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Abstract

Islamic accounting is based on helping, it might lead to a variety of differences with
conventional accounting based on the capitalist system. The function of financial institutions in
conventional economics is the maximization of profit, while in the Islamic financial institutions
function is intermediary in making equitable distribution of wealth. The phenomenon of failure
of conventional accounting to meet the public demand financial information is true, honest
and fair, to increase awareness among Muslim intellectuals of the need for Islamic accounting
knowledge. Redefining the conceptual framework for financial reporting based on the
principles of truth, honesty and fairness become very urgent to be done. Given the nature of
accounting in accordance with sharia (tendency) which requires the realization of human social
life that upholds the ethics and social responsibility. Islamic Prophet delivered saw encompass
the whole of nature which must include all of humanity. This is where the difference between
conventional accounting familiar with Islamic accounting. Understand the conventional
accounting favors only the owners of capital (capitalists), while Islamic accounting is not the
only important man, but also all beings in the universe
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A. Pendahuluan

B

enarkah ilmu akuntansi ada dalam
Islam? Pertanyaan ini begitu meng gelitik, karena agama sebagaimana
dipahami
banyak
kalangan,
hanyalah kum-pulan norma yang lebih
menekankan pada persoalan moralitas.
Dan karenanya prinsip-prinsip kehidupan
praktis yang mengatur tata kehidupan
modern dalam bertransaksi yang diatur
dalam akuntansi, tidak masuk dalam

cakupan agama.
Anggapan
terhadap Akuntansi Islami (akuntansi yang
berdasarkan Syariah Islam) wajar saja
dipertanyakan orang. Sama halnya pada
masa lalu orang meragukan dan
mempetanyakan seperti apakah Ekonomi
Islam. Jika kita mengkaji lebih jauh dan
mendalam terhadap sumber dari ajaran
Islam AlQur'an dan Ahlul Bait, maka kita
akan menemukan ayat -ayat maupun
hadits-hadits yang membuktikan bahwa
Islam juga membahas ilmu akuntansi.

Ketika kita berbicara tentang
syariah, kita wajib meyakini bahwa ada dua
dunia yang saling berhubungan yaitu dunia
fana dan dunia akhirat. Segala perbuatan
yang dilakukan oleh seseorang, tidak hanya
berdampak pada kehidupan dunia saja,
namun memiliki hubungan yang erat
dengan akhirat. Dalam pelaksanaannya,
ajaran agama sebagai “pesan-pesan langit”
perlu penerjemahan dan penafsiran. Inilah
masalah pokoknya : “membumikan" ajaran
langit”. Di dunia, agama harus dicari rele vansinya sehingga dapat mewarnai tata
kehidupan budaya, politik, dan sosial ekonomi umat. Dengan demikian, agama
tidak selalu berada dalam tataran normatif
saja. Karena Islam adalah agama amal.
Sehingga penafsirannya pun harus ber anjak dari normatif menuju teoritis -keilmuan yang faktual.
Eksistensi akuntansi dalam Islam
dapat kita lihat dari berbagai bukti sejarah
maupun dari Al-Qur'an. Dalam Surat AlBaqarah ayat 282, dimana maksud dari
surat ini adalah membahas masalah
muamalah. Termasuk di dalamnya kegiatan
jual-beli, utang-piutang dan sewamenyewa. Dari situ dapat kita simpulkan
bahwa dalam Islam telah ada perintah
untuk melakukan sistem pencatatan yang
tekanan utamanya adalah untuk tujuan
kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan
keadilan antara kedua pihak yang memiliki
hubungan muamalah, dalam bahasa akun tansi lebih dikenal dengan accountability.

B. Akuntansi Syariah VS Kapitalisme
Akuntansi konvensional yang seka rang berkembang adalah sebuah disiplin
dan praktik yang dibentuk dan membentuk
lingkungannya. Oleh karena itu, jika
akuntansi dilahirkan dalam ling -kungan
kapitalis, maka informasi yang disam-

paikannya akan mengandung nilai -nilai
kapitalis. Kemudian keputusan dan
tindakan ekonomi yang diambil pengguna
informasi tersebut juga mengandung nilai nilai kapitalis. Singkatnya, informasi akun tansi yang kapitalistik akan membentuk
jaringan kuasa yang kapitalistik juga.
Jaringan inilah yang akhirnya mengikat
manusia dalam samsara kapitalisme.
Bila diperhatikan, budaya dan nilai nilai yang berkembang dalam masyarakat
Islam dan barat terdapat perbedaan yang
sangat besar. Dalam masyarakat Isla m
terdapat sistem nilai yang melandasi setiap
aktivitas masyarakat, baik pribadi maupun
komunal. Hal ini tidak ditemukan dalam
kehidupan masyarakat barat. Perbedaan
dalam budaya dan sistem nilai ini meng hasilkan bentuk masyarakat, praktik, serta
pola hubungan yang berbeda pula.
Menurut pengamatan penulis, sistem
akuntansi yang ada di Indonesia sekarang
ini terlalu mengadopsi pola pikir barat
dengan segala kebudayaannya.
Sebagaimana kita maklumi bahwa cukup
lama pola pikir dan aktivitas bermuamalah
masyarakat muslim di Indonesia khususnya
dan selain muslim umumnya mengikuti
pola pikir barat tersebut yang mana mene kankan pada kapitalisme dan sekularisme.
Dimana paham kapitalisme tersebut lebih
menekankan pada prinsip perolehan laba
dan keuntungan yang lebi h memihak
kepada pemilik modal saja tanpa mem perhatikan aspek-aspek lain yang sebenarnya lebih memegang peranan penting
daripada pemilik modal itu sendiri.
Mengapa penulis berpikiran seperti itu,
sebagai gambarannya penulis dapat mem berikan contohnya sebagai berikut.
Pertama, laba dari hasil penjualan
dan produksi yang diperoleh sebuah
perusahaan, akan dibagi dalam bentuk
deviden. Akan tetapi di dalam pembagian
deviden tersebut sepenuhnya hanya untuk
pemilik modal saja tanpa memperhatikan
kepentingan-kepentingan lainnya seperti
pemerintah dan masyarakat.
Idealnya, dana deviden tersebut
harus diperhitungkan untuk kepentingan
masyarakat, hal ini disebabkan karena

sebagian dana operasional yang dimiliki
perusahaan diperoleh dengan cara mela kukan pinjaman dari Bank. Seperti yang
kita ketahui sumber dana yang dimiliki
Bank diperoleh dari masyarakat yang
menabung pada Bank tersebut. Artinya,
secara tidak langsung dana operasional
yang dimiliki oleh perusahaan untuk men jalankan operasinya berasal dari masya rakat. Oleh karena itu sudah seharusnya
masyarakat mengetahui informasi tentang
perusahaan dan memperoleh manfaat dari
perusahaan tersebut.
Hal ini sesuai dengan firman Allah
SWT dalam surat Al-Anbiya ayat 107, yang
mana maksud dari ayat tersebut menya takan bahwa, agar “rahmat” yang dimaksudkan oleh Allah SWT dapat dirasakan
dan dinikmati oleh manusia, maka manusia
harus menjauhi perbuatan yang saling
menzalimi antara manusia satu dengan
manusia lainnya, antara manusia dengan
lingkungan, antara manusia dengan alam,
dan yang lebih penting adalah jangan
menzalimi diri sendiri. Hal tersebut lebih
dipertegas lagi dalam surat Al -Baqarah
ayat 279, yang mana maksud dari surat
tersebut yakni menyatakan tentang prinsip
utama dalam syariat islam terutama dalam
melakukan muamalah.
Contoh kedua, apabila dilihat dari
kegiatan yang berhubungan dengan
perbankan, maka alat ukur yang sering
digunakan adalah rate of interest. Hal ini
tentu saja menguntungkan bagi perbankan
karena perbankan menggunakan instru men ini untuk mencari-cari alasan untuk
menghindar dari mentaati ketentuan ketentuan syariah.
Atas dasar pemikiran tersebut
diatas, maka penulis merasakan perlunya
penerapan akuntansi yang islami sesuai
syariah di Indonesia sebagai model alter natif dalam penyusunan la poran keuangan.
Hal ini untuk menghindari terjadinya
praktek kecurangan–kecurangan (fraud)
seperti earning management, income
smoothing, window dressing, lapping dan
teknik-teknik lainnya yang biasa digunakan
oleh manajemen perusahaan dalam penyu sunan laporan keuangan. Untuk lebih jelas

penulis akan memberikan fakta yang
terjadi pada perusahaan WorldCom.
Perusahaan telekomunikasi dengan klaim
aset 107 miliar dolar (sepadan dengan Rp
963 triliun) itu bangkrut. Inilah fakta
kebangkrutan terbesar sepanjang se jarah
Amerika.
Tumbangnya perusahaan ini, seperti
sengatan mematikan bagi perekonomian
Amerika, setelah sebelumnya Enron,
Merck, dan Xerox ikut sempoyongan
diguncang skandal manipulasi keuangan.
WorldCom Cs tentu bukan jenis entitas
bisnis yang baru muncul ke permukaan.
Kapitalisasi mereka di New York Stock
Exchange yang begitu besar dan iming iming laba yang terus mereka cetak dalam
kondisi perekonomian yang sedang lesu,
jelas magnet penyedot perhatian pebisnis
top di seantero dunia untuk berebut mem beli sahamnya. Tapi siapa yang menyangka,
akal-akalan mereka dengan memalsukan
laporan akuntansi telah membuat peru sahaan itu sangat rapuh. Keuntungan
miliaran dolar yang tertera dalam laporan
keuangannya, tak lebih dari sebuah
kepalsuan yang dirangkai oleh a kuntanakuntan yang tak bertanggung jawab.
WorldCom hanya sekadar contoh
dari sebuah peradaban yang menempatkan
ilmu akuntansi menghamba kepada kepen tingan pemilik modal (stockholder). Di sini,
kisi dan ruang akuntansi sebagai media
transparansi dan pertanggungjawaban
dipelintir untuk satu alasan yaitu bagaimana caranya menguntungkan bagi
pemilik modal.
Sekali-sekali, cara-cara itu memang
mendapatkan untung. Namun sungguh
picik, mengira publik sebagai tempat
sampah yang hanya bisa menerima tanpa
mampu mengukur kebenaran yang disam paikan melalui laporan keuangan itu. Dan
sekali terbongkar, reputasi yang bertahun -

tahun mereka bangun hancur berantakan.
Realitas menyulap laporan keuangan yang
banyak terjadi dalam paradigma kapitalis
menunjukkan betapa siste m akuntansi
kapitalis selalu berpeluang melahirkan
malapetaka. Sistem akuntansi kapitalis
yang memang dari asalnya didesain untuk
mendukung pemilik modal.
Di sinilah bedanya sistem akuntansi
kapitalis dan Islam dibangun. Akuntansi
Islami bukan saja untuk melayani kepentingan stockholder, tapi juga semua pihak
yang terlibat atau stakeholder. Itu berarti
ada upaya melindungi kepentingan masya rakat yang terkait langsung maupun tidak
langsung. Bahkan, dunia flora -fauna,
berikut lingkungan yang menjadi habi tatnya. Karena itu, Akuntansi Islam bukan
selalu bicara angka. Sebaliknya, domain
akuntansi
juga
mengukur
perilaku
(behavior). Konsekuensinya, akuntasi Islam
menjadi mizan dalam penegakan keter tiban perdagangan, pembagian yang adil,
pelarangan penipuan mutu, timbangan,
bahkan termasuk mengawasi agar tidak
terjadi benturan kepentingan antara peru sahaan yang bisa merugikan kalangan lain.
Kalau rambu-rambu dasar seperti ini yang
diterapkan, yakin tragedi WorldCom tak
terjadi. Itu bisa dilakukan karena akuntan si
tak lagi menghamba kepada kepentingan
pemilik modal, tapi lebih dari itu inheren
dengan penegakan keadilan dan kebe -

naran.
Dasar-dasar bisnis dengan merujuk
praktik akuntansi Islam sebenarnya sudah
diterapkan Rasulullah saat membangun
Madinah. Tinggal kini bagaimana mentransfer warisan Nabi Muhammad yang
berupa nilai-nilai normatif itu ke dalam
tataran empirisme. Dalam penyusunan
akuntansi Islam kemungkinan ada persa maan dengan akuntansi konvensional khu susnya dalam teknik dan operasionalnya.
Seperti dalam bentuk pemakaian buku
besar, sistem pencatatan, proses penyu sunan bisa sama. Namun perbedaan akan
kembali mengemuka ketika membahas
subtansi dari isi laporannya, karena berbe danya filosofi. Bila diperhatikan, budaya
dan nilai-nilai yang berkembang dalam
masyarakat Islam dan barat terdapat
perbedaan yang sangat besar. Dalam
masyarakat Islam terdapat sistem nilai
yang melandasi setiap aktivitas masya rakat, baik pribadi maupun komunal. Hal
ini tidak ditemukan dalam kehidupan
masyarakat barat. Perbeda an dalam
budaya dan sistem nilai ini menghasilkan
bentuk masyarakat, praktik, serta pola
hubungan yang berbeda pula.
Berikut ini penulis akan gambarkan
perbedaan struktur dan konsep akuntansi
konvensional dengan konsep akuntansi
syariah :

Struktur dan Sumber Konsep Akuntansi Konvensional

Struktur dan Sumber Konsep Akuntansi Islami (Syariah)

Dalam kaitan ini menarik disimak
produk Pernyataan Standar Akuntansi
(PSAK) Syariah yang sudah dihasilkan oleh
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan
disahkan per Mei 2002. PSAK ini renca nanya akan diterapkan per 1 Januari 2003.
Produk ini memang membawa ke era baru
bagi industri keuangan di tanah air yang
berprinsip syariah. Hanya saja, PSAK dinilai
tidak konsisten dengan jiwa syariah khu susnya dalam filosofinya. Sistem ini masih
kental mengadopsi filosofi akuntansi kon vensional yang menggunakan sistem acrual
basis. Sistem ini kurang pas dengan jiwa
syariah karena menempatkan pendapatan
yang belum nyata dalam laporan
keuangan.

Penerapan sistem cash basis sangat
fundamental. Seperti halnya bank syariah
tidak bisa mengalami negative spread
karena menggunakan prinsip bagi hasil.
Jadi kalau sistem cash basis ini dihilangkan,
ciri akuntansi syariah ikut hilang.
Sistem akuntansi dasar akrual
(acrual basis) tidak sensitif dalam mencegah terjadinya kejahatan keuangan.
Kasus WorldCom, Enron, semula berawal
dari sini. Laporan keuangan mereka bagus,
tapi cash flow mereka buruk. Itu terjadi,
karena pendekatan dasar akrual memang
membuka peluang trik-trik curang dalam
pembukuan. Tragedi WorldCom terjadi

karena akuntannya memanfaatkan lubang lubang dasar akrual, yang pada akhirnya
merugikan para pemilik saham.
Kebangkrutan itu dikarenakan banyak
keuntungan yang masih berbentuk potensi
dibukukan dan diakui sebagai pendapatan.
Terlepas dari kelemahan PSAK itu,
yang jelas teori akuntansi Islam harus terus
didukung untuk terus disempurnakan. Agar
akuntansi tidak lagi bicara angka, tapi juga
penegakan keadilan dan kebenaran. Dan,
agar tidak ada lagi WorldCom -WorldCom
lain yang menjadi ikon dari dongeng
kebangkrutan.

C. Ekonomi Syariah bukan monopoli Islam
Perbankan syariah? Terbitnya UU No
10/1998 tentang Perbankan, yang meru pakan penyempurnaan dari UU No 7/1992,
memang telah memicu perkembangan
perbankan syariah dalam beberapa tahun
terakhir ini. UU yang memberi peluang
diterapkannya dual banking system dalam
perbankan nasional ini dengan cepat telah
mendorong dibukanya divisi syariah di
sejumlah bank konvensional. Sejak didi rikannya Lembaga Keuangan Syariah secara
resmi 1 November 1991 lalu dengan nama
Bank Muamalat Indonesia (BMI), lambat
laun terus berkembang ke bank -bank
umum (konvensional), baik bank peme rintah maupun swasta di seluruh
Indonesia.
Walaupun masih dalam tahap awal,
perkembangan bank syariah di Indonesia
termasuk luar biasa. Dalam periode tahun
1998 sampai akhir 2002, perbankan syariah
telah tumbuh rata-rata sebesar 57,60
persen, berarti jauh lebih tinggi diban dingkan rata-rata pertumbuhan perbankan
nasional yang hanya 12,3 persen. Hingga
saat ini, sedikitnya sudah ada dua bank
umum syariah di Tanah Air, yakni Bank
Muamalat Indonesia dan Bank Syariah
Mandiri. Berdasarkan data dari BI, jumlah

Bank Syariah di Indonesia meningkat, dari
83 buah terdiri dari bank umum, unit usaha
dan BPR Syariah (BPRS) menjadi 91 b uah,
sedangkan jumlah kantor sebanyak 203
tersebar di 29 kota dan BPRS di 44 kota di
seluruh Indonesia dengan total aset
seluruhnya mencapai Rp 3,7 triliun dan
ditambah dana pihak ketiga sebesar Rp 2,5
triliun.
Bahkan, sejumlah bank umum
pemerintah maupun swasta diperkirakan
akan membuka cabang-cabang syariah dan
merambah kepada unit -unit industri
keuangan lainnya seperti reksa dana sya riah, dana syariah, asuransi syariah, pasar
modal syariah dan obligasi syariah dengan
sistem penyelesaian pernyataan stan dar
akuntansi keuangannya. Prinsip -prinsip
syariah ini memberi peluang untuk ber kembangnya pola-pola pendanaan yang
bersifat ekonomi sosial dalam member dayakan masyarakat luas.
Bank Syariah memang berkembang
mengikuti pesatnya dunia perbankan tanpa
harus lepas dari syariah itu sendiri. Bahkan,
prospek perbankan syariah ke depan
sangat cerah. Karena lembaga keuangan
syariah dengan prinsip bagi hasil yang adil
sebenarnya bukan monopoli umat Islam,
tetapi berlaku universal untuk semua
masyarakat. Dengan konsep universal,
maka siapa pun bisa menggunakan konsep
perbankan tersebut. Selain itu, kehadiran
perbankan syariah bisa memberi kontribusi
yang sangat positif terhadap perekono mian nasional.
Walau demikian, dalam perkemba ngannya, bank syariah tak luput da ri
permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para pelaksana perbankan
syariah. Sebab, sejauh ini masih banyak
tantangan berat yang harus dihadapi dan
diantisipasi oleh seluruh komponen yang
terkait dengan Bank Syariah, diantaranya
sebagai berikut :
Pertama, secara kuantitatif peranan
perbankan syariah dinilai masih sangat
kecil sehingga pengaruhnya belum dapat
dirasakan secara nasional. Sebab, total aset
milik perbankan syariah hanya sekitar 0,33

persen, sedangkan kondisi di Malaysia saja
sudah 8 persen.
Kedua, praktek atau realisasi pelak sanaannya di lapangan-terutama bank
konvensional yang membuka unit usaha
syariah-masih diragukan, apakah sudah
sesuai dengan aturan dan prinsip syariah
yang sebenarnya. Sebab, mungkin saja
masih melaksanakan praktik-praktik bank
konvensional dalam menghitung konvensi
bunga, bukan dengan perhitungan bagi
hasil tanpa sistem riba, gharar (ketidakjelasan) dan maisyir (spekulasi). Perbankan
syariah pun tidak mengenal adanya
negative spread.
Ketiga, tampaknya para ulama
belum memiliki pandangan dan komitmen
yang sama dan mantap mengenai per bankan syariah meskipun memang sudah
ada kumpulan fatwa yang disebut Dewan
Syariah Nasional MUI.
Keempat, dukungan dari masyarakat terutama umat Islam. Namun duku ngan dari pemerintah dan DPR belum
terlihat, misalnya, dalam bentuk landasan
hukum berupa undang-undang dan peraturan pelaksanaannya sesuai syariah.
Padahal, perbankan syariah punya lan dasan filosofis dan secara konseptual
sangat berbeda dengan prinsip bank
konvensional.
Bila memperhatikan permasalahan
yang menjadi tantangan berat tersebut,
mungkin poin terakhir yang dinilai kian
mendesak adalah landasan hukum berupa
undang-undang dan peraturan pelaksa naannya sesuai syariah. Walau diakui kini
sudah ada UU No 10/1998 yang m erupakan penyempurnaan UU No 7/ 1992,
ditambah Perpu No 72/1992 yang men jelaskan pengertian bank bagi hasil serta
UU No 23/1999 tentang Bank Indonesia
(yang memberi wewenang BI untuk mem bina, mengawasi dan mengembang -kan
perbankan syariah), praktis tida k ada
peraturan
perundangan
pendukung
lainnya. Ini menyebabkan perbankan
syariah berusaha menyesuaikan produk produknya dengan hukum yang berlaku.
Tidak adanya landasan hukum
berupa undang-undang dan peraturan

pelaksanaannya sesuai syariah membuat
ciri-ciri khusus yang menjadi keunggulan
perbankan syariah bila dibandingkan
dengan perbankan konvensional tentu saja
menjadi kurang dominan. Akibatnya,
penampilan perbankan syariah pun tak
jauh beda dengan perbankan konven sional. Karena itu, sudah waktunya bila
eksistensi perbankan syariah memiliki
regulasi sendiri, yakni UU Perbankan
Syariah yang mengatur hal -hal mendasar
tentang bank syariah yang sesuai dengan
prinsip syariah seungguhnya. UU yang
bersifat khusus ini, memang kian men desak dan sangat diperlukan, mengingat
perbedaan karakter yang sangat menonjol
dalam praktik bank syariah bila diban dingkan dengan bank konvensional. Dalam
hal ini, nilai-nilai syariah harus menjadi roh
bagi seluruh ketentuan yang disusun dalam
UU Perbankan Syariah. Suatu undang undang yang diharapkan mampu membuka
peluang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat dan meratanya distribusi
pendapatan, sehingga akan tercipta keadi lan ekonomi di masyarakat, di samping
harus mampu menjadi fondasi bagi pem bangunan ekonomi nasional yang kini
tengah terpuruk. Selain itu, juga harus
berorientasi kepada penciptaan sebesar besarnya kemaslahatan, baik dalam
tatanan nasional maupun internasional.
Dan yang tak kalah pentingnya,
UU Perbankan Syariah harus dapat
melonggarkan batasan dari pemerint ah,
sepanjang batasan itu tidak melanggar
prinsip syariah. Dengan terbitnya UU
Perbankan Syariah, diharapkan pelaksa naan lembaga keuangan syariah akan lebih
baik dan lebih berperan dalam mendukung
pembangunan ekonomi nasional menuju
masyarakat Indonesia yang maju, mandiri,
dan sejahtera
D. Konsep Bagi Hasil
Pembahasan menyangkut konsep
bagi hasil atau Profit-Loss Sharing (PLS)
ternyata bukan hanya menjadi konsen bagi
Muslim saja. Di Barat, beberapa ekonom
seperti Holmstrom, Stiglitz, Weitzman,

Stadler, dan Castrillo di antara sedikit
ekonom yang ikut mengupas konsep PLS.
Pembahasan yang sudah dilakukan ter masuk optimalisasi kontrak dalam ber bagai macam kondisi. Dalam pembahasan
itu, diuraikan beberapa aspek yang men jadi pembeda antara lain tingkat infor msi
yang didapat pihak-pihak yang melakukan
kontrak, preferensi, serta tingkat dari
ketidakpastian produksi dari usaha yang
dilakukan.
Kontrak bagi hasil pada dasarnya
memberikan keleluasan bagi mudhorib
(pengguna dana, peminjam) untuk menen tukan tingkat optimalisasi usaha yang akan
dilakukannya. Inez-Stadler (1996) menurunkan fungsi sharing sebagai alat ukur
indeks berapa tingkat bagi hasil yang
diharapkan berdasarkan preferensi pihak pihak yang melakukan kontrak (karena
berbagai keterbatasan formula mat ematiknya tidak dikemukakan di sini).
Baldwin (1998) dengan persamaan
matematiknya membuktikan pula bahwa
transaksi sharing sangat rasional. Semen tara penelitian Kuhn-Tucker berhasil meng
gambarkan kondisi simetrik (dipenuhinya
informasi bagi masing-masing pihak yang
bertransaksi) memenuhi asas rasionalitas
dan Pareto Optimal (pengukuran efisiensi
dari alokasi dan distribusi sumber daya
yang paling optimal atau dikenal dengan
agency theory). Dalam kondisi ideal
dimana masing-masing pihak mendapatkan akses terhadap informasi secara
lengkap
(informationally
symmetric )
konsep bagi hasil merupakan satu pilihan
yang optimal (first best solution). Namun
tentu tak akan ada kondisi ideal karena
masing-masing pihak tidak mungkin
mendapatkan informasi yang sempurna .
Ketidaksempurnaan ini akan mening
katkan tingkat risiko dari pihak -pihak yang
melakukan kontrak. Sekedar sebagai
contoh, shohibul maal (kreditor) membe rikan
pinjaman
kepada
mudhorib
(debitor). Namun karena miskinnya infor masi berkait dengan tingkat pe ngembalian
(expected return) dari suatu usaha, maka
pihak pemilik modal sangat terbuka akan
mengalami kemungkinan kerugian.

1. Ketidaksempurnaan Informasi
Dalam kontrak bagi hasil, shohibul
maal akan menghadapi beberapa masalah
yang potensial. Itu terjadi karena tidak
sempurnanya akses informasi yang dimiliki
oleh pihak-pihak yang melakukan kontrak.
Dua masalah yang paling menonjol adalah:
(1) sulitnya menilai tingkat kegiatan usaha
debitor (unobservable effort) dan (2) terbatasnya akses informasi khususny a
menyangkut tingkat produktifitas usaha
(hidden productivity).
Tentang keterbatasan informasi itu,
kondisi ideal memang belum bisa dida patkan. Karena belum bisa mendapatkan
kondisi ideal menyusul tidak sempurnanya
informasi yang diterima, inilah yang ha rus
diulas lebih jauh. ada dua jenis ketidak sempurnaan informasi (incomplete information): bersifat alamiah dan kurangnya
informasi sebagai karena sudah didisain/
disengajakan (engineered asymmetric
information). Risiko bisnis termasuk
dampak dari kurangnya informasi. Dan ini
masih bisa diterima. Sedangkan, miskinnya
informasi yang diterima karena unsur
kesengajaan, jelas tidak diperbolehkan.
Yang salah dalam ekonomi konvensional,
mereka memindah begitu saja risiko bisnis
menjadi risiko yang harus dibayar lebih
mahal (risk premium) atau lebih sering
disebut sebagai discount rate.
2. Pilihan kontrak
Lebih lanjut jenis kontrak dalam bagi
hasil. Untuk menentukan jenis kontrak
yang akan dipilih, persoalannya tidak
gampang bagi Muslim. Sebab, mereka
sekurangnya harus mengantongi dua
persyaratan sekaligus, baru kontrak boleh
dijalankan. Syarat pertama, tentulah
kontrak harus memberikan jaminan penda patan yang bagus, dan yang kedua, tidak
boleh tidak, kontrak tidak boleh melenceng
dari pedoman syariah.
Konsep syariah mengajarkan menyangga usaha secara bersama, baik dalam
membagi keuntungan atau sebaliknya
menanggung kerugian. Anjuran itu antara
lain adalah transparansi dalam membuat
kontrak (symmetric information), peng-

hargaan terhadap waktu ( effort sensitive),
amanah (lower preference for opportuniy
cost), Bila ketiga syarat tersebut dipenuhi,
model transaksi yang terjadi bisa mencapai
apa yang disebut di muka kontrak yang
menghasilkan kualitas terbaik ( the best
solution).
Namun, seperti telah diurai di
depan, keterbatasan informasi telah mem buat ikondisi ideal tidak tercapai.
Dampaknya,
ekspektasi
pendapatan
menjadi rendah. Dalam hal hasil akhir,
kualitas transaksi sharing sangat ter gantung pada sedikitnya tiga faktor utama.
Pertama, akses terhadap informas i (transparansi). Dengan kepemilikan informasi
yang cukup, akan mengurangi kondisi
moral hazard.
Beberapa transaksi bagi hasil dimana
diberikan insentif bonus bila transaksi
mencapai tingkat prestasi tertentu, diha rapkan dapat meningkatkan kualitas
transaksi. Ketiga, standar akuntansi yang
memadai. Salah satu syarat yang menen tukan keberhasilan bagi hasil adalah sistem
akuntasni yang sesuai dengan prinsip
syariah. Konsep ini harus memberikan
panduan tentang penentuan difinisi pen dapatan dan biaya. Juga, tentang tingkat
risiko dari transaksi.
E. Akuntansi Syariah
Masyarakat Islam memakai hukum
Islam (syariah) yang memakai ketentuan
dari kitab suci Al Qur’an dan Hadis.
Peraturan akuntansi pun demikian, harus
berdasarkan syariah yang berlaku.
Tujuan diberlakukannya ekonomi
dan akuntansi Islam adalah menciptakan
keadilan, kesejahteraan (sosial maupun
ekonomi) dan melindungi hak milik masya rakat. Penerapan hukum islam dalam
kehidupan masyarakat muslim menye babkan
berkembangnya
perbankan,
asuransi dan instansi keuangan lainnya
dengan sistem pembiayaan “bebas bunga”
berbeda dengan sistem pembiayaan
ekonomi modern. Hal ini didasari oleh
dilarangnya bunga / interest dalam syariah
sehingga pembiayaan lembaga -lembaga
ini didasarkan pada penggunaan equity-

funding / leasing dan installment sales.
Basis pembiayaan dalam Islam adalah
equity participation yaitu pendapatan yang
dibagi berdasarkan perjanjian pembagian
profit/loss sebelumnya.
Tujuan ekonomi Islam adalah untuk
menghindari ketidakpercayaan dan per tentangan antara pihak yang berke pentingan dengan menjamin fairness dari
akuntansi, serta pendistribusian hak dan
kekayaan secara merata. Untuk men dukung tujuan ini, dibentuklah akuntansi
syariah yang tujuannya adalah sebagai
berikut :
1. Circulation of Wealth:
Kekayaan harus disirkulasi secara luas
dan tidak terkonsentrasi pada seke lompok orang. Tujuan ini dicapai
melalui zakat, sedekah dan pelarangan
tingkat bunga.
2. Prohibition of Interest:
Bunga merupakan alat yang paling pasti
untuk mengakumulasikan kek ayaan
dengan menghindari resiko. Hal ini
dilarang dalam hukum Islam dengan
pertimbangan bahwa orang-orang yang
memiliki uang disediakan cara yang
mudah untuk meningkatkan kekayaan
mereka sementara orang-orang yang
membutuhkannya tidak dapat keluar
dari lingkaran kemiskinan karena keha rusan membayar buga yang belum
tentu mampu mereka tanggung. Islam
menganggap hal ini tidak adil. Jenis
investasi yang diizinkan adalah equity
based
partnership
maupun
shareholding.
3. Halal Trade :
Investasi hanya boleh dilaku kan dalam
aktivitas yang tidak dilarang dalam
Islam (pelarangan termasuk perjudian,
alkohol dan hal-hal yang berbahaya
bagi masyarakat). Pemberian informasi
yang tidak benar dilarang. Hal ini meng
implikasikan adanya full disclosure and
fair measure or valuation.
4. Forbidden transactions and contracts:
Semua jenis kontrak harus jelas,
kontrak yang tidak jelas dilarang. Hal ini
dilakukan untuk menghindari ter jadinya konflik dan pertentangan antar

pihak yang terkait. Tarnsaksi pinjam meminjam dan transaksi lainnya yang
merupakan kewajiban di masa yang
akan dating (partnership, joint venture)
harus dicatat dan diawasi. Transaksi
spekulatif dilarang. Dalam Equity; fair
selling
price
ditentukan
dalam
competitive market, tidak ada penipuan
ataupun monopoli. Asuransi konvensional didasarkan pada takaful yaitu cooperative saving dimana bagian tertentu dialokasikan untuk klaim dari
kewajiban kontijensi.
F. Kepemilikan Dalam Islam
1. Pengertian Kepemilikan dalam Islam
"Kepemilikan" sebenarnya berasal
dari bahasa Arab dari akar kata malaka
yang artinya memiliki. Dalam bahasa Arab
milk berarti kepenguasaan orang terhadap
sesuatu (barang atau harta) dan barang
tersebut dalam genggamannya baik secara
riil maupun secara hukum. Dimensi kepe nguasaan ini direfleksikan dalam bentuk
bahwa orang yang memiliki sesuatu
barang berarti mempunyai kekuasaan
terhadap barang tersebut sehingga ia
dapat mempergunakannya menurut kehen
daknya dan tidak ada orang lain, baik itu
secara individual maupun kelembagaan,
yang dapat menghalang-halanginya dari
memanfaatkan barang yang dimilikinya
itu. Contohnya Ahmad memiliki sepeda
motor. Ini berarti bahwa sepeda motor itu
dalam kekuasaan dan genggaman Ahmad.
Dia bebas untuk memanfaatkannya dan
orang lain tidak boleh menghalanginya
dan merintanginya dalam menikmati
sepeda motornya.
Para fukoha memberikan batasan batasan syar'i "kepemilikan" dengan verbagai ungkapan yang memiliki inti penger tian yang sama. Di antara yang paling
terkenal adalah definisi kepemilikan yang
mengatakan bahwa "milik" adalah hubungan khusus seseorang dengan sesuatu
(barang) di mana orang lain terhalang
untuk memasuki hubungan ini dan si
empunya berkuasa untuk memanfaat -

kannya selama tidak ada hambatan legal
yang menghalanginya.
Batasan teknis ini dapat digam barkan sebagai berikut. Ketika ada orang
yang mendapatkan suatu barang atau
harta melalui caara-cara yang dibenarkan
oleh syara', maka terjadilah suatu hubu ngan khusus antara barang tersebut
dengan orang yang memperolehnya.
Hubungan khusus yang dimiliki oleh ora ng
yang memperoleh barang (harta) ini
memungkinkannya untuk menikmati man faatnya dan mempergunakannya sesuai
dengan keinginannya selama ia tidak
terhalang hambatan-hambatan syar'i
seperti gila, sakit ingatan, hilang akal, atau
masih terlalu kecil sehingga belum paham
memanfaatkan barang.
Dimensi lain dari hubungan khusus
ini adalah bahwa orang lain, selain si
empunya, tidak berhak untuk meman faatkan atau mempergunakannya untuk
tujuan apapun kecuali si empunya telah
memberikan ijin, surat kuasa atau apa s aja
yang serupa dengan itu kepadanya. Dalam
hukum Islam, si empunya atau si pemilik
boleh saja seorang yang masih kecil,
belum balig atau orang yang kurang waras
atau gila tetapi dalam hal memanfaatkan
dan
menggunakan
barang -barang
"miliknya" mereka terhalang oleh hambatan syara' yang timbul karena sifat -sifat
kedewasaan tidak dimiliki. Meskipun
demikian hal ini dapat diwakilkan kepada
orang lain seperti wali, washi (yang diberi
wasiat) dan wakil (yang diberi kuasa untuk
mewakili).
2. Jenis-jenis Kepemilikan
Sebelumnya perlu diterangkan di
sini bahwa konsep Islam tentang kepe milikan memiliki karakteristik unik yang
tidak ada pada sistem ekonomi yang lain.
Kepemilikan dalam Islam bersifat nisbi
atau terikat dan bukan mutlak atau
absolut. Pengertian nisbi di sini mengacu
kepada kenyataan bahwa apa yang dimiliki
manusia pada hakekatnya bukanlah kepe milikan yang sebenarnya ( genuine, real)
sebab, dalam konsep Islam, yang memiliki
segala sesuatu di dunia ini hanyalah Allah
SWT, Dialah Pemilik Tunggal jagad ray a

dengan segala isinya yang sebenarnya.
Apa yang kini dimiliki oleh manusia pada
hakekatnya adalah milik Allah yang untuk
sementara waktu "diberikan" atau "diti tipkan" kepada mereka, sedangkan pemilik
riil tetap Allah SWT.
Karena itu dalam konsep Islam,
harta dan kekayaan yang dimiliki oleh
setiap Muslim mengandung konotasi
amanah. Dalam konteks ini hubungan
khusus yang terjalin antara barang dan
pemiliknya tetap melahirkan dimensi
kepenguasaan, kontrol dan kebebasan
untuk memanfaatkan dan mempergu nakannya sesuai dengan kehendaknya
namun pemanfaatan dan penggunaan itu
tunduk kepada aturan main yang diten tukan oleh Pemilik riil. Kesan ini dapat kita
tangkap umpamanya dalam kewajiban
mengeluarkan zakat (yang bersifat wajib)
dan imbauan untuk berinfak, sede kah dan
menyantuni orang-orang yang membutuhkan.
Para fukoha membagi jenis -jenis
kepemilikan menjadi dua yaitu kepe milikan sempurna (tamm) dan kepemilikan
kurang (naaqis). Dua jenis kepemilikan ini
mengacu kepada kenyataan bahwa
manusia dalam kapasitasn ya sebagai
pemilik suatu barang dapat memper gunakan dan memanfaatkan susbstansinya
saja, atau nilai gunanya saja atau kedua duanya. Kepemilikan sempurna adalah
kepemilikan seseorang terhadap barang
dan juga manfaatnya sekaligus. Sedangkan
kepemilikan kurang adalah yang hanya
memiliki substansinya saja atau man faatnya saja. Kedua-dua jenis kepemilikan
ini akan memiliki konsekuensi syara' yang
berbeda-beda ketika memasuki kontrak
muamalah seperti jual beli, sewa, pinjam meminjam dan lain-lain.
3. Sebab-sebab Timbulnya Kepemilikan
Sempurna.
Faktor-faktor yang menyebabkan
terjadinya kepemilikan dalam syariah ada
empat macam yaitu: (1) kepenguasaan
terhadap barang-barang yang diperbolehkan, (2) akad, (3) penggantian dan
(4) turunan dari sesuatu yang dimi liki.

3.1. Kepenguasaan terhadap barang barang yang diperbolehkan.
Yang dimaksud dengan barang barang yang diperbolehkan di sini adalah
barang (dapat juga berupa harta atau
kekayaan) yang belum dimiliki oleh
seseorang dan tidak ada larangan syara'
untuk dimiliki seperti air di sumbernya,
rumput di padangnya, kayu dan pohon pohon di belantara atau ikan di sungai dan
di laut.
3.2. Akad
Kepemilikan jenis ini memiliki
karakteristik sebagai berikut : a)
Kepenguasaan ini merupakan sebab yang
menimbulkan kepemilikan terhadap suatu
barang yang sebelumnya tidak ada yang
memilikinya.
3.3. Penggantian
Proses kepemilikan ini adalah
karena aksi praktis dan bukan karena
ucapan seperti dalam akad. Karena
kepemilikan ini terjadi oleh sebab aksi
praktis, maka dua persyaratan di bawah ini
mesti dipenuhi terlebih dahulu agar
kepemilikan tersebut sah secara syar'i
yaitu (i) belum ada orang lain yang
mendahului ke tempat barang tersebut
untuk memperolehnya. Ini sesuai dengan
sabda Rasulullah SAW, " Siapa yang lebih
dahulu mendapatkan (suatu barang
mubah) sebelum saudara Muslim lainnya,
maka barang itu miliknya." (ii) Orang yang
lebih dahulu mendapatkan barang ter sebut harus berniat untuk memilikinya,
kalau tidak, maka barang itu tidak menjadi
miliknya. Hal ini mengacu kepada sabda
Rasulullah SAW bahwa segala perkara itu
tergantung pada niat yang dikandungnya.
3.4. turunan dari sesuatu yang dimiliki
Bentuk-bentuk kepenguasaan ter hadap barang yang diperbolehkan ini ada
empat macam yaitu :
a. kepemilikan karena menghidupkan
tanah mati.
b. kepemilikan karena berburu atau
memancing.
c. rumput atau kayu yang diambil dari
padang penggembalaan atau hutan
belantara yang tidak ada pemiliknya.
d. kepenguasaan atas barang tambang.

Khusus bentuk yang keempat ini
banyak perbedaan di kalangan para
fukoha terutama antara madzhab Hanafi
dan madzhab Maliki. Bagi Hanafiyah, hak
kepemilikan barang tambang ada pada
pemilik tanah sedangkan bagi Malikiyah
kepemilikan barang tambang ada pada
negara karena semua tambang, menurut
madzhab ini, tidak dapat dimiliki oleh
seseorang dengan cara kepenguasaannya
atas tanah atau tidak dapat dimiliki secara
derivatif dari kepemilikan atas tanah.
G. Konsep Investasi dalam Akuntansi
Syariah
Seperti telah disebutkan sebe lumnya, akuntansi syariah melarang
adanya bunga/interest atas pinjaman. Hal
ini menyebabkan sistem perbankan konvensional yang merupakan institusi
keuangan
penting
dalam
modern
economics dilarang keberadaannya.
Walaupun demikian, ketidakberadaan
interest, tidak berarti cost of capital sama
dengan nol. Yang illegal adalah penentuan
predetermined fixed rate (riba) on capital
karena dianggap pendapatan pemberi
pinjaman tanpa membagi resiko dengan
pihak peminjam. Islam memperbolehkan
profit and loss sharing partnership (baik
active maupun sleeping partnerships).
Beberapa alasan dilarangnya bunga (fixed
interest) adalah :
1). Interest dapat diartikan bahwa lender
dijamin memperoleh uang tanpa perlu
berusaha. Islam tidak menyukai ini
karena dianggap akan menimbulkan
ketergantungan terhadap bunga dan
menyebabkan orang malas u ntuk
bekerja. Hal ini terbukti terjadi di
Inggris pada awal abad ke -19, saat
kaum berharta hidup dari pendapatan
bunga yang mereka peroleh dan tidak
bekerja.
2). Memperbolehkan
tingkat
bunga
mengurangi rasa tolong-menolong
dalam masyarakat. Contohnya, memin jamkan uang tanpa mengharapkan
balasan merupakan cara untuk
menolong orang lain tapi motivasi
untuk melakukan ini turun karena

pemilik uang tadi dapat memperoleh
hasil melalui bunga.
3). Bunga berarti eksploitasi dimana
orang-orang yang membutuhkannya
harus bekerja lebih keras selain untuk
menghidupi dirinya sendiri, juga untuk
membayar bunga pinjamannya.
Islam
memperbolehkan
opportunity cost dan risk dalam deferred
dan installment sales serta memperbolehkan deferred price untuk lebih tinggi
dari cash price. Juga memperbolehkan
operational leasing dan persewaan. Jadi
pelarangan yang sangat ketat hanyalah
pada pelarangan adanya tingkat bunga.
Pengusaha dapat berpartisipasi dalam
bisnis
melalui
partnership,
equity
shareholding and commenda . Ketiganya
memerlukan perhitungan pendapatan dan
penilaian asset untuk distribusi keun tungan. Dalam conventional accounting,
investor lebih dianggap sebagai lender of
capital daripada participant in the business.
Metode-metode ini diterapkan dalam
perbankan syariah dan asurans i syariah
(takaful). Dana dimobilisasi melalui media media berikut ini :
1). 'al wadia' – penyimpanan secara aman
dengan jaminan pengembalian deposit,
tapi tanpa bunga. Lembaga keuangan
dapat mempergunakan dana ini selama
tidak bertentangan dengan prinsip
syariah, contoh dipakai untuk berjudi,
industri minuman keras dan lainnya.
Lembaga keuangan diperbolehkan
untuk memberikan bagian keuntu ngannya sebagai ‘hadiah’ tapi hal ini
tidak dijamin sebelumnya.
2). investment account – depositor
menyimpan uangnya sebagai i nvestor
dan bank sebagai partnernya. Bank
membagi keuntungan yang diper olehnya dari investasi dengan depo sitor berdasakan proporsi yang telah
disetujui sebelumnya. Tapi tidak ada
jaminan bahwa depositor dapat
memperoleh modalnya kembali.
Sementara,
Islamic
financing
Techniques (tehnik pembiayaan syariah)
terdiri atas:

1). Mudarabah (trust financing) yaitu Bank
bertindak sebagai partner, menyediakan kas kepada borrower dan berbagi dalam net profits dan net losses
dari bisnis. Pinjaman untuk jangka
waktu yang tidak terbatas.
2). Murabaha (cost-plus trade financing)
yaitu Bank bertindak sebagai partner,
menyediakan pembiayaan untuk mem beli barang dan mendapat bagian keun
tungan ketika barang terjual. Dalam
sistem ini, Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.
3). Musharaka (participation financing)
yaitu Bank menyediakan bagian dari
equity dan working capital untuk bisnis
peminjam, dan berbagi dalam keun tungan maupun kerugian.
4). Ijara (rental financing) yaitu Bank
membeli peralatan dan menyewa kannya kepada perusahaan, perusa haan dapat pula melakukan capital
lease.
Transaksi musharakah dan mudaraba memerlukan nilai pendapatan untuk
menentukan dan mendistribusikan keun tungan pada deposit holders. Abdelgader
(1990) menemukan kesulitan -kesulitan
berikut ini dalam menentukan dan mendis tribusikan profit pada bank-bank di Sudan :
a) Time lag antara deposit dan investasi,
dimana profit depositor didasarkan
pada jangka waktu penyimpanannya,
sementara investasi tidak dapat dihu bungkan secara langsung kepa da
jangka waktu deposito.
b) Hak depositor untuk menarik dananya
kapan saja sementara investasi tidak
se-flexible itu.
c) Kebutuhan untuk memastikan fairness
terhadap depositor yang menarik
uangnya padahal bagiannya dalam
profit belum diketahui.
d) The pooling berbagai jenis dana,
misalnya savings, investment, current
account dan equity bank sendiri dibandingkan dengan penghasilan dari
berbagai aktivitas bank.
e) Masalah bank expenses: haruskah
proporsi tertentu dari banks own

expenses
dibebankan
kepada
investment profit?
Masalah-masalah di atas mengindikasikan bahwa income determination dan
valuation concepts merupakan hal yang
penting. Berikut ini akan dibahas perlakuan
akuntansi terhadap pembiayaan melalui
mudharaba,murabaha dan musharaka.
1. Akuntansi Investasi Mudarabah
a. Pengakuan Investasi Mudarabah
Seperti telah disinggung sebe lumnya, investasi mudaraba adalah
partnership dalam modal dan pekerjaan,
lembaga keuangan yang menyediakan
modal dan penerima uang yang melakukan
pekerjaan. Investasi ini diakui ketika modal
(uang dan sejenisnya) diserahkan kepada
mudarib (orang yang akan meman faatkannya) atau berada di bawah
tanggung jawabnya. Apabila penyerahan
uang atau barang modal ini dilakukan
secara cicilan, maka setiap cicilan diakui
pada saat penyerahannya. Dan apabila
kontrak Mudaraba berupa kontijensi atas
terjadinya suatu peristiwa atau ditunda di
masa yang akan datang (pemberian modal
melalui Mudarabah tergantung kondisi
tertentu di masa yang akan datang) tetap
saja investasi ini diakui ketika sudah
dibayarkan kepada Mudarib. Jadi tidak
perlu dicatat terlebih dahulu.
Transaksi ini dicatat pada laporan
keuangan sebagai “Mudarabah Financing”,
bila bentuk modal yang diserahkan adalah
non monetary asset, dilaporkan seabagai
“non monetary Mudarabah assets”
b. Metode Pengukuran Investasi Mudaraba
a) Saat dimulainya kontrak
Jumlah yang dilaporkan adalah
sesuai jumlah yang benar-benar diserahkan
kepada Mudarib. Mudarabah yang dise diakan dalam bentuk trading assets atau
non-monetary assets harus diukur pada
fair valuenya yang merupakan kesepa katan antara lembaga keuangan dengan
kliennya. Apabila fair value asset yang
diserahkan melebihi book valuenya, dicatat
sebagai profit/loss bagi lembaga keuangan
yang menyerahkan assetnya. Biaya -biaya

yang terjadi tidak dikapitalisasi kecuali ada
perjanjian antara kedua belah pihak.
b) Pada akhir periode
Nilai investasi Mudarabah tetap
sejumlah kontrak awalnya kecuali ada pem
bayaran (repayment) yang akan mengu rangi nilai Mudarabah. Apabila bagian dari
Mudaraba capital mengalami kerugian,
harus dilihat apakah hal ini akibat kesa lahan dari pihak Mudarib atau bukan. Bila
bukan, kerugian ini akan dibebankan pada
nilai investasi Mudaraba (mengurangi
nilainya) dan dianggap sebagai kerugian
Lembaga Keuangan tapi bila hal ini
dianggap kesalahan pihak Mudarib, nilai
modal mudarabah tidak akan dikurangi.
Demikian juga halnya bila keseluruhan
dana Mudarabah mengalami kerugian, bila
bukan akibat kesalahan Mudarib, dibe bankan seluruhnya sebagai kerugian
Lembaga Keuangan. Saat perjanjian
Mudaraba selesai dan pihak Mudarib
belum membayar pokok ditambah bagian
keuntungan/kerugian kepada lembaga
keuangan, dicatat sebagai Receivable dari
Mudarib.
c. Pengakuan Profit/Loss yang Terjadi
Profit dan Loss yang terjadi dalam
investasi Mudaraba diakui pa da akhir
periode saat kontrak dianggap selesai. Bila
pembayaran profit/loss ini dilakukan
secara berkala, pencatatannya disesuaikan
dengan saat diterimanya profit/loss
tersebut. Kerugian yang terjadi diakui saat
kontrak selesai, apabila hal ini dinilai
sebagai kesalahan pihak Mudarib, loss
akan diakui sebagai receivable due from
Mudarib,
d. Pengungkapan yang diperlukan
Pengungkapan
dalam
catatan
laporan keuangan apabila lembaga
keuangan membuat cadangan penurunan
nilai asset Mudarabah.
2. Akuntansi Investasi Musharaka
Investasi Musharaka adalah bentuk
partnership dimana kedua belah pihak
menyerahkan modal yang seimbang dan
berbagi dalam keuntungan maupun
kerugian yang terjadi.
a. Pengakuan Investasi Musharaka
a) Saat dimulainya kontrak

Bagian Lembaga keuangan dalam
modal Musharaka (uang atau sejenisnya)
diakui pada saat penyerahan dilakukan
kepada partnernya dan akan dicatat
sebagai Musharaka financing with...(client
name) dan dimasukkan dalam laporan
keuangan di bawah judul “ Musharaka
financing”. Apabila modal yang diserahkan
berupa trading assets atau non monetary
assets, harus dinilai pada fair value asset
tersebut (nilai yang disepakati kedua belah
pihak) dan perbedaan fair value dengan
carrying value yang terjadi dianggap
sebagai profit/loss lembaga kuanga n. Biaya
yang timbul dalam pembuatan kontrak
tidak dikapitalisasi kecuali ada perjanjian
sebelumnya.
b) Pada akhir periode keuangan
Nilai investasi Musharaka dinilai
pada Historical Cost, yaitu nilai pada saat
kontrak dibuat. Bagian lembaga keuangan
dalam Musharaka yang berkurang nilainya
harus dinilai pada akhir periode keuangan
sebesar historical cost dikurangi bagian
yang diserahkan kepada partnernya.
Perbedaan antara nilai historical cost dan
fair value diakui sebag ai keuntungan/
kerugian dalam lapran keu angan. Bila
kontrak Musharaka
selesai dan pihal
lembaga keuangan belum menerima
bagiannya, dianggap sebagai receivable
due from partner.
b. Pengakuan Profit and Losses
Profit/loss yang terjadi sesuai bagian
dalam transaksi keuangan Musharaka
dalam periode keuangan tertentu akan
diakui saat akhir tahun. Apabila kontrak
dilakukan untuk lebih dari satu tahun,
profit/loss harus diakui saat terjadinya.
Apabila terjadi kerugian akibat
kesalahan partner dalam Musharaka
financing, loss ini akan dianggap sebagai
receivable due from partner. Dan pada
akhir kontrak, bagian yang belum diterima
dari kontrak Musharaka dianggap sebagai
piutang/receivable.
3. Akuntansi Investasi Murabaha
Yaitu jenis investasi dimana
lembaga keuangan membeli asset dengan

maksud untuk dijual kembali atau atas
pesanan pembeli.
a. Pengukuran nilai asset dalam Investasi
Murabaha
a) Saat asset diakuisisi
Asset diukur dan dicatat pada
historical cost pada saat diakuisisi
b) Setelah akuisisi
Asset available for sale yang dibeli
berdasarkan pesanan dimana pemesan
bersedia memenuhi kewajibannya, dinilai
berdasarkan historical cost. Apabila nilai
asset berkurang akibat kerusakan, pengu rangan nilai ini dapat digambarkan dalam
penilaian asset setiap akhir periode
keuangan. Tetapi apabila pemesan barang
tidak bersedia memenuhi kewajibannya,
asset dinilai pada net realizable value.
Dalam kasus dimana lembaga
keuangan memberikan diskon kepada pem
belinya dalam kontrak Murabaha, diskon
ini akan dianggap sebagai pengurang nilai
aktiva atau dianggap pendapatan d an
diakui dalam laporan rugi laba bila disetujui
board of Islamic bank.
b. Murabaha Receivables
Short Term maupun Long Term
Murabaha receivables dicatat pada face
value saat terjadinya. Receivables ini akan
diukur pada akhir periode keuangan pada
nilai cash equivalentnya, yaitu jumlah
terhutang konsumen pada akhir periode
keuangan dikurangi provision untuk
doubtful debt.
3. Profit Recognition
Profit Murabaha diakui pada saat
kontrak bila penjualan dilakukan secara kas
atau secara kredit yang tidak melebihi
periode saat ini. Profit yang diterima secara
angsuran diakui melalui salah satu dari dua
metode berikut :
1). Alokasi profit secara proporsional
selama masa kredit
2). Dicatat pada saat angsuran diterima
Deferred profit yang terjadi di offset terhadap Murabaha r eceivables
dalam statement of financial position.
H. Perbandingan Akuntansi
Syariah dan Konvensional

Investasi

Dari
pembahasan
sebelumnya
mengenai jens-jenis investasi dalam akun
tansi syariah, yaitu investasi Mudaraba,
Musharaka dan Murabaha, terlihat adanya
beberapa hal yang berbeda secara konsep tual dengan akuntansi konvensional.
Yang pertama adalah konsep
investasi sendiri, dalam akuntansi syariah,
pemberian pinjaman yang dalam akuntansi
konvensional dianggap sebagai Receivable
dimasukkan sebagai bentuk investasi dan
atas pemberian pinjaman ini tidak dike nakan bunga. Jadi tidak ada interest on
receivable. Pendapatan lembaga keuangan
adalah melalui pembagian profit. Hal ini
sesuai dengan ketentuan dilarangnya
predetermined fixed rate yang dianggap
merugikan peminjam dana. Penggolongan
receivable ini sebagai jenis investasi ter bukti dari tidak adanya tuntutan atas pelu nasan dimasa depan, jadi bila peminjam
dana tidak dapat melunasi pinjamannya
akibat hal yang bukan kesalahannya, ia
tidak akan dituntut untuk melunasi pinjamannya. Untuk lembaga keuangan yang
memeberikan pinjaman, juga tidak akan
mencatatnya sebagai bad debt tetapi
sebagai rugi akibat investasi.
Perbedaan lainnya dilihat dari
konsep investasi adalah investasi ini tidak
dinilai berdasarkan amortized cost ataupun
fair value seperti halnya jenis investasi
dalam akuntansi konvensional, investasi
syariah dinilai berdasarkan historical
costnya.
Yang kedua adalah kejelasan
kontrak. Setiap transaksi dalam investasi
syariah; baik pencatatan investasi, profit,
loss dan lainnya harus didasarkan pada
kejadian yang sudah benar-benar terjadi.
Selain itu untuk beberapa hal (contohnya
kapitalisasi biaya) harus didasarkan pada
perjanjian/kontrak yang jelas antara kedua
belah pihak.
I. Penutup
Akuntansi Syariah didasarkan atas
asas tolong menolong, hal ini menye babkan terjadinya berbagai perbedaan
dengan akuntansi konvensional yang dida sarkan pada sistem kapitalisme. Fungsi

lembaga keuangan dalam ekonomi kon vensional adalah maximization of profit
sementara dalam syariah fungsi lembaga
keuangan adalah intermediary dalam
melakukan pemerataan kekayaan.
Beberapa perbedaan yang cukup
mendasar adalah konsep pinjaman yang
dianggap sebagai investasi, tidak diberla kukannya bunga dan sistem pembagian
profit antara lembaga keuangan dengan
pihak peminjam dana. Karena akuntansi
konvensional yang dikenal saat ini diilhami
dan berkembang berdasarkan tata nilai
yang ada dalam masyarakat barat, maka
kerangka konseptual yang dipakai sebagai
dasar pembuatan dan penga mbangan
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