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BAB I 

PENDAHULUAN  

  

A. Latar Belakang Masalah 

Sisi ekonomi adalah sisi yang tidak terpisahkan dari dimensi kehidupan 

umat manusia. Sistem yang berkembang di dunia adalah sistem kapitalisme 

dan sosialisme yang tampaknya untuk pemerataaan dapat diterima oleh dunia 

Islam, karena pada lahirnya tidak berbenturan dengan agama. Tetapi pada 

kenyataanya kedua sistem di atas mengacu pada sekularisme murni. Sementara 

keinginan Islam, disamping mencapai tujuan-tujuan material harus juga 

dipertimbangkan faktor nilai, karakter luhur manusia, keutuhan sosial dan 

pembalasan Allah di akhirat nanti. Singkatnya kegiatan-kegiatan ekonomi tidak 

saja semata-mata untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan material, tapi 

terlebih- lebih kegiatan tersebut haruslah bernilai ibadah di mata Allah SWT 

(Rosadi, 2006). 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa diikuti dengan distribusi yang 

merata, akan menyebabkan ketimpangan sosial. Di satu pihak terdapat 

segelintir orang menikmati sebagian besar kekayaan, sementara disisi lain 

berhimpun mayoritas masyarakat yang sekedar memperebutkan sepiring kecil 

rezeki. Akibatnya terjadilah keadaan dimana sejumlah kecil orang makin 

bertambah kaya karena menguasai barang dan modal, sedangkan disaat yang 

sama banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Hal ini 

semakin diperburuk lagi dengan adanya penindasan dan pemerasan oleh yang 

kuat terhadap yang lemah, atau oleh si kaya terhadap si miskin. Keadaan yang 



seperti ini tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan sengaja diciptakan, 

sehingga menutup peluang golongan dhu’afa untuk memperbaiki kondisi sosial 

ekonominya. Sekeras apapun bekerja atau sepintar apapun kemampuan yang 

dimilikinya, mereka tetap menjadi pelengkap penderita bagi golongan atas 

(Muhammad, 2001). 

Kesejahteraan material yang berdasarkan nilai-nilai spiritual yang 

kokoh merupakan dasar yang sangat perlu dari filsafat ekonomi Islam. Hal ini 

karena dasar sistem Islam sendiri berbeda dari sosialisme dan kapitalisme, 

yang keduanya terikat pada keduniaan dan tak berorientasi pada nilai-nilai 

spiritual, maka suprastrukturnya juga mesti berbeda. Usaha apapun untuk 

memperlihatkan persamaan Islam dengan kapitalisme atau sosialisme hanyalah 

akan memperlihatkan kekurang pengertian tentang ciri-ciri dasar dari ketiga 

sistem tersebut (Rosadi, 2006).  

Untuk menciptakan keselarasan antara pertumbuhan dan pemerataan 

itu, diperlukan lembaga yang mengendalikan dan mengatur dinamika ekonomi 

dalam hal ini perputaran uang dan barang. Fungsi itu sekarang dikenal dengan 

nama bank. Bank dalam bentuk dasarnya sesungguhnya banyak membawa 

manfaat, karena disitu bertemu para pemilik, pengguna, dan pengelola modal. 

Menurut Sinungan (2004) dinyatakan bahwa bank adalah lembaga 

keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu 

lintas pembayaran dan peredaran uang. Bank yang berperan dalam 

menghimpun dana masyarakat, sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak 

yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, 

serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar transaksi perdagangan dan 



pembayaran uang. Bank berperan sebagai penghubung pemilik dana dan yang 

membutuhkan dana dengan berbagai ketentuan dan syarat yang berlaku. 

Bank syariah dalam menjalankan usahanya mengutamakan konsistensi 

penerapan prinsip syariah dengan menggunakan sistem non bunga dan 

penerapan kualitas pelayanan syariah. Sistem non bunga bank syariah dalam 

istilah ekonomi diartikan dengan pembagi laba, secara definisi diartikan 

sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai suatu 

perusahaan (Muhammad, 2001).  

Diberlakukannya sistem riba atas seluruh transaksi yang dilakukan oleh 

dunia perbankan, membuat seluruh peran positifnya bergeser dan berbalik 

menghancurkan sendi-sendi kehidupan umat. Bank sekarang justru berperan 

sebagai lembaga penindasan bagi yang lemah dan penopang yang kuat. Di sisi 

lain kita melihat dari mana uang datang dan kepada siapa dana itu disalurkan. 

Bukan rahasia lagi, bank hanya menyalurkan kredit kepada golongan tertentu 

yang mampu menyerahkan agunan. Sementara kaum lemah amat sulit 

memperoleh kredit, bahkan nyaris mustahil. Selain tidak memiliki agunan, juga 

skala bisnis yang kecil membuat bank tidak tertarik untuk membantu. Dengan 

kata lain bank menganggap orang kecil tidak memiliki kemampuan 

mengembalikan (Rosadi, 2006). 

Oleh karena itu harus ada alternatif lain yang mampu membuat bank 

menjalankan peranannya bagi kesejahteraan umat. Alternatif tersebut tak lain 

dan tak bukan adalah ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam penuh dengan 

pranata dan perangkat yang dilandasi oleh keadilan. Itulah sebabnya Allah 

mengharamkan riba dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Dalam transaksi ribawi 



yang ada hanyalah resiko satu pihak. Hanya pihak peminjam yang 

menanggung resiko, sementara pemilik modal selalu mendapat keuntungan. Ini 

adalah suatu kezaliman total yang nyata. Hal seperti ini tentulah tidak akan 

ditemui pada lembaga keuangan non bunga atau dengan kata lain bank Islam 

(Syauqi, 2005).  

Dilihat dari segi cara menentukan konsep, bank di Indonesia terbagi 

dalam dua kelompok, yaitu: Bank yang berdasarkan prinsip konvensional, 

mayoritas bank yang berkembang di Indonesia adalah bank yang berorientasi 

pada prinsip konvensional. Hal ini tidak lepas dari sejarah bangsa Indonesia 

dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda. Kemudian 

bank yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu bank berdasarkan prinsip syariah 

belum lama berkembang di Indonesia. Perkembangan bank yang berprinsip 

syariah sudah berkembang di negara-negara Timur Tengah (Karim, 2001). 

Menurut penelitian Susamto (2001) dalam Utami (2003), bank syariah  

adalah lembaga keuangan yang melaksanakan perantara keuangan dari pihak-

pihak yang kelebihan dana kepada pihak-pihak lain yang membutuhkan 

berdasarkan prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Prinsip-prinsip tersebut yang 

paling utama adalah tidak diperkenankannya perbankan untuk meminta atau 

memberikan bunga kepada nasabahnya. 

Menurut Baridwan (1997), bank syariah memiliki produk atau jasa yang 

tidak akan ditemukan dalam operasi bank konvensional. Prinsip-prinsip seperti 

musyarakah, mudharabah, muarabahah, ijarah, istishna dan sebagainya tidak 

memuat adanya prinsip bunga seperti yang dikembangkan oleh bank 

konvensional. Perbedaan prinsip inilah yang menjadikan penyajian laporan 



keuangannya berbeda dengan bank konvensional. Laporan keuangan ini 

merupakan bagian dari ringkasan proses pencatatan dari transaksi-transaksi 

keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan, yang dibuat oleh 

manajemen untuk tujuan pertanggungjawaban yang dibebankan oleh para 

pemilik perusahaan.  

Menurut PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah (SAK, 

2007: par 183-185) dinyatakan bahwa salah satu sumber utama untuk meraih 

kepercayaan publik adalah tingkat kualitas informasi yang diberikan kepada 

publik, dimana bank syariah harus mampu meyakinkan publik bahwa mereka 

memiliki kemampuan dan kapasitas di dalam mencapai tujuan-tujuan finansial 

maupun tujuan-tujuan yang sesuai dengan syariat Islam. Karena itu, 

membangun sebuah sistem akuntansi dan audit yang bersifat standar telah 

menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi, menyangkut pengakuan, 

pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam sebuah sistem akuntansi.  

Akuntansi syariah ini untuk menghindari terjadinya praktek kecurangan 

seperti earning management, income smoothing, window dressing, lapping dan 

teknik-teknik lainnya yang biasa digunakan oleh manajemen perusahaan 

konvensional dalam penyusunan laporan keuangan. Akuntansi syariah bukan 

selalu bicara angka. Sebaliknya, domain akuntansi juga mengukur perilaku 

(behavior). Konsekuensinya, akuntasi Islam menjadi pelopor dalam penegakan 

ketertiban pembukuan, pembagian yang adil, pelarangan penipuan mutu, 

timbangan, bahkan termasuk mengawasi agar tidak terjadi benturan 

kepentingan antara perusahaan yang bisa merugikan kalangan lain. Dalam 

penyusunan akuntansi Islam kemungkinan ada persamaan dengan akuntansi 



konvensional khususnya dalam teknik dan operasionalnya. Sebagai contoh 

dalam bentuk pemakaian buku besar, sistem pencatatan, proses penyusunan 

bisa sama. Namun perbedaan akan kembali mengemuka ketika membahas 

subtansi dari isi laporannya, karena berbedanya filosofi (Syauqi, 2005).  

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh kalangan 

perbankan syariah saat ini adalah standarisasi sistem akuntansi dan audit, yang 

bertujuan untuk menciptakan transparansi keuangan sekaligus memperbaiki 

kualitas pelayanan keuangan kepada masyarakat. Diketahui bahwa diantara 

kunci kesuksesan suatu bank syariah sangat ditentukan oleh tingkat 

kepercayaan publik terhadap kekuatan finansial bank yang bersangkutan, dan 

kepercayaan terhadap kesesuaian operasional bank dengan sistem syariah 

Islam. Kepercayaan ini terutama kepercayaan yang diberikan oleh para 

depositor dan investor, dimana keduanya termasuk stakeholder utama sistem 

perbankan di dunia (Syauqi, 2005).  

Nasrullah (2004) meneliti tentang akuntansi syari’ah sebagai model 

alternatif dalam pelaporan keuangan. Penelitian dilaksanakan terhadap bank-

bank syariah yang mulai muncul di Indonesia pada tahun 1999. Periode yang 

diteliti adalah dari tahun 1999 hingga tahun 2003. Hasil penelitian ini berhasil 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup mendasar yaitu konsep 

pinjaman yang dianggap sebagai investasi serta tidak diberlakukannya bunga 

dan sistem pembagian profit antara lembaga keuangan dengan pihak peminjam 

dana. Dikarenakan 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 pengambangan 

standar akuntansi berpihak kepada kelompok kepentingan tertentu.  

Amrial (2005) meneliti tentang lambatnya perkembangan bank syariah 

di Indonesia. Penelitian dilaksanakan di Bank Indonesia dengan mengambil 

sampel bank-bank yang berbasis syariah di Indonesia. Penelitian ini mengambil 

periode pengamatan tahun 1999-2004. Hasil penelitian berhasil  membuktikan 

bahwa lambatnya perkembangan bank syariah di Indonesia disebabkan oleh 

kurangnya sosialisasi sistem perbankan syariah, landasan hukum dan kerangka 

pengaturan yang belum sesuai, pembiayaan belum mencerminkan hakekat bank 

syariah sesungguhnya, dan belum terpenuhinya norma dan standar keuangan 

internasional yang berlaku. 

Dengan memperhatikan beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini 

ingin mengetahui kesesuaian penyajian laporan keuangan bank syariah dengan 

PSAK No. 59. Akan tetapi, obyek penelitian ini adalah PT. Bank Syariah 

Mandiri, Tbk.. Di samping itu penelitian dilakukan terhadap laporan keuangan 

bank syariah pada tahun 2006.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil 

judul penelitian berupa “EVALUASI PENYAJIAN DAN 

PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PADA LEMBAGA 

KEUANGAN SYARIAH BERDASARKAN PSAK NO. 59 PADA PT. 

BANK SYARIAH MANDIRI, Tbk”. 

 



B.  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan 

diatas, maka masalah yang muncul dapat dirumuskan sebagai berikut:  apakah 

penyajian dan pengungkapan laporan keuangan bank syariah pada PT. Bank 

Syariah Mandiri, Tbk sudah sesuai dengan PSAK No. 59? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

 Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris 

tentang kesesuaian antara penyajian dan pengungkapan laporan keuangan bank 

syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk dengan PSAK No. 59. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

 Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian adalah 

sebagai berikut : 

1. Memberikan tambahan informasi bagi masyarakat umum tentang bank 

syariah 

2. Memberikan masukan bagi PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk dalam 

mengembangkan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan harus 

disesuaikan dengan standart akuntansi yang berlaku yaitu PSAK. No. 59. 

3. Dapat memberikan kontribusi terhadap akademisi, dosen, dan mahasiswa 

sebagai tambahan referensi dalam melakukan penelitian sejenis di masa 

mendatang. 

 



E. Sistematika Penulisan  

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat dan sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari penelitian ini, yang 

meliputi pengertian bank syariah, bagi hasil, penyajian dan 

pengungkapan pelaporan keuangan, dan tinjauan penelitian 

sebelumnya. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, obyek penelitian, data 

dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

BAB IV  : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan deskripsi hasil penelitian, analisis data, dan 

pembahasan hasil analisis data. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini menguraikan kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran. 

 

 

 


