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Makna Islam

tunduk serta patuh (aslama)

pasrah berserah diri (sallama)

tangga/derajat (sullam)

kedamaian (siliim)

kesejahteraan, kebahagiaan dan 
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kesejahteraan, kebahagiaan dan 
keselamatan (salaama).
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Makna Manusia

Manusia adalah makhluk yang dimuliakan
oleh Allah SWT karena mempunyai ruh dan
keistimewaan berupa akal serta diberi tugas

Manusia adalah makhluk yang lemah,
bodoh, dan fakir (QS 4: 28, QS 33: 72, dan
QS 35: 15).

keistimewaan berupa akal serta diberi tugas
oleh Allah SWT untuk menjalankan peran
sebagai khalifah/wakil Allah di bumi untuk
mengatur alam dan seisinya, sesuai
ketentuan Allah SWT. (QS 32: 9, QS 17: 70,
dan QS 2: 30)

Al Islam

sebuah pedoman hidup dan berkehidupan
yang dikeluarkan langsung oleh Allah SWT,
Pencipta, Pemilik, Pemelihara, dan
Penguasa tunggal alam semesta, agar
manusia tunduk, patuh, dan pasrah kepada
ketentuan-NYA agar dapat meraih derajat
kehidupan lebih tinggi yaitu kedamaian,
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kehidupan lebih tinggi yaitu kedamaian,
kesejahteraan dan keselamatan baik di
dunia maupun di akhirat.
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Transaksi Berbasis Syariah : 
Latar Belakang

Latar Belakang Timbulnya Transaksi 
Berbasis Syariah

Islam yang berasal dari kata Salima yang 
berarti selamat, damai, tunduk, kepada Allah 
pencipta seluruh alam.

Islam memiliki tiga aspek utama, yaitu akidah, 
syariah dan akhlak yang dituntun oleh Al 
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syariah dan akhlak yang dituntun oleh Al 
Quran dan Hadits
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Transaksi Berbasis Syariah : Konsep 
Dasar

Syariah sendiri merupakan peraturan-peraturan dan 
larangan yang telah dibebankan oleh Allah SWT 
kepada manusiakepada manusia

mencakup perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan mal mereka. 
Segala hal yang menjamin terlindungnya perkara ini adalah maslahat bagi 

Hasil usaha para ulama untuk menafsirkan dan 
memahami syariah sendiri disebut fiqih

Transaksi Berbasis Syariah : Beberapa 
Fikih & Fatwa Ulama

Keputusan Muktamar Islam II Lembaga Riset Islam Al Azhar, 
Cairo (1965) : bunga hukumnya haram, baik deposito maupun 
kredit. Beberapa transaksi perbankan non bunga diperbolehkan

Keputusan Lembaga Fikih Islam OKI (1985) : bahwa setiap 
tambahan atas hutang yang jatuh tempo serta atas penundaan 
hutang adalah riba. Lembaga ini mengajak pemerintah di 
negara-negara Islam untuk mendukung bank-bank Islam
Keputusan Lembaga Fikih Islam Rabithah Alam Islami (1406H) : 
wajib hukumnya menghentikan praktik ribawi dan menyambut 
berdirinya bank-bank Islam 
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berdirinya bank-bank Islam 
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Perkembangan Transaksi Syariah

1963 Mit Ghamr Local Saving Bank didirikan di 
Mesir

1972 MGLSB diambil alih oleh pemerintah Mesir dan 1972 MGLSB diambil alih oleh pemerintah Mesir dan 
menggantinya dengan Nasser Social Bank

1975  Islamic Development Bank didirikan
1978  Perbankan Islam berkembang Luxemburg 
1981  Perbankan Islam berkembang Switzerland 
1983  Perbankan Islam berkembang Denmark 
1991  Pendirian Bank Muamalat Indonesia di 

Indonesia

Asas Transaksi Syariah

1. Prinsip persaudaraan (ukhuwah);

esensinya merupakan nilai universal yang menata 
interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para 
pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan 
semangat saling tolong menolong. 

Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai 
kebersamaan dalam memperoleh manfaat (sharing 
economics) sehingga seseorang tidak boleh 
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economics) sehingga seseorang tidak boleh 
mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. 

Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan 
prinsip saling mengenal ( ), saling memahami
(tafahum), saling menolong ( ), saling 
menjamin (takaful), saling bersinergi dan beraliansi
(tahaluf ).
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Asas Transaksi Syariah

2. Prinsip keadilan ( );
esensinya menempatkan sesuatu hanya pada 
tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada 
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tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada 
yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai 
posisinya. 

Implementasi => berupa aturan prinsip muamalah 
yang melarang adanya unsur:  

riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba 
nasiah maupun fadhl); 

kezaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, 
maupun lingkungan);  

maysir (unsur judi dan sikap spekulatif);  

gharar(unsur ketidakjelasan); dan 

haram (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta 
aktivitas operasional yang terkait).

Asas Transaksi Syariah

Esensi gharar adalah setiap transaksi yang berpotensi 
merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur 
ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak 
adanya kepastian pelaksanaan akad. 
Bentuk-bentuk gharar antara lain: 

tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu 
terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada; 
menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual; 

tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas barang/jasa; 
tidak adanya kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan alat 
pembayaran; 
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tidak adanya ketegasan jenis dan obyek akad; 
kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang 
ditentukan dalam transaksi;
adanya unsur eksploitasi salah satu pihak karena informasi yang kurang 
atau dimanipulasi dan ketidaktahuan atau ketidakpahaman yang 
ditransaksikan.
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Asas Transaksi Syariah

3. Prinsip kemaslahatan (maslahah);
esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan 
manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material 
dan spiritual, serta individual dan kolektif. 
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dan spiritual, serta individual dan kolektif. 
Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur 
yakni kepatuhan syariah (halal) serta bermanfaat dan 
membawa kebaikan (thayib) dalam semua aspek secara 
keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. 
Transaksi syariah yang bermaslahat harus memenuhi 
secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan 
ketetapan syariah (maqasid syariah) yaitu berupa  
pemeliharaan terhadap:

akidah, keimanan dan ketakwaan (dien); 
intelek ( ); 

keturunan (nasl); 
jiwa dan keselamatan (nafs); dan 
harta benda (mal).

Asas Transaksi Syariah

4. Prinsip keseimbangan (tawazun);

esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan 
spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan 
sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek 
pemanfaatan dan pelestarian. 

Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada 
maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk 
kepentingan pemilik (shareholder). 
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kepentingan pemilik (shareholder). 

Manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada 
pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang 
dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan 
ekonomi. 
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Asas Transaksi Syariah

5. Prinsip universalisme (syumuliyah).
esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk 
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esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk 
semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) tanpa 
membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai 
dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil 
alamin).

Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah proses identifikasi transaksi,
pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran,
yang menghasilkan informasi keuangan dalam
bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan
untuk pengambilan keputusan.
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Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah adalah akuntansi atas
transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturantransaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan
yang telah ditetapkan Allah SWT

Perkembangan akuntansi

Perkembangan akuntansi sebagai domainnya
sangat ditopang oleh ilmu lain khususnya

arithmatic, algebra, mathematics, alghorithm pada abad
ke-9 M. Ilmu ini lebih dahulu berkembang sebelum
perkembangan bahasa. Ilmu penting ini ternyata
dikembangkan oleh filosof Islam yang terkenal Abu Yusuf

bin Ishaq Al Kindi (801 M, Al Karki (1020) &
Alkhawarizm yang merupakan asal kata dari alGorithm,
algebra jugaberasal dari kata Arab yaitu .
Demikian juga sistem nomor, desimal, dan angka 0
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Demikian juga sistem nomor, desimal, dan angka 0
(zero,sifr,kosong,nol) yang kita pakai sekarang yang
disebut angka arab sudah dikenal sejak 874 M,
merupakan sumbangan Arab Islam terhadap matematika
& akuntansi.
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Sejarah Akuntansi

Akuntansi merupakan salah satu bentuk profesi tertua.
Dari sejak jaman prasejarah, keluarga memiliki
perhitungan tersendiri untuk mencatat makanan danperhitungan tersendiri untuk mencatat makanan dan
pakaian yang harus mereka persiapkan dan mereka
gunakan pada saat musim dingin. Ketika masyarakat
mulai mengenal adanya maka pada saat
yang sama mereka telah mengenal konsep nilai (value)
dan mulai mengenal sistem moneter (monetary system).
Bukti tentang pencatatan (bookkeeping) tersebut dapat
ditemukan dari mulai kerajaan Babilonia (4500 SM),
Firaun Mesir dan kode-kode Hammurabi (2250 SM),
sebagaimana ditemukan adanya kepingan pencatatan
akuntansi di Ebla, Syria Utara.

Sejarah Akuntansi

menurut Peragallo, penulis double entry pertama kali
adalah seorang pedagang yang bernama Benedetto
Cotrugli dalam buku Della Mercatua e del Mercate
Perfetto 1458 namun baru diterbitkan pada tahun
1573.
ilmu akuntansi diperkenalkan pada zaman feodalisme
barat. Namun, setelah dilakukan penelitian sejarah
dan arkeologi ternyata banyak data yang
membuktikan bahwa jauh sebelum penulisan ini sudah
dikenal akuntansi.
Perlu diingat bahwa matematika dan sistem angka
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Perlu diingat bahwa matematika dan sistem angka
sudah dikenal Islam sejak abad ke-9 M. Ini berarti
bahwa ilmu matematika yang ditulis Luca Pacioli pada
tahun 1491 bukan hal yang baru lagi karena sudah
dikenal Islam 600 tahun sebelumnya. Dengan
demikian, sumbangan Arab terhadap perkembangan
disiplin akuntansi sangat besar.
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Kontribusi Islam

Para ilmuwan muslim sendiri telah memberikan kontribusi
yang besar terutama adanya penemuan angka nol dan
konsep perhitungan desimal. Dari pengenalan angka Arab
inilah teknik tata buku berpasangan di Eropa itu sendiriinilah teknik tata buku berpasangan di Eropa itu sendiri
dimulai pada tahun 1135 M di Palermo, Sicily, Italy yang
menunjukkan dominasi pengaruh pencatatan pembukuan
Arab.
Mengingat orang-orang Eropa mengerti aljabar dengan
menerjemahkan tulisan dari bangsa Arab, tidak mustahil
bahwa bangsa Arab-lah yang pertama kali melakukan
bookkeeping (Heaps 1895).
Para pemikir Islam itu antara lain: Al Kashandy, Jabir ibn
Hayyan, Ar Razy, Al Bucasis, Al Kindy, Al Khawarizmy,
Abicenna, Abu Bacer and Al Mazendarany.

Tahun Luca Paciolli Islam

In The NameofGod Bismillah
(Dengan NamaAllah)

Client Mawla

Cheque Sakk

Separate Sheet Waraka Khidma

Closing Book Yutbak

622M Journal Jaridah

750M Receivable Subsidiary Ledger Al Awraj

750M GeneralJournal Daftar Al Yawmiah

750M JournalVoucher Ash Shahad

Abad 8 M CollectibleDebt Menal Mal

Kemiripa
n konsep 
Luca 
Paciolli  
dengan 
yang 
telah 
disusun 
oleh 
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UncollecetibleDebt Munkaser MenalMal

Doubful, difficult, complicated 
debt

Al Mutaakhher wal 
Mutahyyer

Auditing Hisab

Chartof Account SabhAl asha

oleh 
pemikir 
muslim 
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Konsep GASAP 
Prinsip Akuntansi Syariah yang Berlaku Umum

Kerangka Prinsip Akuntansi 
Syariah yang Berlaku Umum  di Indonesia

Tingkat 3
Praktik, Konvensi dan Kebiasaan

Pelaporan yang Sehat sesuai dengan Syariah
Buku Teks/Ajar, Simpulan riset, 

Artikel, dan Pendapat Ahli

23

Landasan
Operasional

atau
Landasan

Praktik

Tingkat 3 Pelaporan yang Sehat sesuai dengan Syariah Artikel, dan Pendapat Ahli

Tingkat 2
SAK 

Internasional/Negara lain 
yang sesuai Syariah

Peraturan
Pemerintah

untuk Industri 
(Regulasi)

Landasan Konseptual

Tingkat 1
PSAK & ISAK Umum 

yang sesuai dengan Syariah

Pedoman atau
Praktik Akuntansi
Industri (Kajian 

Asosiasi Syariah)

KDPPLK Syariah

AL HADITS

PSAK & ISAK Syariah

FATWA  SYARIAH

Landasan Syariah

AL QURAN

Buletin
Teknis

Struktur Substansi 
Kerangka Dasar

Tujuan

Karakteristik  Unsur-
Kualitatif       unsur
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Dasar Dasar Teknik
Pengakuan    Pengukuran Pengukuran
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KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Apa yang membuat laporan keuangan berguna?

Materialitas
Pemberian informasi yang tidak
material mungkin menurunkan
kegunaan dari informasi lainnya 

Ambang batas
kualitas

25

Relevan Keandalan Dapat
Diperbandingkan

Dapat
Dipahami

Nilai
Prediksi

Nilai
Konfirmasi

Penyajian
Jujur

Netral

Substansi
Mengungguli

Bentuk Lengkap

Pertimbangan
Sehat

Konsistensi

Pengungkapan
Agregasi dan

klasifikasi

KemampuanPengguna

Materialitas

Kesignifikanan informasi 
bisa dipahami

Persamaan dan perbedaan
bisa  dilihat dan dievaluasi

Informasi yang lengkap dan
disajikan secara jujur

Informasi yang mempunyai
kemampuan untuk 

mempengaruhi pengambilan

keputusan

kegunaan dari informasi lainnya 

yang diberikan.  

Kronologis Conceptual Framework 
dalam Akuntansi di Indonesia

PrinsipAkuntansi Indonesia (1974; 1984)

Kerangka Dasar Penyusunan dan
Penyajian Laporan Keuangan (1994)

Kerangka Dasar Penyusunan dan
Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah
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Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah
(2007)

26
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PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

KerangkaDasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

PSAK 101
Penyajian Laporan Keuangan

PSAK 102PSAK 102
Akuntansi Murabahah

PSAK 103
Akuntansi Salam

PSAK 104
Akuntansi IStishna

PSAK 105
Akuntansi Mudharabah

PSAK 106
Akuntansi Musyarakah

PSAK 107
Akuntansi Ijarah

PSAK 108
Akuntansi Asuransi Syariah

PSAK 109
Akuntansi Zakat danInfak

Adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah di mana bank membeli barang
dari supplier kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar
harga perolehan ditambah dengan margin /keuntungan yangdisepakati antara Bank
dan nasabah.

Bank

(Shahibul 

1. Negosiasi & 
Persyaratan

2. Akad Jual Beli
Nasabah

(Mudharib)

Skema Jual Beli Murabahah

I.1. Akad Jual Beli (trade)
I.1.1.  Murabahah

Jenis Akad
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(Shahibul 
Maal)

Supplier/Penjual

6. Bayar
(Mudharib)

4. Kirim
3. Beli 
barang

5. Terima barang
& Dokumen
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Nasabah ingin membeli barang seharga Rp. 100 juta
pada 1 Desember 2014, namun hanya mampu

Contoh Aplikasi Murabahah

Jenis Akad

pada 1 Desember 2014, namun hanya mampu
membayar sekaligus pada 1 Desember 2015. Bank
sendiri mengharapkan required rate of profit 20%. Maka
bank dapat melakukan pembelian pada supplier pada 1
Desember 2014 seharga Rp.100 juta, dan menerima
pembayaran dari nasabah pada 1 Desember 2015
sebesarRp. 120 juta.

I.1.2.  Salam atau Salaf

Adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu
dengan pembayaranharga terlebih dahulu, sementara barang diserahkan secara tangguh.
Umumnya diterapkan dalam pembelianbarang yang belum ada oleh bank (seperti produk
pertanian) untukdijual kembali kepada nasabah

Skema Jual Beli Salam

PRODUSEN
PENJUAL

NASABAH

5. Bayar
3. Kirim 

Dokumen

4. Kirim Pesanan 

Jenis Akad
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BANK
SYARIAH

5. BayarDokumen

1. Negosiasi 

Pesanan dgn 

Kriteria

2. Pemesanan 

Barang Nasabah 

& Bayar Tunai
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Adalah perjanjian jual beli barang dalam bentuk pemesanan
pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang
disepakati antara pemesanan dan penjual. Perbedaan antara Istishna

I.1.3.  Istishna

Jenis Akad

Skema Jual Beli Istishna

Nasabah
Konsumen
(Pembeli)

Produsen
Pembuat

BANK
SYARIAH

2. Beli
1. Pesan

3. Jual

disepakati antara pemesanan dan penjual. Perbedaan antara Istishna
dengan murabahah adalah penyerahan barang yang dilakukan di
belakang.

Developer akan membangun rumah untuk dijual namun
tidak memiliki dana

Bank Syariah memberi pembiayaan pada developer,
dimana bank sebagai pemesan rumah dengan
spesifikasi tertentu dengan pembayaran dimuka

Bank Syariah memberi kuasa kepada developer untuk

Contoh aplikasi Istishna

Jenis Akad
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Bank Syariah memberi kuasa kepada developer untuk
menjual rumah kepadapembeli dengan marjin tertentu

Developer harus membayar nilai pembiayaan ditambah
marjin kepada bank dengan jadwal tertentu
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I.1.4.  Ijarah

Adalah perjanjian sewa menyewa barang dalam waktu tertentu melalui
pembayaran sewa. Ijarah muntahiyah bittamlik adalah akad sewa-
menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan

Jenis Akad

Skema Jual Beli Ijarah

Penjual / 
Supplier

Objek 
Sewa

Nasabah

Bank Syariah

2. Beli Objek Sewa 1. Pesan Objek Sewa
A. Milik 3. Sewa

Beli

B. Milik

menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan
imbalan atas obyek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan
hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai akadsewa.

I.2.  Akad Bagi Hasil

I.2.1.  Mudharabah

Adalah perjanjian antara pihak pertama selaku pemilik dana (shabil al mal / yg
menyediakan seluruh modal) dan pihak kedua selaku pengelola dana (mudharib) untuk
melakukan kegiatan usaha tertentu,dengan pembagian keuntungan antara kedua belah
pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

a. Mudharabah mutlaqah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan
kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.

b. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan
kebebasan kepada pengelola dana (bank) mengenai tempat, cara, dan obyek
investasi.

Jenis Akad
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I.2.2.  Musyarakah

Adalah perjanjian di antara dua pihak dimana masing-masing pihak memberikan
kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung
bersama sesuai kesepakatan. Dapat dipergunakan untuk pembiayaan proyek,dimana
setelah proyek selesai nasabah akan mengembalikan dana bersama bagi hasil.
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Skema al-Mudharabah Mutlaqah

Perjanjian 
Bagi Hasil

Jenis Akad

Bank
(Shahibul 

Maal)

Nasabah 
(Mudharib)

Proyek / Usaha

Pembagian Keuntungan

Modal

Keahlian  / 

Keterampilan

Keahlian  / 

Keterampilan

Nisbah 

Y %

Nisbah 

X %
Pengambilan 

Modal Pokok

Skema al-Mudharabah Muqayyadah

SPECIAL 
PROJECT

BANK 
Mudharid 

(Pengelola)

1. Proyek tertentu

4. Penyaluran dana

5. Bagi hasil

6. Bagi 
hasil

3. Invest 
dana

2. Hubungi

investor

Jenis Akad
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INVESTOR 
Shahibul Maal
(Pemilik Modal)
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Contoh Aplikasi Mudharabah Mutlaqah

Jenis Akad

Nasabah menempatkan dana pada bank syariah dan
menyerahkan semua keputusan pembiayaan padamenyerahkan semua keputusan pembiayaan pada
bank, sehingga akan memperoleh bagi hasil ari seluruh
pendapatan penempatan dana pada bank syariah

Contoh Aplikasi Mudarabah Muqayyadah

Nasabah menempatkan dana pada bank syariah ddengan
memberi batasan pembiayaan pada bank, sehingga
hanya akan memperoleh bagi hasil dari portofolio yang
memenuhi pembatasan yang diberikan nasabah

Skema Investasi Musyarakah

Bank Syariah
Parsial :

Pembiayaan

Nasabah Asset 
Value

Proyek / Usaha

Jenis Akad
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Keuntungan

Bagi hasil sesuai dengan 
porsi konstribusi modal 

(nisbah)
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I.3.  Akad Pinjaman
I.3.1.  Qardh

Adalah penyediaan dana atau tagihan antara Bank Syariah dengan pihak peminjam yang
mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam
jangka waktu tertentu. Qardh tidak memberikan keuntungan finansial dan hanya untuk

Jenis Akad

jangka waktu tertentu. Qardh tidak memberikan keuntungan finansial dan hanya untuk
kebutuhan yang singkat.Talangan dana inibisa diambil dari modal bank.

Skema Pinjaman Qardh

BankNasabah 

Proyek / Usaha

Keuntungan

Perjanjian 
Qardh

Modal
100 %

Modal
100 %

Kembali 
Modal

100 %

Metode, Produk danTujuan Penggunaan Pembiayaan

No. Metode 
Pembiayaan

Produk Aplikasi

1. Jual Beli a.  Murabahah Modal kerja seasonal/project atau investasi

b.  Salam Modal kerja atau investasi terutama untuk produk-produk 
pertanian

Modal kerja atau investasi, terutama proyek dengan 
pembayaran per termin

2. Sewa Beli Ijarah Investasi (fixed asset)

Jenis Akad
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Sumber : Bank Muamalat

2. Sewa Beli Ijarah Investasi (fixed asset)

3. Bagi Hasil a.  Mudharabah Modal kerja atau Investasi

b.  Musyarakah Modal kerja atau Investasi
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Terdapat dua Metode

Bagi Laba (Profit Sharing)

METODE DISTRIBUSI BAGI 
HASIL

Bagi Pendapatan (Revenue Sharing)

Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000
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Pada revenue sharing nisbah dihitung atas ekspektasi revenue 
yang diperoleh bank dan proyeksi revenue nasabah. 

Contoh :
Bank mengharapkan revenue sebesar 23% berdasarkan 
ekspektasi bagi hasil untuk investor 16% dan 7% untuk bank. 
7% ini terdiri atas overhead cost 4%, risiko pembiayaan 1% dan 
spread 2%. 
Penjualan nasabah per tahun mencapai Rp. 2,2 milyar. Dari 
perhitungan trade cycle diketahui kebutuhan pembiayaan Rp. 
533 juta. Maka pendapatan yang diharapkan bank adalah 23% 

Revenue Sharing dan Profit Sharing
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533 juta. Maka pendapatan yang diharapkan bank adalah 23% 
X Rp. 533 juta = Rp. 123 juta. Sehingga nisbah untuk bank 
menjadi Rp. 123 juta / Rp. 2,2 milyar = 5,57%, sedang nisbah 
untuk nasabah menjadi menjadi 100% -5,57% = 94,43%

42

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.



Pada profit sharing nisbah dihitung atas laba usaha nasabah 
sebelum nisbah / EBIT. 

Contoh :

Revenue Sharing dan Profit Sharing

Contoh :
Bank mengharapkan revenue sebesar 23% berdasarkan 
ekspektasi bagi hasil untuk investor 16% dan 7% untuk bank. 
7% ini terdiri atas overhead cost 4%, risiko pembiayaan 1% dan 
spread 2%. 
Bank menetapkan nisbah, misalnya 80% untuk bank dan 20% 
untuk nasabah. Selanjutnya bank menghitung ROI minimal 
yangbisa dibiayai, yaitu 100%/80% X 23% = 29%. Maka nisbah 
dapat ditentukan bertingkat dengan contoh sbb. :

ROI Nisbah Bank Nisbah Nasabah 
29%-35% 80% 20%
35%-45% 66% 34%
45%-55% 51% 49%
>55% 42% 58%
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IKATAN AKUNTAN INDONESIA

WILAYAH JAWA BARAT

Alamat : Jl. Cikutra No.204 A Bandung

Telepon : 022-7218837

082217000475/08572272124
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Fax : 022-7274009

Email : iai_jabar@yahoo.com,

iai.wilayahjabar@gmail.com
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