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Tujuan Pembelajaran

Tanpa melihat catatan, mahasiswa mampu

menjelaskan definisi murabahah,

karakteristik murabahah , jenis-jenis

murabahah, serta perlakuan akuntansinya

yang sesuai dengan Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK102) 



Pendahuluan

“Hai orang orang beriman! Janganlah kamu
saling memakan (mengambil) harta sesamamu
dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan
sukarela diantara kamu…”(QS 4:29)

“Hai orang-orang beriman penuhilah akad-akad
itu…(QS 5:1)



Pendahuluan

“……Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba…” (QS 2:275)

Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah saw
bersabda: “sesungguhnya jual beli itu harus
dilakukan suka sama suka” (HR. al-Baihaqi, Ibnu
Majah dan Shahih)



PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
(PSAK) NO. 102-5

MURABAHAH adalah menjual barang dengan harga
jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan
yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan
harga perolehan barang tersebut kepada pembeli

BIAYA PEROLEHAN adalah Jumlah Kas atau setara
kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu asset
sampai dengan asset tersebut dalam kondisi dan
tempat yang siap untuk dijual atau digunakan

ASET MURABAHAH adalah aset yang diperoleh
dengan tujuan untuk dijual kembali dengan
menggunakan akan murabahah



• UANG MUKA (‘Urbun) adalah jumlah yang
dibayarkan oleh pembeli kepada penjual sebagai
bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual.

• DIKON MURABAHAH adalah pengurangan harga atau
penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh
pihak pembeli dari pemasok.

* POTONGAN MURABAHAH adalah pengurangan
kewajiban pembeli akhir yang diberikan oleh lembaga
keuangan syariah sebagai pihak penjual.



KLASIFIKASI

Tanpa 

pesanan

Berdasarkan 

pesanan

Mengikat

Tidak

mengikat

Tunai Tangguh

JENIS

CARA 
PEMBAYARAN



Murabahah Tanpa Pesanan

Negosiasi

Akad Jual-Beli

Mabi
/Barang

Cost + Margin



Murabahah Tanpa Pesanan

Dalam murabahah tanpa pesanan, penjual
melakukan pembelian barang tanpa
memperhatikan ada pemesanan dari pembeli.



Murabahah Berdasarkan Pesanan

Negosiasi

Akad Jual-Beli

Mabi
/Barang

Urbun

Angsuran



Murabahah Berdasarkan Pesanan

Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual
melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan
dari pembeli
Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat
mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli
barang yang dipesannya
Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak
dapat membatalkan pesanannya. Jika aset murabahah
yang telah dibeli oleh penjual, dalam murabahah
pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai
sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan
nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan
mengurangi nilai akad



Diskon Murabahah

• Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, 
sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual 
mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon 
itu merupakan hak pembeli.

• Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain 
meliputi:

1.  Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas   
pembelian barang;

2. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam 
rangka pembelian barang;

3. Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan 
pembelian barang.



Diskon Murabahah

Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:

• pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi 
sebelum akad murabahah;

• kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad 
murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak 
pembeli;

• tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah 
akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual; 
atau

• pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad 
murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad.



Akuntansi Untuk Penjual
Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah

sebagai berikut:

• Jika murabahah pesanan mengikat, maka:

– dinilai sebesar biaya perolehan; dan

– jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau 
kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, 
penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan 
mengurangi nilai aset.

• Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan 
tidak mengikat,  maka:

– dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang 
dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan

– jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari 
biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian



Akuntansi Untuk Penjual

Keuntungan murabahah diakui:
• pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara 

tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; 
atau

• selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya 
untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi 
tangguh lebih dari satu tahun, metodenya:
- Keuntungan diakui saat penyerahan aset   murabahah

- Keuntungan diakui secara proporsional dengan
besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang
murabahah

- Keuntungan diakui saat seluruh piuang murabahah
berhasil ditagih



Akuntansi Untuk Pembeli Akhir

Akuntansi Untuk Pembeli Akhir
• Utang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh 

diakui sebagai utang murabahah sebesar harga beli 
yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan).

• Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah 
diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. 
Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya 
perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah 
tangguhan.

• Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara 
proporsional dengan porsi utang murabahah.



Akuntansi Untuk Pembeli Akhir

• Diskon pembelian yang diterima setelah akad 
murabahah, potongan pelunasan dan potongan 
utang murabahah diakui sebagai pengurang beban 
murabahah tangguhan.

• Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam 
melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui 
sebagai kerugian.

• Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal 
membeli barang diakui sebagai kerugian.



Rukun dan Ketentuan Akad Murabahah

a) Pelaku, Cakap Hukum dan Baligh
b) Objek Jual Beli

*  Halal
*  Manfaat dan Memiliki Nilai
*  Dimiliki Penjual
*  Tidak Gharar
*  Spesifik/Multi tafsir
*  Kuantitas dengan jelas
*  Secara fhisik dalam penguasaan penjual

c)  Ijab kabul



Obyek Murabahah Meliputi
PP Bapepam dan Lembaga keuangan No. Per 04/BL/2007 pasal 28

a) Kendaraan bermotor;

b) Rumah;

c) Barang-barang elektronik; dan

d) Barang konsumsi lainya



Ketentuan Obyek Murabahah 
PP Bapepam dan Lembaga keuangan No. Per 04/BL/2007 pasal 27

a) Dapat dinilai dengan uang

b) Dapat diterima dengan konsumen

c) Tidak dilarang oleh syariah Islam; dan

d) Spesifikasi harus dinyatakan dengan jelas,
antara lain mengenai identifikasi fisik,
kelaikan dan jangka waktu pemamfaatan



Kesimpulan

• Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual 
sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang 
disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan 
barang tersebut kepada pembeli.

• Keuntungan murabahah bagi penjual diakui pada saat 
terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau 
secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun, tetapi jika 
melebihi satu tahun, maka keuntungan murabahah diakui saat 
penyerahan aset murabahah; diakui secara proporsional 
dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang 
murabahah; atau diakui saat seluruh piutang murabahah 
berhasil ditagih.



Kesimpulan

• Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah bagi 
pembeli diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. 
Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya 
perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah 
tangguhan. Sedangkan bagi penjual aset dinilai sebesar 
biaya perolehan (jika pesanan mengikat) atau berdasarkan 
biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, 
mana yang lebih rendah (jika pesanan tidak mengikat atau 
tanpa pesanan)

• Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara 
proporsional dengan porsi utang murabahah.



Kesimpulan

• Diskon pembelian yang diterima setelah 
akad murabahah, potongan pelunasan dan 
potongan utang murabahah diakui sebagai 
pengurang beban murabahah tangguhan

• Denda yang dikenakan akibat kelalaian 
dalam melakukan kewajiban sesuai dengan 
akad diakui sebagai kerugian.



Evaluasi

1. Berikut adalah pernyataan yang berkaitan dengan

akad/transaksi murabahah, kecuali:
a. Murabahah merupakan akad jual beli barang dimana penjual harus 

mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli.

b. Murabahah dapat dilakukan atas dasar pesanan dan tanpa pesanan.

c. Jika aset murabahah mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan 
kepada pembeli, maka menjadi tanggungan penjual dan akan 
mengurangi nilai akad. 

d. Pembayaran murabahah harus dilakukan secara tunai.

e. Uang muka murabahah dapat dikembalikan kepada pembeli jika akad 
murabahah batal setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung 
oleh penjual.



Evaluasi

2. Diskon pembelian aset murabahah diakui

sebagai pengurang biaya perolehan aset

murabahah jika:
a. Terjadi setelah akad disepakati

b. Terjadi setelah akad disepakati dan sesuai akad yang 
disepakati menjadi hak pembeli.

c. Terjadi setelah akad disepakati dan sesuai akad yang 
disepakati menjadi hak penjual.

d. Terjadi setelah akad disepakati dan tidak diperjanjikan 
dalam akad. 

e. Terjadai sebelum akad murabahah.



Evaluasi

3. Berikut adalah ketentuan objek murabahah

berdasarkan PP Bapepam dan Lembaga

keuangan No. Per 04/BL/2007 pasal 27, kecuali:

a. Dapat dinilai dengan uang

b. Dapat diterima oleh konsumen

c. Tidak dilarang oleh syariah Islam

d. Adanya ijab kabul.

e. Spesifikasi harus dinyatakan dengan jelas, antara lain 
mengenai identifikasi fisik, kelaikan dan jangka waktu 
pemanfaatan.



Evaluasi

4. Diskon pembelian yang diterima setelah

akad murabahah bagi pembeli diakui

sebagai:

a. Pendapatan lain-lain

b. Mengurangi biaya perolehan

c. Pengurang beban murabahah tangguhan.

d. Keuntungan

e. Pendapatan operasional



Dokumentasi dalam Murabahah oleh 
perusahaan sedikitnya meliputi :

a) Surat Persetujuan Prinsip
b) Surat Permohonan Realisasi Murabahah
c) Akad wakalah (bila diperlukan)
d) Tanda terima uang konsumen, dalam hal

perusahaan pembiayaan (ba’i) mewakilkan
kepada konsumen (Musytari) melalui Wakalah

e) Akad Murabahah
f) Perjanjian Pengikat Jaminan
g) Tanda Terima Barang



Hal-hal yang harus dimuat dalam Ijab Kabul 
Murabahah

a) Identitas perusahaan pembiayaan dan konsumen
b) Spesifikasi obYek Murabahah meliputi nama, jenis, jumlah, ukuran 

dantipe ;
c) Harga jual, harga beli dan cara pembayaran angsuran;
d) Jangka Waktu
e) Ketentuan jaminan dan asuransi
f) Ketentuan mengenai uang muka
g) Ketentuan mengenai diskon dan potongan ;
h) Ketentuan mengenai pengakhiran transaksi yang belum jatuh 

tempo
i) Ketentuan mengenai wanprestasi dan sanksi bagi konsumen yang 

menunda pembayaran angsuran ; dan
j) Hak dan tanggung jawab masing-masing pihak



Ijab Kabul

Hak Perusahaan Pembiayaan antara lain: 

a. memperoleh pembayaran dari konsumen
sebesar harganya secara angsuran sesuai yang 
diperjanjikan;  

b.  mengambil kembali obyek Murabahah apabila
konsumen sebagai pembeli (musytari) tidak
mampu membayar angsuran sebagaimana
diperjanjikan; dan

c.   menentukan penyedia barang (supplier) dalam
pembelian obyek Murabahah.  



IJAB KABUL

Kewajiban Perusahaan Pembiayaan sebagai
penjual (ba’i) antara lain: 

a. menyediakan obyek Murabahah sesuai yang 
disepakati bersama dengan konsumen
sebagai pembeli (musytari); dan

b. menjamin obyek Murabahah tidak terdapat
cacat dan dapat berfungsi dengan baik. 



Menyediaan Obyek Murabahah

✓Perusahaan Pembiayaan (Ba’i) melakukan
pembelian sendiri.

✓Perusahaan Pembiayaan (Ba’i) dapat mewakilkan
pembelian barang kepada konsumen berdasarkan
prinsip Wakalah, yaitu perjanjian (akad) dimana
pihak yang memberi kuasa kepada pihak yang
menerima kuasa (muwakkil) memberikan kuasa
kepada pihak yang menerima kuasa (wakil) untuk
melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.



Hak dan Kewajiban Konsumen (Musytari)

a) Menerima Objek Murabahah dalam keadaan 
baik dan siap dioperasikan.

b) Membayar angsuran dan biaya-biaya lainya 
sesuai yang diperjanjikan; dan

c) Mengembalikan atau menitipjualkan objek 
yang dibiayai.



Persyaratan penetapan Harga barang
Murabahah wajib memenuhi ketentuan sbb:

PP Bapepam dan Lembaga keuangan No. Per 04/BL/2007 pasal 29

a) Ketentuan Harga Jual (pricing) ditetapkan diawal
perjanjian dan tidak boleh berubah selama waktu
perjanjian ;

b) Pembayaran Murabahah dapat dilakukan dapat
dilakukan secara tunai dan angsuran ;

c) Diperkenankan adanya perbedaan dalam harga
barang untuk cara pembayaran yang berbeda ; dan

d) Harga yang disepakati adalah harga jual (harga
perolehan) sedangkan harga jual harus diberitahukan
kepada konsumen.



Persyaratan penetapan uang muka (‘Urbun) dalam
Murabahah wajib memenuhi ketentuan sbb :
PP Bapepam dan Lembaga keuangan No. Per 04/BL/2007 pasal 30

a) Perusahaan Pembiayaan diperbolehkan
meminta konsumen untuk membayar (‘Urbun) 
saat menandatangani kesepakatan awal ;

b) Dalam hal konsumen menolak untuk membeli
barang tersebut maka, biaya riil perusahaan
harus dibayar dari uang muka (‘Urbun) tersebut;

c) Dalam hal nilai uang muka (‘Urbun) lebih kecil
dari kerugian yang harus ditanggung
perusahaan pembiayaan, maka perusahaan
pembiayaan dapat meminta kembali sisa
kerugianya pada konsumen.



• Bank dapat meminta uang muka pembelian 
(urbun) kepada nasabah setelah akad 
murabahah disepakati. Dalam murabahah urbun
harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank, 
bukan kepada pemasok. 

• Urbun menjadi bagian pelunasan piutang 
murabahah apabila murabahah jadi 
dilaksanakan (tidak diperkenankan sebagai 
pembayaran angsuran). 

Urbun



Persyaratan mengenai pengakhiran transaksi
Murabahah sebelum jatuh tempo wajib memenuhi
ketentuan sbb :
PP Bapepam dan Lembaga keuangan No. Per 04/BL/2007 pasal 31

a) Dalam hal konsumen Murabahah melakukan
pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu
yang telah disepakati, perusahaan pembiayaan
diperbolehkan memberikan potongan dari
kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat
tidak diperjanjikan dalam akad Murabahah ;

b) Besarnya potongan sebagaimana dimaksud pada
point a diserahkan pada perusahaan
pembiayaan.



Situasi Pailit

Apabila Konsumen telah dinyatakan pailit dan 
gagal menyelesikan hutang dalam murabahah, 
maka perusahaan pembiayaan wajib menunda 
tagihan hutang sampai dengan konsumen 
menjadi sanggup kembali membayar tagihan 
hutang atau adanya penyeleseian berdasarkan 
kesepakatan bersama.



Persyaratan penetapan sanksi dalam

Murabahah harus sesuai dengan ketentuan sbb :

a) Konsumen yang mampu, namun menunda-
nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai
kemauan dan itikad baik membayar angsuran
dapat dikenakan sanksi;

b) Sanksi dapat berupa denda sosial (ta’zir) 
ataupun ganti rugi (ta’widh) berdasarkan atas
sebab tertundanya pembayaran dan akibat yang 
ditimbulkan dari penundaan tersebut;

c) Konsumen yang tidak atau belum mampu
membayar disebabkan keadaan memaksa (force 
majeur) tidak dapat dikenakan sanksi.



GANTI RUGI (TA’WIDH)
Fatwa DSN no. 43/DSN-MUI/VIII/2004

1. Hanya boleh dikenakan atas yang dengan sengaja atau
karena kelalaian melakukan sesuatu yangmenyimpang
dari ketentuan akad dan merugikan pihak lain

2. Kerugian yang dapat dikenakan adalah kerugian riil yang 
dapat diperhitungkan dengan jelas.

3. Kerugiaan riil adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh
penjual (Ba’i) dalam rangka penagihan hak yang 
seharusnya dibayarkan.

4. Besarnya sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang 
pasti dialami (fixed cost)  dalam transaksi tersebut dan
bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potensial
Cost) karena adanya peluang yang hilang (offortunity)

5. Hanya boleh dikenakan dalam transaksi pembayaran
tangguh



Ganti Rugi (TA’WIDH)
Ketentuan khusus

1) Ganti rugi yang diterima boleh diakui sebagai
pendapatan oleh pihak yang mnerima

2) Tata cara pembayaran tergantung
kesepakatan bersama.

3) Besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan
dalam akad

4) Pihak yang cedera janji bertanggung jawab
atas perkara dan biaya lainya yang timbul
akibat penyeleseian perkara.



Jaminan Murabahah

✓ Jaminan dalam murabahah diperbolehkan, 
agar nasabah serius denganpesananya.

✓ Bank dapat meminta nasabah untuk 
menyediakan jaminan yang dapat dipegang.



Cara Pembayaran Murabahah

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara
tunai atau tangguh

Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang
dilakukan tidak pada saat barang diserahkan
kepada pembeli tetapi pembayaran dilakukan
dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu
tertentu



Proporsional: 

• pengakuan porsi pokok dan 
keuntungan harus dilakukan secara 
merata dan tetap selama jangka 
waktu angsuran. 

Proporsional Pokok dan Keuntungan



Pada Saat Perolehan

Dr.  Asset Murabahah                      xx

Cr.  Kas                                                XX



Dalam murabahah pesanan mengikat, 
terjadi penurunan nilai barang

Dr.  Asset Murabahah

Cr.          Kas

Penurunan nilai :

Dr   Beban

Cr            Asset Murabahah



Dalam murabahah Tanpa pesanan/ tidak
mengikat (Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih  

yang dapat direalisasi)

Dr. Asset Murabahah                          xx

Cr.        KAS                                             xx

Dr   Kerugian                                        xx

Cr           Asset Murabahah                        xx



Diskon
a. Bila sebelum akad

Dr.  Asset Murabahah                      XX    (Hp-diskon)
Cr.          Kas                                              XX 

b. Bila sesudah akad
Dr.  Kas                                             XX
Cr.          Hutang                                         XX

c. Bila terjadi setelah akad dan sesuai akad menjadi hak penjual
Dr.    Kas                                           XX
Cr.            Keuntungan Murabahah            XX

d.    Bila sesudah akad, tetapi tidak diperjanjikan dalam akad
Dr.  Kas                                                   XX
Cr.       Pendapatan Operasional lainya         XX



Potongan

a. Pada saat pembayaran kepada pembeli
Dr.  Utang
Cr.          Kas

b. Bila pembeli sudah tidak dapat
dijangkau/dihubungi
Dr.   Utang
Cr.              Kas
dan
Dr.  Dana Kebajikan-Kas
Cr.                 Dana Kebajikan Potongan Pembelian



Keuntungan Murabahah Diakui :
➢ Penjualan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa tangguh tidak

melebihi satu peride laporan keuangan :
Dr.  Kas XX
Dr.  Piutang Murabahah XX

Cr.           Asset Murabahah XX
Cr.           Keuntungan XX

➢ Bila lebih dari satu priode :
Bila resikonya kecil, maka ditulis sam dgn diatas
Bila reskonya besar, maka ditulis :
Pada saat transaksi :
Dr   Piutang Murabahah XX

Cr.                     Asset Murabahah XX
Cr.                     Keuntungan Tangguhan XX

Pada Saat Angsuran :
Dr.  Kas XX

Cr.             Piutang Murabahah XX
Dr. Keuntungan Tangguhan XX

Cr.              Keuntungan XX



AKUNTANSI UNTUK PEMBELI

Pada Saat pembelian tunai :
Dr.   Aset Murabahah XX
Cr.         Kas XX
Jika pembelian tangguh :
Dr.  Aset Murabahah XX
Dr.  Beban Murabahah Tangguhan XX

Cr. Utang Murabahah XX
Bila Memakai uang muka :
Dr.   Uang Muka XX

Cr.    Kas XX
Dr.  Aset XX
Dr.  Beban Murabahah Tangguhan XX

Cr. Uang Muka XX
Cr. Utang Murabahah XX



Diskon, Potongan Pelunasan dan 
Potongan Utang Murabahah

Diskon :
Dr.    Kas
Cr.        Beban murabahah tangguhan
Potongan pelunasan dan utang murabahah :
Dr.  Utang Murabahah                 XX
Cr.     Kas                                                 XX

Dr.   Beban                                    XX
Cr.      Beban Murabahah                        XX



Denda

Dr.  Kerugian XX
Cr.           Kas/Hutang XX

Potongan Uang Muka bila Pembeli tidak jadi
membeli barang :
Dr.  Uang Muka
Cr.          Kas
Dr.   Kas
Dr.   Kerugian
Cr.              Uang Muka



Contoh Soal 1

Tanggal 1 April 2018 Terjadi transaksi murabahah 
(akad murabahah) dengan harga jual Rp.130.000.000 
(harga pokok Rp.110.000.000, keuntungan 
Rp20.000.000). Penjualan dilakukan secara kredit 
dan nasabah mengangsur sebanyak 4 kali.Nasabah 
membayar uang muka sebesar Rp10.000.000. 
Penyerahan barang terjadi pada tanggal 1 Mei 2008. 
Buat pencatatan untuk penjual dan pembeli.



Contoh Soal 2

Tanggal 1 April 2008 Terjadi transaksi murabahah (akad
murabahah) dengan harga jual Rp.130.000.000 (harga
pokok Rp.110.000.000, keuntungan Rp20.000.000).
Penjualan dilakukan secara kredit dan nasabah
mengangsur sebanyak 4 kali.
- Nasabah membayar uang muka sebesar Rp10.000.000. 
- Bank Syariah sbg penjual membayar uang muka

kepada pemasok sebesar Rp7.500.000  
Buat pencatatan untuk penjual (Bank syariah) jika:
1. Jika Nasabah membatalkan pesanannya kepada Bank Syariah 

dan Bank syariah juga membatalkan pesanannya kepada 
pemasok.

2. Jika Nasabah tidak membatalkan pesanannya kepada Bank 
Syariah. 



Jawaban soal 1

Penjual :

Dr. Kas/Rek Pembeli       10jt

Cr.      Utang Uang Muka         10jt

Pembeli:

Dr. Piutang Uang Muka   10jt

Cr.     Kas                                 10jt



Jawaban soal 1

• Saat penyerahan Aset (Pencatatan Penjual)

Dr. Piutang Murabahah                              130jt

Cr.    Keuntungan/Margin mrbh tangguhan            20jt

Cr.    Aset / Persediaan murabahah                 110jt

Dr. Utang Uang Muka                                  10jt

Cr.    Piutang Murabahah                                      10jt

• Atau

Dr. Piutang Murabahah                                120jt

Dr. Utang Uang Muka                                    10jt

Cr.    Keuntungan/Margin mrbh tangguhan            20jt

Cr.    Aset / Persediaan murabahah                     110jt



Jawaban soal 1

• Saat penyerahan Aset (Pencatatan Pembeli)

Dr. Aset Nonkas                               110jt (HP)

Dr. Beban murabahah tangguhan     20jt

Cr.    Utang                                                 120jt

Cr.    Piutang uang Muka                             10jt

• Saat Penerimaan Cicilan (Penjual)

Dr. Kas/Rek Pembeli                        30jt

Cr.   Piutang Murabahah                             30jt

Dr. Keuntungan/Margin murbh tangguhan           5jt

Cr.     Keuntungan/Pendapatan margin Mrbhah         5jt



Jawaban soal 1

• Saat Pembayaran Cicilan (Pembeli)

Dr. Utang                                          30jt

Cr.    Kas/Rek                                            30jt    

Dr. Beban murabahah                       5jt

Cr.     Beban murabahah tangguhan         5jt



Jawaban soal 2

• Saat Menerima Uang Muka dari Nasabah

Dr. Kas/Rek Pembeli       10jt

Cr.      Utang Uang Muka         10jt

• Saat Membayarkan Uang Muka Kepada pemasok

Dr. Piutang Uang Muka     7,5jt

Cr.     Kas/Rek Pemasok           7,5jt



Jawaban soal 2

• Jika Nasabah Membatalkan Pesanannya (Uang Muka kepada 
Pemasok hangus)

Dr. Utang Uang Muka             10jt

Cr.      Piutang Uang Muka                7,5jt

Cr.      Kas/Rek Pembeli                    2,5jt


