
ARTIKEL 

 

Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 

Syariah Nomor 105 pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT UGT 

Sidogiri Cabang Jombang 

 

 

 

 

Oleh: 

WAHYU HARDIANTO 

NPM: 14.1.02.01.0280 

 

Dibimbing oleh : 

1. Diah Nurdiwati, M.SA. 

2. Dian Kusumaningtyas, S.E., M.M. 

 

PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

2019 

 



Artikel Skripsi 
Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Wahyu Hardianto | 14.1.02.01.0280 
Fakultas Ekonomi – Program Studi Akuntansi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 1|| 

 
 

 

 



Artikel Skripsi 
Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Wahyu Hardianto | 14.1.02.01.0280 
Fakultas Ekonomi – Program Studi Akuntansi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 2|| 

 
 

 

 

PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH 
BERDASARKAN PSAK SYARI’AH NOMOR 105 PADA KOPERASI 

SIMPAN PINJAM SYARIAH BMT UGT SIDOGIRI CABANG 
JOMBANG  

 

Wahyu Hardianto 
14.1.02.01.0280 

  Fakultas Ekonomi – Program Studi Akuntansi 
wahyuhardianto94@gmail.com 

Diah Nurdiwati, M.SA. dan Dian Kusumaningtyas, S.E., M.M. 
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

 

ABSTRAK 

 
Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam mendambakan suatu lembaga keuangan yang sesuai 
dengan tuntutan agama untuk memenuhi kebutuhan. Masih terdapat lembaga keuangan syariah yang 
belum sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip Islam. Salah satu produk pembiayaan produktif yang 
terdapat pada lembaga keuangan syariah adalah mudharabah. Namun pelaksanaan pembiayaan 
mudharabah belum sesuai dengan PSAK No. 105. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai 
kesesuaian penerapan pembiayaan mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam SYariah BMT UGT Sidogiri 
Cabang Jombang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data 
primer diperoleh dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh 
dengan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah 
berdasarkan PSAK Syariah No. 105 pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT UGT Sidogiri Cabang 
Jombang sesuai dengan SOP yang ada di KSPS BMT UGT Sidogiri serta perlakuan pembiayaan 
mudharabah telah sesuai dengan PSAK No. 105.  
 

KATA KUNCI  : akuntansi syariah, mudharabah, PSAK 105 

 

I. LATAR BELAKANG 

Salah satu fungsi utama lembaga 

keuangan syariah adalah untuk memenuhi 

berbagai keperluan komersial, investasi dan 

memberikan pelayanan yang luas kepada 

nasabah, sebagaimana fungsi lembaga 

keuangan pada umumnya. Dalam 

pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh 

lembaga keuangan, banyak pembiayaan 

bermasalah yang terjadi. Pembiayaan 

bermasalah ini merupakan beban bagi 

lembaga keuangan karena akan 

mempengaruhi kelangsungan usaha dan 

tingkat kesehatan lembaga keuangan. 

Semakin besar jumlah persentase 

pembiayaan bermasalah pada lembaga 

keuangan maka semakin menyulitkan 

lembaga keuangan tersebut dalam 

menjalankan usahanya Muhammad, (2008: 

8). 

Prinsip syariah menurut Soemitra 

(2009:12) adalah prinsip hukum Islam 

dalam kegiatan perbankan dan keuangan 

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh 

lembaga yang memiliki kewenangan dalam 

penetapan fatwa di bidang syariah yang 
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dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, 

kemanfaatan, keseimbangan, dan 

keuniversalan. 

Salah satu produk pembiayaan 

produktif yang terdapat pada lembaga 

keuangan syariah adalah mudharabah. Akad 

mudharabah itu sendiri adalah suatu transaksi 

investasi kerjasama antara dua pihak dimana 

pihak pertama (pemilik dana/shahibul maal) 

merupakan pihak yang menyediakan seluruh 

dana, sedangkan pihak kedua (pengelola 

dana/ mudharib) sebagai pihak yang akan 

menjadi pengelola dana, kemudian 

keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai 

kesepakatan yang telah ditetapkan. Indonesia 

sebagai negara yang mayoritas 

penduduknya beragama islam, telah lama 

mendambakan kehadiran sistem lembaga 

yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan 

tidak sebatas finansial namun juga tuntutan  

moralitas. Hal tersebut merupakan peluang 

yang cukup besar bagi lembaga keuangan 

syariah baik perbankan maupun non bank. 

Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan 

perbankan syariah di Indonesia yang 

tergolong cukup baik. Terbukti sekarang 

banyak berdiri bank-bank dengan prinsip 

syariah, Unit Usaha Syariah dan 

sebagainya. Adanya bank islam diharapkan 

dapat memberikan sumbangan terhadap 

pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui 

berbagai bentuk produk yang sesuai dengan 

prinsip syariah. 

Baitul Maal lebih mengarah pada 

usaha dalam mengelola dana. Adapun 

Baitul mal Tamwil adalah sebagai usaha 

pengumpulan dan penyaluran dana. 

Penyaluran dana atau pembiayaan dalam 

suatu lembaga biasanya disebut kredit, ada 

kredit jangka pendek ada pula kredit jangka 

panjang. Kredit jangka pendek adalah kredit 

yang diberikan dengan jangka waktu 

pelunasannya selama tidak lebih satu 

tahun.Sedangkan kredit jangka panjang 

adalah kredit yang diberikan dengan jangka 

waktu pelunasannya lebih dari satu tahun. 

(Sutarjo, 2013:43) 

PSAK No.105 merupakan pedoman 

bagi transaksi keuangan Syariah 

Mudharabah yang merupakan rincian dan 

pelengkap dari PSAK No. 59 tentang 

akutansi perbankan Syariah. Pada lembaga 

keuangan syariah terdapat dua jenis 

pembiayaan yaitu jenis aktiva  produktif 

dan aktiva tidak produktif. Salah satu 

jenis aktiva produktif yang berdasarkan 

prinsip bagi hasil adalah mudharabah 

(Muhammad, 2008:22). 

Menurut Wasilah (2011), pengertian 

mudharabah secara teknis adalah suatu 

akad kerja sama untuk suatu usaha  antara 

dua belah pihak dimana pihak pemilik dana 

memercayakan sejumlah modal kepada 

pihak pengelola dana untuk melakukan 

kegiatan usaha. Keuntungan dari usaha 

tersebut akan dibagi hasilnya dengan 
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metode presentase atau nisbah menurut 

kesepakatan yang telah disepakati pada 

perjanjian awal. Tetapi apabila mengalami 

kerugian maka hanya akan ditanggung oleh 

pemilik dana saja, selama kerugian bukan 

merupakan kesalahan dari pihak pengelola. 

Apabila kerugian disebabkan oleh 

pengelola seperti penyelewengan, 

kecurangan dan penyalahgunaan maka 

pihak pengelola akan menanggung 

kerugian tersebut. Akad mudharabah ini 

merupakan akad yang berdasarkan 

kepercayaan. Kepercayaan antara pemilik 

dana dengan pengelola sangatlah 

dibutuhkan karena dalam akad 

mudharabah ini pemilik dana tidak 

diperkenankan  mempengaruhi ataupun 

ikut campur dalam manajemen pengelola 

dana. 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Nurbaina (2011) yang berjudul Penerapan 

Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada 

PT Bank Riau Kepri Cabang Syari’ah 

Pekanbaru menunjukan bahwa masih 

terdapat ketidaksesuaian perlakuan 

akuntansi pembiayaan mudharabah dengan 

PSAK 105 dalam hal pengakuan 

keuntungan, pengungkapan akuntansi 

dalam hal penyisihan kerugian investasi 

mudharabah dan pengungkapan kerugian 

akibat penurunan nilai aktiva mudharabah. 

Penelitian Chalis (2012) yang berjudul 

Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan 

Mudharabah pada PT Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Makasar 

menunjukan bahwa masih terdapat 

ketidaksesuaian perlakuan akuntansi 

pembiayaan mudharabah dengan PSAK 

105 dalam hal pengakuan dana yang 

disalurkan sebagai pembiayaan 

mudharabah. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis kesesuaian pembiayaan 

mudharabah berdasarkan PSAK Syariah 

No. 105 pada Koperasi Simpan Pinjam 

Syariah BMT UGT Sidogiri Cabang 

Jombang. 

II. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif dengan metode deskriptif. 

Penelitian dilakukan di Koperasi Simpan 

Pinjam Syariah BMT UGT Sidogiri Cabang 

Jombang. Penelitian dilakukan pada bulan 

Agustus 2018. Data primer berupa 

pencatatan perlakuan akuntansi pembiayaan 

mudharabah yang diperoleh dengan cara 

wawancara dan dokumentasi. Sedangkan 

data sekunder berupa laporan keuangan 

Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT 

UGT Sidogiri Cabang Jombang dan 

beberapa literatur yang berkaitan dengan 

pembiayan mudharabah. Data sekunder 

diperoleh dengan cara studi literatur. Hasil 

dari penelitian ini dianalisis  dan 

disesuaikan dengan pembiayaan 

mudharabah PSAK No. 105 terkait 
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pengakuan, pengukuran, penyajian, dan 

pengungkapan pembiayaan mudharabah. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Implementasi Pembiayaan 

Mudharabah di KSPS BMT UGT 

Sidogiri 

Implementasi pembiayaan 

mudharabah belum banyak digunakan oleh 

nasabah dikarenakan produk pembiayaan 

di KSPS BMT UGT Sidogiri yang 

menerapkan akad mudharabah hanya pada 

UGT MUB (Modal Usaha Barokah). 

Tetapi pihak KSPS BMT UGT Sidogiri 

terus memberikan sosialisasi ke masyarakat 

demi meningkatkan usahanya maupun 

perekonomian nasabah sesuasi dengan 

kebutuhan nasabah. dan juga sebelum 

memberikan pembiayaan pihak BMT juga 

melakukan analisis terhadap nasabah yang 

mana nasabah itu layak untuk dibiayai atau 

tidak. Oleh karena itu dengan adanya 

pembiayaan mudharabah dari BMT UGT 

Sidogiri yang sudah di sosialisasikan 

kepada nasabah, maka para nasabah yang 

sudah menggunakan pembiayaan 

mudharabah dapat menggunakan 

pembiayaan tersebut untuk mendanai usaha 

mereka, karena dengan sistim pembiayaan 

ini nasabah memberikan bagi hasil dari 

usahanya dengan pihak BMT dengan 

semua modal yang telah diberikan BMT. 

Seperti halnya dengan pengertian 

akad mudharabah yaitu, Pembiayaan 

mudharabah adalah Penyerahan harta dari 

shahib al-mal (pemilik modal/dana) kepada 

mudharib (pengelola dana) sebagai modal 

usaha, Sedangkan keuntungannya dibagi 

sesuai dengan nisbah (perbandingan laba 

rugi) yang disepakati. Jika terjadi kerugian, 

maka ditutupi dengan laba yang 

diperoleh.Hal ini juga dikuatkan dengan 

dasar hukum BMT adalah koperasi, maka 

fungsi dan peranan koperasi yaitu sebagai: 

1) Alat untuk membangun dan 

mengembangkan potensi dan kemampuan 

ekonomi anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

sosial. 

2) Alat untuk mempertinggikan kualitas 

kehidupan manusia dan masyarakat.  

3) Alat untuk memperkokoah 

perekonomian rakyat sebagai dasar 

kekuatan dan ketahanan perekonomian 

nasional, dan 

4) Alat untuk mewujudkan dan 

mengembangkan perekonomian nasional 

yang merupakan usaha bersama bedasar 

atas asas kekeluargaan dan demokrasi 

ekonomi. 

Dari hasil penelitian nasabah 

pembiayaan mudharabah juga dapat 

meningkatkan pendapatan dengan 

memnggunakan metode dan sistem analisa 

yang sama. Dalam kehidupan sehari-hari 

manusia tidak mampu memenuhi seluruh 
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kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang 

lain. Demikian juga dalam konteks binis, 

seberapa pun hebatnya kemampuan 

seseorang dia tidak mungkin bisa 

mengembangkan bisnisnya tanpa bantuan 

dan keterlibatan orang lain dalam 

perjalanan usahanya, misalnya saja 

karyawan, konsumen, pemasok, perbankan 

dan pemerintah (dalam bentuk aturan). 

Menjadi pedagang retail misalnya dia tidak 

cukup hanya punya spece toko yang besar 

tanpa barang hasil produksi orang lain, 

demikian juga pabrikasi dia memerlukan 

distributor untuk menyalurkan produknya 

agar sampai kepada konsumen. Saling 

membutuhkan satu sama lain, inilah yang 

menjadi dasar terbentuknya kerja sama 

baik antar institutional maupun personal. 

Produk pembiayaan yang ada di 

KSPS BMT UGT Sidogiri terdapat 

beberapa produk, diantaranya UGT GES 

(Gadai Emas Syariah), UGT MUB (Modal 

Usaha Barokah), UGT MTA (Multiguna 

Tanpa Agunan), UGT KBB (Kendaraan 

Bermotor Barokah), UGT PBE (Pembelian 

Barang Elektronik), UGT PKH 

(Pembiayaan Kafalah Haji). Diantara UGT 

tersebut, hanya UGT MUB saja yang 

menggunakan akad mudharabah. UGT 

MUB ini mengedepankan prinsip bagi hasil 

yang sesuai dengan kesepakatan BMT dan 

nasabah. 

2. Proses Pembiayaan Mudharabah di 

KSPS BMT UGT Sidogiri 

Dalam memproses suatu pembiayaan, 

BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang 

menyamakan semua jenis pembiayaan yang 

dimiliki BMT UGT Sidogiri Cabang 

Jombang. Terdapat ketentuan umum tertulis 

sebagai standar dalam menjalankan proses 

pembiayaan tersebut.  

Selain ketentuan terturlis yang 

tertuang dalam standar operasional 

perusahaan tersebut, BMT UGT Sidogiri 

Cabang Jombang mempunyai kriteria 

khusus untuk pembiayaan yang sifatnya 

sosial. BMT UGT Sidogiri Cabang 

Jombang dalam melaksanakan kegiatan 

pembiayaan tersebut, UGT Sidogiri Cabang 

Jombang mempunyai prosedur operasional 

yang tertulis dalam SOP-nya. Prosedur 

operasional ini mencakup: prosedur 

permohonan kredit (pembiayaan); prosedur 

pemeriksaan; prosedur persiapan realisasi 

pembiayaan, yang terdiri dari persetujuan 

pembiayaan, penyiapan berkas pembiayaan, 

dan pemeriksaan berkas; prosedur 

administrasi kredit; prosedur pelayanan 

angsuran kredit; pelunasan pembiayaan dan 

pengambilan jaminan; penggantian jaminan; 

perpanjangan (reschedulling); penyelamatan 

kredit; dan pembentukan cadangan piutang 

ragu-ragu. Proses ini secara umum sama 

dengan lembaga-lembaga keuangan lain. 
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3. Penerapan Akuntansi Pembiayaan 

Mudharabah dengan PSAK No. 105 di 

KSPS BMT UGT Sidogiri 

Koperasi Simpan Pinjam Syariah 

BMT UGT Sidogiri menyajikan laporan 

perhitungan hasil usaha yang terdiri dari 

pos pendapatan, beban usaha, hasil usaha 

kotor, taksiran beban pajak, dan sisa hasil 

usaha. Penjelasan rinci pos pendapatan dan 

beban dicantumkan dalam catatan atas 

laporan keuangan dalam unsur penyajian. 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan, penerapan akuntansi 

pembiayaan mudharabah di KSPS BMT 

UGT Sidogiri adalah sebagai berikut: 

1. Pengakuan pembiayaan mudharabah 

menerapkan pembiayaan tergantung 

dari nasabah. Jika nasabah menghendaki 

produk pembiayaan dengan akad 

mudharabah maka diakui oleh KSPS 

BMT UGT Sidogiri sebagai investasi 

mudharabah bukan sebagai pembiayaan 

mudharabah. KSPS BMT UGT Sidogiri 

melayani pembiayaan kas dan asset 

nonkas. Nasabah wajib membayar 

pinjaman setiap bulan dengan jatuh 

tempo. Untuk menjaga agar nasabah 

memenuhi kewajiban maka 

diberlakukan sistem jaminan. KSPS 

BMT UGT Sidogiri memberi kebijakan 

kepada nasabah dengan permasalahan 

telat dalam pembayaran, dengan 2 sebab 

yaitu usaha bangkrut dank arena adanya 

i’tikad tidak baik dari nasabah. Jika telat 

pembayaran karena usaha bangkrut 

maka diberlakukan R3 (rescheduling, 

repositioning, dan restrukturisasi). Jika 

nasabah dengan i’tikad tidak baik maka 

jaminan dari nasabah dijual bersama. 

Berdasarkan PSAK Nomor 105 yang 

menyatakan bahwa dana mudharabah 

yang disalurkan oleh pemilik dana 

diakui sebagai investasi mudharabah 

pada saat pembayaran kas atau 

penyerahan asset nonkas kepada 

pengelola dana, dan jika akad 

mudharabah berakhir sebelum atau saat 

akad jatuh tempo belum dibayar maka 

diakui sebagai piutang, maka pengakuan 

pembiayaan mudharabahi di KSPS 

BMT UGT Sidogiri ini sudah sesuai 

dengan PSAK Nomor 105. 

2. Pengukuran pembiayaan mudharabah 

yang diterapkan di KSPS BMT UGT 

Sidogiri adalah biaya dicatat sebesar 

pengeluaran kas. Pihak koperasi 

mengukur pembiayaan mudharabah 

yang diberikan kepada nasabah dalam 

bentuk kas sebesar jumlah yang 

dibayarkan pada saat pencairan dana. 

Ketika pembayaran pinjaman telah 

melewati jatuh tempo maka jaminan 

dijual bersama, jika hasil kelebihan 

maka dikembalikan ke nasabah dan jika 

jaminan masih kurang maka pihak 

koperasi meminta jaminannlagi ke 
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nasabah. Sehingga pengukuran sesuai 

dengan jumlah yang dibayarkan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa pengukuran 

pembiayaan mudharabah di KSPS 

BMT UGT Sidogiri telah sesuai dengan 

PSAK Nomor 105 dimana pihak 

koperasi melayani pembiayaan kas dan 

asset nonkas.  

3. Penyajian pembiayaan mudharabah 

yang diterapkan di KSPS BMT UGT 

Sidogiri adalah disajikan di neraca pada 

sisi aktiva, tetapi belum semua 

komponen pada sisi aktiva tercatat 

dengan baik sehingga terkadang 

terdapat pencatatan keuangan yang tidak 

sesuai dengan nilai tercatat. Sehingga 

disimpulkan bahwa penyajian 

pembiayaan mudharabah di KSPS 

BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang 

belum sesuai dengan PSAK Nomor 105 

karena penyajian disajikan terkadang 

belum sesuai dengan nilai yang tercatat 

dalam laporan keuangan pada sisi 

aktiva. Karena terdapat nasabah yang 

menghilang dikarenakan meninggal, 

sehingga pengembalian dana belum 

sesuai dengan nilai tercatat. 

4. Pengungkapan pembiayaan 

mudharabah di KSPS BMT UGT 

Sidogiri antara lain tentang porsi dana, 

pembagian hasil usaha dan lain-lain 

serta jumlah investasi mudharabah 

berdasarkan jenisnya tercantum pada 

perjanjian akad pembiayaan 

mudharabah. 

5. Prinsip bagi hasil yang diterapkan oleh 

KSPS BMT UGT Sidogiri adalah 

nisbah bagi hasil dimana pembagian 

hasil usaha dengan kesepakatan diantara 

kedua belah pihak. Tetapi besar bagi 

hasil diantaranya ditentukan sendiri saat 

akad berlangsung. Sehingga setiap 

bulannya nasabah harus membayarkan. 

IV. PENUTUP 

Dari pembahasan yang telah 

dikemukakan, maka ditarik kesimpulan 

bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah 

BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang 

memiliki 6 produk pembiayaan. Produk 

pembiayaan yang menerapkan pembiayaan 

akad mudharabah adalah UGT MUB 

(Modal Usaha Barokah) dimana digunakan 

untuk menerapkan pembiayaan modal kerja 

bagi nasabah yang mempunyai usaha mikro 

dan kecil. Perlakuan akuntansi pembiayaan 

mudharabah yang diterapkan di KSPS 

BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang 

adalah pengakuan, pengukuran, 

pengungkapan, dan bagi hasil sudah sesuai 

dengan PSAK Nomor 105. Sedangkan 

penyajian pembiayaan mudharabah belum 

sesuai dengan PSAK Nomor 105 karena 

terdapat komponen pada sisi aktiva yang 

belum tercatat karena nasabah meninggal 

dunia. 
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