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ABSTRAK 

 

Triono, 2019 Analisis Penerapan Transaksi Ijarah Muntahiya 

Bittamlik (IMBT) Berdasarkan PSAK No. 107 dan 

PAPSI Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Luthfi 

Hadi Aminuddin, M.Ag. 

Kata Kunci : Transaksi IMBT, Lembaga Keuangan Syari’ah, 

PSAK 107, PAPSI 2013 

Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan 

transaksi Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) Pada BRI 

Syari’ah Kantor Cabang Madiun. Menganalisis kesesuaian 

perlakuan akuntansi pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik 

berdasarkan PAPSI 2013 dan PSAK 107. 

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk 

penelitian lapangan atau field research yang dilakukan di BRI 

Syari’ah Kantor Cabang Madiun. Untuk mendapatkan data 

yang valid, peneliti menggunakan metode pengumpulan data 

yaitu, wawancara mendalam dan dokumentasi. sumber data 

dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan 



 

 

sekunder. Setelah data-data terkumpul maka penulis 

menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif 

Penelitian ini di latar belakangi , bahwa peran seorang 

Account Officer sangatlah diperlukan guna meminimalisir 

resiko pembiayaan bermasalah. Banyaknya pembiayaan 

brmasalah yang terjadi bisa disebabkan dari berbagai pihak, 

tetapi setidaknya pencegahan awal dari pihak lembaga adalah 

melakukan analisis pembiayaan dengan teliti. Disini peran 

Account Officer sangatlah penting karena kegiatan analisis 

pembiayaan dan semua keputusan pembiayaan adalah 

kewenangan dari seorang Account Officer dan manager hanya 

menyetujui saja. Jadi bisa dibilang bahwa Account Officer 

disini adalah nyawa bagi BRI Syariah KC Madiun. 

Hasil penelitian ini menyatakan untuk pembiayaan 

modal kerja barang disiapkan oleh penyewa dan jika terjadi 

perselisihan BRIS tidak menggunakan lembaga arbitrasi 

Syari’ah. ketidaksesuaian dengan PAPSI 2013 BRIS tidak 

mengungkapkan pada laporan keuangan mengenai transaksi 

dengan pihak berelasi, sumber dana, jumlah obyek sewa, jenis 

aset. ketidaksesuaian dengan ketiga peraturan tersebut yaitu 

mengenai pengakuan biaya perbaikan/biaya pemeliharaan yang 
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seharusnya tidak dibebankan kepada penyewa. dan 

ketidaksesuaian dengan PAPSI 2013 dan PSAK 107 yaitu 

mengenai pengakuan beban penyusutan yang seharusnya 

menggunakan masa sewa bukan masa manfaat 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Perbankan adalah suatu lembaga keuangan yang melaksanakan 

tiga fungsi utama yaitu yang berfungsi sebagai pengumpulan dana 

(funding), berfungsi penyaluran dana (lending), dan pelayanan jasa. 

Di dalam sejarah perekonomian Islam sudah dikenalkan sejak jaman 

Rosulullah SAW, fungsi tersebut yaitu menerima titipan harta, 

meminjamkan harta sebagai keperluan konsumsi maupun bisnis, serta 

melakukan pengiriman uang.1 

Keberadaan bank syariah harus memiliki manfaat oleh siapa saja 

baik oleh deposan atau debit, pelaku bisnis, dan juga karyawan. Bagi 

pelaku bisnis, peran bank syariah yaitu sebagai media perputaran 

lalulintas uang. Dan tempat dimana permasalahan keuangan dapat 

diseleseikan, baik dari produk-produk ataupun jasa-jasa di tawarkan 

kepada nasabahnya.2 

Bank syariah di Indonesia didirikan karena antusias keinginan 

masyarakat (terutama masyarakat yang beragama Islam) yang 

berpandangan bahwa bunga merupakan hal yang haram, hal ini lebih 

diperkuat lagi dengan pendapat para ulama yang ada di  Indonesia 

yang diwakili oleh fatwa MUI yang intinya mengharamkan bunga 

bank terdapat unsur-unsur riba jika terdapat unsur tambahan, dan 

                                                   
1 Adji Waluyo Pariyatno, Perbankan Syariah (Jakarta: Pkes Publishing, 2008), 

8 
2 Maryanto Supriono,Buku Pintar Perbankan (Yogyakarta: CV 

ANDI OFFSET, 2011),3 
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tambahan itu diisyaratkan dalam akad dan dapat menimbulkan 

adanya unsur pemerasan. 

Dari kondisi inilah Bank Syariah mulai dikembangkan sejak 

diberlakukannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang 

perbankan yang mengatur bank syariah secara cukup jelas dan kuat 

dari segi kelembagaan dan operasionalnya. Seorang nasabah akan 

merespon bank syariah atau berminat ke bank syariah ketika ada 

produk atau akad yang dirasakan menguntungkan dirinya. Diantara 

salah satunya prinsip dalam akad bank syariah yang dirasa tidak 

asing lagi di masyarakat yakni prinsip bagi hasil. Prinsip ini 

merupakan prinsip kerja sama usaha yang dikemas dalam bentuk 

investasi serta menawarkan tingkat return yang dapat ditentukan 

sesuai perjanjian. Namun nasabah dapat mengetahui porsi atau 

bagian hak yang menjadi milik mereka dan juga bagian yang di 

dapatkan oleh bank syariah.3 Kelahiran lembaga perbankan syari’ah 

didorong oleh adanya desakan kuat dari orang Islam yang ingin 

terhindar dari transaksi bank konvensional yang dipandang 

mengandung unsur riba. Karena penerapan riba dalam peminjaman 

akan menanamkan kedengkian dan kebencian, bahkan dapat 

menimbulkan putusnya hubungan sosial. Lebih tegas lagi, orang yang 

menerapkan sistem riba dianggap telah menyatakan perang dengan 

Allah SWT dan Rasul-Nya.Adanya pelarangan riba dalam Islam 

merupakan pegangan utama bagi bank syari’ah. 

                                                   
3 Hilda Saraswati, Bank-ku Syariah (Jakarta: Pkes Publishing, 

2008),6 
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     Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu 

pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan 

pihak-pihak yang merupakan unit penurunan dana. 

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga kontrak hutang 

piutang antara perbankan syari’ah dengan nasabah harus berada 

dalam koridor bebas bunga.4 Pembiayaan dalam Perbankan Syari’ah, 

sejatinya menggunakan sistem Profit dan Loss Sharing (PLS), bukan 

berdasarkan bunga. Dengan kata lain, semua keuntungan dibagi rata 

antara nasabah dengan bank, termasuk juga apabila terjadi kerugian. 

Salah satu cara untuk menghindari penerimaan dan pembayaran 

bunga (riba) di perbankan syari’ah ditempuh dengan cara 

memberikan pembiayaan (Financing) salah satunya dengan akad 

Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT), yaitu akad sewa yang diakhiri 

dengan pemindahan kepemilikan barang ke tanganpenyewa. 

Kegiatan pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank 

yang harus terus menerus dilaksanakan guna mempertahankan dan 

mengembangkan usaha bank tersebut.Oleh karena itu, sangat 

diperlukan manajemen yang baik untuk menangani kegiatan 

pembiayaan pada suatu bank. Secara umum landasan hukum 

pembiayaan akad penghimpunan dan penyaluran dana sebagaimana 

telah diubah dalam PBI No.9/19/PBI/2007 yang artinya : pembiayaan 

merupakan bagian dari penyaluran dana. 

   Pembiayaan ijarah atau sewa yaitu pemindahan hak guna atas 

suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran 

                                                   
4 Warkum Sumitro. Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Keuangan Terkait 

BMUI dan Takaful di Indonesia(Jakarta, Rajawali Press, 2008) ,8. 
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upah atau sewa tanpa pemindahan kepemilikan (operating lease) 

ataupun dengan pemindahan kepemilikan (financial lease), 

tergantung dari para pelaku yang melakukan  akad ijarah tersebut. 

Pada umumnya bank syari’ah lebih banyak menggunakan ijarah 

muntahiya bittamlik dibandingkan dengan ijarah. Hal tersebut karena 

ijarah muntahiya bittamlik lebih sederhana dari sisi pembukuan.Jika 

dikaitkan dengan perkembangan perekonomian yang ada pada saat 

ini, banyak sekali praktik ijarah yang terjadi baik dalam skala kecil 

maupun dalam skala besar, baik berupa barang maupun jasa.Ruang 

lingkupnya  pun sangat luas, hampir mencakup seluruh aspek 

kehidupan.Misalnya seseorang yang menyewa kendaraan mobil 

untuk keperluan pengembangan usaha ataupun keperluan pribadi 

maka kita telah mengunakan jasa sewa barang. 

Akad sewa-menyewa seperti ini merupakan salah satu 

penerapan konsep muamalah dalam syariah Islam dengan 

menggunakan akad ijarah.Ijarah merupakan akad pemindahan 

hak guna (manfaat) atas suatu aset atau jasa sementara hak 

kepemilikan aset tetap pada pemberi sewa dan sebaliknya 

penyewa atau pengguna jasa memiliki kewajiban membayar sewa 

atau upah. 

Dengan semakin pesatnya pertumbuhan transaksi pembiayaan 

syariah di Indonesia maupun di dunia mendorong adanya 

kebutuhan yang tinggi akan akuntansi syariah karena mengingat 

akuntansi merupakan“bahasabisnis”danstandarakuntansiyangber 

lakuumumtidakdapat menjawab kebutuhan atas akuntansi untuk 

bisnis yang berdasarkan prinsip syariah. Kebutuhan yang tinggi 
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tersebut telah disadari oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang 

melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan.  

   BRI Syariah Kantor Cabang Madiun menggunakan salah satu 

akad ta’awun (tolong menolong) salah satunya Akad ijarah 

muntahiya bittamlik yaitu dalam pembiayaan consumer (KPR) yang 

dibagi menjadi KPR Faedah, KPR Sejahtera, Kepemilikan Multi 

Faedah, Kepemilikan Multi Faedah Purna dan Pra Purna. 

Pembiayaan modal kerja SME (Small Medium Enterprise), 

Kegiatan usaha BRI Syari’ah Kantor Cabang Madiun mempunyai 

persentase pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik yaitu pada produk 

KPR dan Modal Kerja (SME).Berikut ini menjelaskan tentang jumlah 

portofolio pembiayaan BRI Syari’ah Kantor Cabang Madiun tahun 

2017.5 

Tabe l 1.1 

Persentase Portofolio Pembiayaan produk KPR 

dan Modal Kerja (SME) 

 

Jenis transaksi / Akad Tahun 2016 Tahun 2017 

Murabahah 69% 45% 

Ijarah dan IMBT 31% 55% 

(sumber: Data Laporan Pembukuan BRI Syari’ah KC Madiun 

2016-2017) 

 

                                                   
5 Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 

2002), 15. 
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Dari data tersebut untuk tahun 2016 dalam produk 

KPR dan Modal Kerja masih didominasi oleh pembiayaan 

Murabahah yaitu sebanyak 69%,kemudian pembiayaan 

Ijarah dan IMBT sebanyak 31%. Memang jika 

dibandingkan dengan Akad Murabahah, Akad Ijarah dan 

IMBT persentasenya memang lebih rendah, namun untuk 

tahun 2017 mengalami kenaikan 24% dari tahun 

sebelumnya yaitu tahun 2016. 

Pembiayaan ijarah merupakan salah satu akad 

pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan nasabah BRI 

Syari’ah Kantor Cabang Madiun dalam hal ini bisa berupa 

manfaat barang dan jasa produknya KPR atau bisa juga 

manfaat jasa dan upah produknya (SME) Modal 

Kerja.Manfaat itulah yang membuat antara leasing dalam 

bank konvensional dan ijarah dalam Bank Syari’ah 

berbeda. Namun tujuannya sama yaitu terpenuhi 

kebutuhan nasabah dengan hanya membayar sewa 
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pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup 

besar untuk menikmati manfaat barang dan jasa tersebut. 

Timbulnya ijarah disebabkan oleh adanya 

kebutuhan akan manfaat barang oleh nasabah yang tidak 

memiliki kemampuan keuangan. Namun apabila sewa 

tersebut diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang 

atau sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa 

atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan 

kepemilikan barang kepada penyewa, maka itu bukan lagi 

ijarah tapi menjadi ijarah muntahiya bittamlik. 

Awalnya, transaksi ijarah dilandasi adanya 

perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan 

kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ijarah 

sama saja dengan prinsip jual beli tapi perbedaannya 

terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek 

transaksinya barang, sedangkan pada ijarah objek 

transaksinya adalah manfaat barang dan jasa danmanfaat 

jasa dan upah. Kemudian akad ijarah ini dimodifikasi 

dengan dasar kebutuhan masyarakat yang kian 

meningkat.Sehingga ada akad sewa yang berakhir dengan 

kepemilikan atau yang biasa disebut dengan atau ijarah 

muntahiyah bittamlīk. Dalam transaksi tersebut tentunya 

harga harus diketahui oleh kedua belah pihak yang 
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bersangkutan   mu’jir/muajjir (yang menyewakan) dan 

musta’jir (penyewa). 

 

Bank Lembaga Keuangan Syari’ah memang masih 

cukup baru didunia perbankan, hal tersebut dialami juga 

oleh Bank BRI Syari’ah yang baru berdiri tahun 2008. 

Sehingga dalam peraturan-peraturan penyesuaiannya 

dengan Islam masih membutuhkan proses lebih  dalam 

lagi, karena BRI Syari’ah sendiripun merupakan 

perusahaan anak dari Lembaga Keuangan Konvensional 

BRI. Hal itulah yang membuat Majelis Ulama Indonesia 

memperbaharui peraturan-peraturan berhubungan dengan 

transaksi bertujuan untuk menguntungkan kedua belah 

pihak yang diperbolehkan Syar’i. 

Dengan kebutuhan lembaga keuangan syariah, 

maka Peraturan Standar Akuntansi Keuanganjuga diubah 

mengikuti kebutuhan tersebut dengan adanya peraturan 

PSAK tentang “Akuntansi Transaksi Syariah Ijarah” 

PSAK 107 yang berlandaskan dengan memperhatikan 

Peraturan Bank Indonesia yang berlaku umum. Selain itu 

dalam pelaksanaan akuntansi keuangan syariah tersebut 

harus memperhatikan ketentuan- ketentuan PSAK untuk 

transaksi non Syariah (PSAK 1 sampai dengan PSAK 99) 
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sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip- prinsip 

syariah. 

Seiring dengan perkembangan perbankan Bank 

Indonesia mengeluarkan surat edaran Nomor 15/26/DPbS 

perihal Pedoman Akuntansi Perbankan Syari’ah Indonesia 

(PAPSI) 2013 mengenai Ijarah dan Ijarah Muntahiyah 

Bittamlik yang didalam peraturan tersebut merupakan 

pengembangan berdasarkan Peraturan Standar Akuntansi 

Keuangan 107 tentang Ijarah dan Ijarah Muntahiyah 

Bittamlik dan juga pengembangan dari Fatwa DSN MUI .8 

Dari studi empiris ketidaksesuaian PSAK 107 dan 

PAPSI peneliti ingin menguji pada produk pembiayaan 

Bank BRI Syari’ah.Apakah penerapannya Proses dari 

Ijarah menjadi ijarah muntahiya bittamlik sudah sesuai 

dengan standar yang ditetapkan, untuk lebih memudahkan 

peneliti dalam menguji penerapan PSAK 107 dan PAPSI 

2013 pada BRI Syari’ah.Oleh karena itu, penulis 

menuangkan penelitian tersebut ke dalam sebuahskripsi 

dengan judul “ANALISIS PENERAPAN TRANSAKSI 

IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK (IMBT) 

BERDASARKAN    PSAKNO.107    DANPAPSI    PADA 

8Nurul Huda, Muhamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam (Jakarta: 

Prenada Media Grup, 2010), 34. 
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BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG 

MADIUN. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka 

peneliti merumuskan secara spesifik sebagai berikut : 

1. Bagaimana analisis PSAK 107 tentang 

akuntansi Ijarah Muntahiya Bittamlik di Bank 

BRI Syariah Kantor Cabang Madiun? 

2. Bagaimana analisis PAPSI tentang akuntansi 

pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik di Bank 

BRI Syariah Kantor Cabang Madiun? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan- 

tujuannya, yaitu: 

1. Mengetahui perlakuan akuntansi terhadap 

transaksi ijarah muntahiya bittamlik pada 

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

telah sesuai dengan PSAK 107 tentang 

Akuntansi Ijarah. 

2. Mengetahui Praktik pelaksana antransaksi 

ijarah muntahiya bittamlik yang diterapkan 

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

telah sesuai dengan PAPSI. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang di peroleh dari penelitian ini 

adalah : 

1. Manfaat teoirik 

a. Untuk merealisasikan pengetahuan dan 

informasi keilmuan yang didapat dalam 

perkuliahan kedalam sektor riil/ perbankan. 

b. Dapat digunakan sebagai referensi tambahan 

dan pemahaman dalam bidang ilmu ekonomi 

khususnya mengenai masalah lembaga 

pembiayaan yang berbasissyari’ah. 

c. Dapat menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi perbankan dengan kaidah yang baik 

danbenar. 

d. Dapat digunakan sebagai literatur dalam 

mengetahui keilmuan jurusan Ekonomi dan 

Bisnis. 

e. Dapat digunakan sebagai referensi bagi 

penelitian akuntansi syariah tentang ijarah 

muntahiya bittamlik selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 
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a. Bagi BRI Syariah 

1) BRI Syariah dapat mengetahui kondisi 

akad tentang Ijarah Muntahiya Bittamlik 

diperusahaan dengan peraturan yang 

berlaku untuk perlakuan akuntansi akad 

tentang ijarah muntahiya bittamlik sesuai 

PSAK107. 

2) BRI Syariah dapat mengetahui solusi dan 

pemecahan masalah, apabila terjadi 

kesalahan untuk perbaikan perlakuan 

akuntansi pembiayaan akad tentang ijarah 

muntahiya bittamlik yang mana akad ini 

sering digunakan dalam produk BRI 

Syariah. 

3) Menambah wawasan dan pemahaman 

masyarakat tentang keuangan syari’ah 

khususnya Perbankan syari’ah. Sebagai 

alternatif dalam mensosialisasikan produk 

dan mekanisme transaksi 

keuangansyari’ah. 

b. Bagi nasabah 



22 
 

 

1) Nasabah dapat memahami tentang 

implementasi pembiayaan ijarah 

muntahiya bittamlik.. 

2) Nasabah dapat lebih paham terkait 

penerapan akuntansi pembiayaan ijarah 

muntahiya bittamlik sesuai dengan PSAK 

107. 

3) Nasabah dapat lebih paham terkait 

penerapan akuntansi pembiayaan ijarah 

muntahiya bittamlik sesuai dengan 

ketentuan PAPSI. 

E. Studi Penelitian Dahulu 

Kajian pustaka dalam penelitian ini adalah berisi 

tentang uaraian yang sistematis mengenai hasil-hasil 

dari penelitian yang telah dibuat sebelumnya oleh 

peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Mendukung penelaahan 

yang lebih komperhensif.Penulis berusaha untuk 

melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau 

karya-karya yang mempunyai relevansi. Sehingga 

penelitian ini akan mempermudah untuk mengetahui 

tata letak perbedaan dari penelitian-penelitian 

sebelumnya.: 
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1. Ani Januartini, Fakultas Syariah dan Hukum UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, dengan judul 

skripsi “ Penanganan Pembiayaan Bermasalah 

pada akad IMBT di Bank PT. Muamalat  

Indonesia”. Penelitian tersebut membahas tentang 

proses pengenalan produk IMBT kepada 

masyarakat, kemudian masalah yang di hadapi saat 

pembiayaan dan solusi yang di gunakan oleh Bank 

PT Muamalat Indonesia. Persamaan dalam kajian 

skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang 

pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik,seperti 

proses akad yang diterapkan ,dan teori yang dipakai. 

Letak perbedaanya adalah objek penelitianya yaitu 

peneliti lebih membahas kepadapembiayaan produk 

properti yang diajukan oleh nasabah.9 

2. Suhaemah, jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan 

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006, 

dengan judul skripsi “Ijarah Dalam Sistem 

Perbankan Syari’ah di Indonesia dan Malaysia 

(Suatu Sistem Perbandingan). Penelitian tersebut 

 

9Anir Januartini, “Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada akad 

IMBT di Bank PT. Muamalat Indonesia,” Skripsi (Jakarta : UIN Syarif 

Hidayatullah,2011),50. 
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membahasperbandingan perkembangan sistem 

perbankan syari’ah di Indonesia dan Malaysia. 

Persamaan dalam kajian skripsi ini adalah sama- 

sama membahas tentang hak dan kewajiban pelaku 

Ijarah, letak perbedaannya adalah obyek 

penelitiannya yaitu penulis lebih membahas kepada 

Pemecahan Masalah Pembiayaan Ijarah Muntahiya 

Bittamlik.10
 

3. Puspita Sari Juniati, jurusan Muamalah,Fakultas 

Syariah, IAIN Ponorogo, 2016, dengan judul skripsi 

“Konsep dan Aplikasi Ijarah dan Ijarah Muntahiya 

Bittamlik pada BPR ASWAJA Ponorogo”. 

Penelitian tersebut membahas tentang proses analisa 

akad dan perikatan objek yang dibiayai serta 

aplikasi sistem pembiayaan ijarah dan ijarah 

muntahiya bittamlik di BPR ASWAJAPonorogo. 

Persamaan dalam kajian skripsi ini yaitu sama-sama 

membahas tentang Ijarah Muntahiya Bittamlik dan 

membahas tentang kebijakan pihak pembianya 

terhadap nasabah IMBT yang mengalami 

wanprestasi, sedangkan letak perbedaannya adalah 

 

10Suhaimah, “Ijarah Dalam Sistem Perbankan Syari’ah di Indonesia 

dan Malaysia”, Skripsi(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2006),58. 
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dalam penelitian terdahulu tidak membahas secara 

terperinci mengenai kebijakan yang dilakukan oleh 

pihak pembiaya terhadap nasabah IMBT yang 

mengalami wanprestasi dan penyebab pembiayaan 

bermasalah serta strategi preventif dari pihak 

pembiaya agar pembiayaan tidak bermasalah, dan 

penulis melakukan penelitian di Bank Muamalat 

Indonesia sedangkan studi terdahulu melakukan 

penelitian di BPRS Harta Insani KarimahCiledug.11
 

F. Metode Penelitian 

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode 

penelitian merupakan satuan sistem yang harus 

dicantumkan dan dilaksanakan selama proses 

penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting 

karena menentukan proses sebuah penelitian untuk 

mencapai tujuan. Demi tercapainya tujuan 

penelitian ini untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, 

maka metode penelitian yang digunakan penulis 

adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Pendekatan Penelitian 

 

 

11 Puspita Sari Juniati,”Konsep dan Aplikasi Ijarah dan Ijarah 

Muntahiya Bittamlik pada BPR ASWAJA Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo : 

IAIN Ponorogo, 2016),86. 
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Jenis penelitian yang penyusun 

pergunakan adalah jenis penelitian lapangan 

(field research).Dimana hasil penelitiannya 

berdasarkan hasil dari lapangan.12Peneliti 

mendatangi Bank BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun untuk meneliti tentang pembiayaan 

ijarah muntahiya bittamlik.Mulai dari latar 

belakang Bank BRI Syariah Kaantor Cabang 

Madiun sanpai penerapan produk pembiayaan 

ijarah muntahiya bittamlik dan juga proses 

opembukuan akuntasi. 

Pendekatan penelitian yang digunakan 

adalah kualitatif dengan metode deskriptif. 

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian 

yang hanya menggambarkan keadaan dari 

obyek yang akan diteliti sehubungan 

permasalahan obyek yang dibahas.13 kualitatif 

yaitu pengumpulan, mengklasifikasikan, 

menganalisa serta menginterprestasikan data 

 

12Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Remaja Rosda Karya,2012), 49. 

13Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 21. 
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yang berhubungan dengan variabel yang 

diteliti dan membandingkan pengetahuan 

teknis (data primer) dengan keadaaan yang 

sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian 

mengambil kesimpulan. 

Jenis penelitian ini adalah 

deskriptif.Penelitian deskriptif adalah 

penelitian untuk melukiskan secara sistematis 

fakta-fakta tertentu baik berupa keadaan, 

permasalahan, sikap, pendapat, kondisi atau 

prosedur secara cermat yang tidak untuk 

mencari maupun menjelaskan hubungan untuk 

menguji penelitian. 

Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan 

untuk menguji hipotesis tetapi hanya 

menggambarkan apa adanya tentang keadaan 

suatu variabel, gejala dan keadaannya.. 

2. Kehadiran Peneliti 

Penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dari pengalaman berperan serta, 

sebab peranan penelitian yang menentukan 
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keseluruhan skenarionya.14 Untuk itu dalam 

penelitian ini penliti bertindak sebagai 

instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus 

pengumpul data sedangkan instrumen yang 

lain sebagai penunjang. 

Kehadiran peneliti dalam sebuah 

penelitian sangat penting.Selain untuk 

mengetahui perkembangan juga untuk 

mencatat hal-hal yang dibutuhkan oleh 

peneliti.Peneliti menjadi pengamat partisipan 

dalam meneliti pihak terkait.Kehadiran peneliti 

ini rencana menerapkan sistem absensi yang 

ditujukan kepada pihak perbankan terkait. 

Dengan adanya absensi maka peneliti 

menemukan sebuah titik apa yang menjadi 

objek penelitian. Dalam hal ini maka peneliti 

mendapatkan informasi secara tersistem yang 

kemudian dapat diidentifikasi untuk dijadikan 

solusi. 

 

14Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru 

Ilmu Komunikasidan Ilmu Sosial Lainnya (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2004), 201. 
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3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, 

dilakukan pada Bank BRI Syariah Kantor 

Cabang Madiun yang berlokasi di Jl.  S. 

Parman No. 44. Madiun. Alasan penulis 

melakukan penelitian ditempat ini karena 

penulis mendapat kan kenyamanan pelayanan 

pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun pada bagian pembiyaan makro, 

sehingga dapat memudahkan penulis dalam 

memperoleh informasi yang dibutuhkan 

tentang penelitian ini 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data Penelitian 

Untuk menyusun skripsi ini menjadi 

suatu hasil penelitian yang sesuai dengan 

permasalahan yang ingin penulis bahas, 

maka diperlukan data-data yang  valid 

terkait dengan Penerapan Transaksi Ijarah 

Muntahiya Bittamlik (IMBT) Berdasarkan 

PsakNo.107 dan PAPSIPada Bank BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun. 
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Diantara data-data tersebut adalah 

data tentang gambaran umum mengenai 

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun, 

prosedur pembiayaan Ijarah Muntahiya 

Bittamlik, data tentang proses analisis 

pembiayaan, pembukuan akuntansi 

pembiayaan Ijarah muntahiya bittamlik oleh 

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun, 

serta data-data lain yang menunjang tingkat 

Analisis Penerapan Transaksi Ijarah 

Muntahiya Bittamlik (IMBT) Berdasarkan 

PsakNo.107dan PAPSI Pada Bank BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun. 

b. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan oleh 

peneliti adalah data-data dan dokumen- 

dokumen yang terkait dengan penelitian ini. 

Sumber data ini peneliti peroleh dari 

wawancara langsung dengan AOmarketing 

Bank BRI Syariah Kantor Cabng Madiun 

dan nasabah untuk mendapatkan informasi 

dalam pembiayaan dan pembukuan akuntasi 

dalam pembiayaan Ijarah Muntahiya 
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Bittamlik dan data hasil survey. Selain itu 

juga data dapat diperoleh dari dokumen- 

dokumen yang terkait Analisis Penerapan 

Transaksi Ijarah Muntahiya Bittamlik 

(IMBT)  Berdasarkan   PsakNo.107dan 

PAPSI Pada Bank BRI Syariah Kantor 

Cabang Madiun.Data berupa latar belakang 

dan sejarah berdirinya, visi dan misi, 

struktur kepengurusan, dari Bank BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mempermudahkan dalam 

memperoleh dan menganalisa data maka 

metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu.Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban 
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atas pertanyaan itu.15Peneliti melakukan 

pengumpulan data dengan wawancara 

dengan karyawan dan nasabah yang 

berkaitan dengan efektivitas Analisis 

Penerapan Transaksi ijarah muntahiya 

bittamlik (IMBT) Berdasarkan Fatwa 

PsakNo.107dan PAPSI 2013 Pada Bank 

BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

b. Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan cara 

dokumentasi yaitu metode yang dipakai 

dengan mencari data mengenai hal-hal 

yang berupa transkip, surat kabar, dan 

lain-lain. Pada penelitian ini berupa data 

sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur 

organisasi, job description dari Bank BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun. 

6. Teknik Analilis Data 

Dalam mengolah data, penulis 

menggunakan metode deduktif. Deduktif 

merupakan cara penarikan kesimpulan dari hal 

 

15Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian, 186. 
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yang bersifat umum menjadi kasus yang 

bersifat khusus (individual). Penarikan 

kesimpulan secara deduktif biasanya 

mempergunakan pola berpikir silogisme, dua 

pernyataan dan sebuah kesimpulan.Dan 

didalam silogisme terdapat premis mayor dan 

premis minor.16
 

Dalam menyusun sebuah karya ilmiah, 

metode pengolahan data merupakan salah satu 

proses yang sangat penting yang harus dilalui 

seorang peneliti. Hal ini harus dilakukan 

karena jika ada kesalahan atau kekeliruan 

dalam mengolah data yang didapatkan dari 

lapangan, maka kesimpulan akhir yang 

dihasilkan dari penelitian tersebut juga akan 

salah. Berkaitan dengan metode pengolahan 

data yang akan dipakai dalam penelitian ini, 

penulis akan melalui beberapa tahapan, 

diantaranya: 

a. Editing 

 

 

 

16 Sumadi Suryabarata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2011), 121. 
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Editing adalah tahapan memeriksa 

kembali data-data yang diperoleh baik dari 

segi kelengkapannya dan relevansinya 

dengan masalah yang dibahas.17 Dalam 

penelitian ini, penulis melakukan editing 

terhadap catatan-catatan dari hasil 

wawancara terhadap pengurus, karyawan 

dan nasabah Bank BRI Syariah Kantor 

Cabang Madiun, apakah data-data tersebut 

bisa dipakai atau tidak dalam pengolahan 

data. 

b. Classifying 

Classifying yaitu proses pengelompokan 

semua data baik yangberasal dari hasil 

wawancara dengan subyek penelitian, 

pengamatan, dan pencatatan langsung 

dilapangan atau observasi. Seluruh data 

yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah 

secara mendalam, kemudian digolongkan 

sesuai kebutuhan.18 Dalam proses ini, 

 

17Aji Damanuri, Metodologi Penelitian, 15. 

18Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian, 252. 
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penulis mengelompokkan data yang 

diperoleh dari wawancara dengan subyek 

penelitian dan data yang diperoleh melalui 

observasi yang telah dilakukan 

sebelumnya. Data tersebut berkaitan 

dengan identitas subyek penelitin yang 

diperoleh dari pengurus dan karyawan 

Bank BRI Syariah Kantor  Cabang 

Madiun. 

c. Analizing 

Analyzing adalah proses penyederhanaan 

kata kedalam bentukyang lebih mudah 

dibaca dan juga  mudah untuk 

diinterpretasikan.19Dalam hal ini analisa 

data digunakan oleh penulis adalah 

deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang 

menggambarkan keadaan atau status 

fenomena dengan kata-kata atau kalimat, 

kemudian dipisahkan menurut kategorinya 

untuk   memperoleh  kesimpulan.20  Dalam 

 

19Masri  Singarimbun  dan  Sofyan  Efendi,Metode  Penelitian Survey 

(Jakarta: LP3ES,1987), 263. 

20Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian, 268. 
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mengolah data atau proses analisisnya, 

penulis menyajikan terlebih dahulu data 

yang diperoleh dari lapangan atau dari 

wawancara, kemudian dalam paragraf 

selanjutnya disajikan teori yang sudah 

ditulis dalam BAB II serta dijadikan satu 

dengan analisisnya. 

d. Concluding 

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan 

data adalah concluding. Adapun yang 

dimaksud dengan concluding adalah 

pengambilan kesimpulan dari data-data 

yang diperoleh setelah dianalisa untuk 

memperoleh jawaban kepada  pembaca 

atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan 

pada latar belakang masalah. Dalam 

penelitian ini, penulis melakukan analisis 

data setelah penulis mendapatkan data dari 

lapangan. 

Dalam pembahasan ini atau dalam 

proses analisa ini, penulis menganalisa 
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tiga alur kegiatan yang terjadi secara 

bersama-sama yaitu reduksi, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi 

adalah prosespemilihan data atau membuat 

ringkasan yang muncul dari catatan- 

catatan tertulis di lapangan.21Sedangkan 

penyajian data adalah sekumpulan 

informasi yang tersusun dan memberi 

kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan atau untuk verifikasi 

(pembuktian kebenaran).Yang terakhir 

adalah penarikan kesimpulan. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Kriteria yang digunakan dalam pengecekan 

data atau pemeriksaan keabsahan data dalam 

penelitian ini adalah pengecekan dengan kriteria 

kredibilitas.Kredibilitas adalah suatu kriteria 

untuk memenuhi bahwa data informasi yang 

dikumpulkan harus mengandung nilai 

kebenaran, yang berati bahwa hasil penelitian 

 

21Ibid.,288. 
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kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca dan 

dapat diterima oleh responden yang memberikan 

responden yang meberikan informasi yang 

dikumpulkan selama penelitian berlangsung.22 

Metode ini di lakukan dengan : 

a. Mengidentifikasi masalah, yang ingin 

diidentifikasi oleh peneliti yaitu mengenai 

masalah antara peraturan dan fakta 

dilapangan sudah reliabel atau masih belum 

reliabel. 

b. Mengumpulkan data, proses pengumpulan 

data ini dengan menggunakan wawancara 

mendalam, dokumentasi, dan juga Library 

Research yang dilandasi oleh penelitian 

terdahulu dan teori yang menunjang 

penelitian, data yang dikumpulkan adalah 

data berupa:Produk Ijarah Muntahiya 

Bittamlik di Bank Rakyat Indonesia Syariah 

Kantor Cabang Madiun, Akad Ijarah 

Muntahiya Bittamlik yang diterapkan di 

Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor 

22Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD 

(Bandung: Alfabeta,2016), 270. 
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Cabang Madiun, Perlakuan Akuntansi 

Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik 

meliputi: Pengakuan, Pengukuran, 

Penyajian dan pengungkapan di Bank 

Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang 

Madiun. 

c. Mengumpulkan data yang berupa: bukti, 

catatan, atau laporan historis yang disusun 

dalam arsipperusahaan. 

d. Mengolah data, yang dimaksud mengolah 

data adalah data yang sudah diterima 

kemudian selanjutnya diolah oleh peneliti 

sehingga dapat diambil data yang sesuai dan 

data yang tidak sesuai dapat dipisahkan. 

Menginterpretasikan data, data yang sudah 

diolah sehingga diberikan keterangan  yang 

benar dan lengkap untuk penyelesaian masalah 

yang telah dirumuskan. Hasil wawancara dan 

data yang diperoleh dianalisis secara komparatif 

dengan membandingkan kesesuaian syariah 

pelaksanaan IMBT dengan PAPSI 2013 serta 

membandingkan perlakukan akuntansi dengan 

PSAK107 
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Adapun pengecekan keabsahan temuan 

yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah dengan metode triangulasi. Triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang 

digunakan oleh peneliti ada 3, yaitu :23
 

a. Triangulasi data yaitu cara membandingkan 

data hasil pengamatan dengan hasil 

wawancara, data hasil wawancara dengan 

dokumentasi, data hasil pengamatan dengan 

dokumentasi. Hasil perbandingan 

diharapkan dapat menyatukan persepsi atas 

data yang diperoleh. 

b. Triangulasi metode yaitu mencari data lain 

tentang sebuah fenomena diperoleh dengan 

menggunakan metode yang berbeda yaitu 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Hasil yang diperoleh dengan menggunakan 

metode ini dibandingkan dan disimpulkan 

 

23Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian, 330-331. 
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sehingga memperoleh data yang bisa 

dipercaya.24
 

c. Triangulasi sumber yaitu membandingkan 

kebenaran suatu fenomena berdasarkan data 

yang diperoleh peneliti, baik dilihat dari 

dimensi waktu maupun sumber lain. 

Triangulasi sumber untuk menguji 

kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber 

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis 

membagi pembahasan ke dalam lima bab, yang masing- 

masing babnya terdapat sub bab. Sistematika pembahasan 

dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah: 

BAB I Dalam bab pertama ini untuk memberikan 

gambaran secara menyeluruh dengan ringkas 

sebagai pola dasar penulisan skripsi. Memuat 

pembahasan mengenai: latar belakang masalah, 

rumusan  masalah,  tujuan  penelitian,  manfaat 

 

 

24Sugiyono, Metodologi Penelitian, 274. 
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 penelitian, studi penelitian terdahulu, metode 

penelitian, sistematika pembahasan. 

BAB II TRANSAKSI IJARAH MUNTAHIYA 

BITTAMLIK BERDASARKAN 

PSAKNO.107 DAN PAPSI 

Dalam bab ke dua ini penulis akan 

memaparkan terkait dengan landasan teori 

Penerapan Transaksi Ijarah Muntahiya 

Bittamlik (IMBT) Berdasarkan PSAK No.107 

dan PAPSI 2013 Pada Bank BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun. 

BAB 

III 

PENERAPAN TRANSAKSI IJARAH 

MUNTAHIYA BITTAMLIK, PSAKNO.107 

DAN PAPSI DI BRI SYARIAH 

KANTOR CABANG MADIUN 

Dalam bab ini, yang berfungsi sebagai 

pemaparan data penelitian dan temuan 

penelitian dengan mendeskripsikan tentang 

gambaran umum Bank BRI Syariah Kantor 

Cabang Madiun yang   meliputi   latar belakang 

berdirinya  Bank  BRI  syariah  Kantor Cabang 
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 Madiun, visi dan misi, struktur pengurusan, 

produk-produk dan pembiayaan Bank BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun, Analisis 

Penerapan Transaksi Ijarah Muntahiya 

Bittamlik (IMBT) Berdasarkan 

PsakNo.107dan PAPSI Pada Bank BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun. 

BAB 

IV 

ANALISIS PENERAPAN TRANSAKSI 

IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK 

BERDASARKAN PSAKNO.107 DAN 

PAPSI DI BANK BRI SYARIAH 

KANTOR CABANG MADIUN 

Bab ini berfungsi untuk menganalisis data 

dengan landasan teori bab II yang meliputi 

Analisis Penerapan Transaksi Ijarah 

Muntahiya Bittamlik Berdasarkan PSAK 

No.107 dan PAPSI 2013 Pada Bank BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun. 

BAB V PENUTUP 

Bab terakhir ini memaparkan tentang 

kesimpulan sebagai jawaban dalam pokok 
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permasalahan dan saran-saran mengenai hal-hal 

yang berkaitan dengan Analisis Penerapan 

Transaksi Ijarah Muntahiya Bittamlik 

Berdasarkan PSAK No.107dan PAPSI 2013 

Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun. 
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BAB II 

TRANSAKSI IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK 

BERDASARKAN PSAKNO.107 DAN PAPSI 

A. Ijarah Muntahiya Bittamlik 

1. Pengertian Ijarah Muntahiya Bittamlik 

Ijarah muntahiya bittamlik, merupakan rangkaian 

dua buah akad, yakni akad al-bai’ dan akad ijarah 

muntahiya bittamlik (IMBT).Al- Bai’ merupakan akad 

jual-beli yang meliputi berbagai akad pertukaran antara 

suatu barang dan jasa dalam jumlah tertentu atas barang 

dan jasa lainnya. Dalam transaksi tersebut penjual 

menyebutkan dengan jelas barang yang 

diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan 

keuntungan yang diambil.Sedangkan ijarah muntahiya 

bittamlik merupakan kombinasi antara sewa- menyewa 

(ijarah) dan akad peralihan kepemilikan benda seperti 

jual-beli atau hibah diakhir masasewa. 

Skema Ijarah Muntahiya Bittamlik :1
 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah,(Jakarta, PT. Raja 

Grafindo Persada, 2007, Cet. Pertama),104. 
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Keterangan : 

 

a. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan 

objek sewa kepada Bank Syari‟ah (mu’jir). 

b. Bank Syari‟ah membeli objek sewa sesuai 

kebutuhan nasabah kepada Suplier (penjual). 

c. BankSyari‟ah(mu’jir)danNasabah(musta’jir)mela 

kukanakad IMBT. 

d. Suplier (penjual) mengirimkan objek sewa 

kepada nasabah (musta’jir). Status objek sewa 

masih merupakan kepemilikan Bank Syri‟ah 

(mu’jir). 

e. Musta’jir membayar sewa kepadamu’jir. 

f. Setelah akad ijarah berakhir, Bank Syari‟ah 

melakukan akad jual beli objek sewa dan nasabah 

wajib membeli objek tersebut, maka terjadilah 
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pengalihan kepemilikan dari Bank Syari‟ah 

(mu’jir) kepada nasabah (musta’jir). 

Sewa (ijarah) dan sewa beli (ijarah wa iqtina’ 

atau ijarah muntahiya bittamlik) oleh para ulama 

dianggap sebagai model pembiayaan yang dibenarkan 

oleh syariat Islam.Model ini secara konvensional dikenal 

sebagai operatinglease and financial lease.Ijarah atau 

sewa adalah kontrak yang melibatkan suatu barang 

dengan jasa atau manfaat atas harga lainnya. Penyewa 

juga diberi opsi untuk memiliki barang yang disewakan 

tersebut pada saat sewa selesai dan kontrak ini disebut 

ijarah wa iqtina’ atau ijarah muntahiya bittammlik, 

dimana akad sewa yang terjadi antara (bank) sebagai 

pemilik barang dengan (nasabah) sebagai penyewa 

dengan akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan 

kepemilikan barang ke tangan si penyewa, dimana cicilan 

sewaan sudah termasuk cicilan pokok hargabarang.2 

Ijarah muntahiya bittamlik adalah perpaduan 

antara kontrak sewa dan jual beli atau lebih tepatnya akad 

sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan 

 

 

2Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta 

Pustaka Alvabet, 2005).25. 
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barang ditangan si penyewa.3
 

Pada buku Manajemen Pembiayaan Bank Syariah 

karangan Muhammad dikatakan bahwa Al-bai’ Wal 

Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) merupakan 

rangkaian dua buah akad, yakni akad Al-bai’ dan akad 

ijarah muntahiya bittamlik. Al-Bai’ merupakan akad jual 

beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa 

menyewa (ijarah) dan jual beli atau hibah diakhir masa 

sewa. Dalam ijarah muntahiya bittamlik, pemindahan  

hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara 

berikut :4
 

a. Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual 

barang yang disewakan tersebut pada akhir 

masasewa. 

b. Pihak yang menyewakan berjanji akan 

menghibahkan barang yang disewakan tersebut 

pada akhir masasewa. 

Dalam    hal    ini    ijarah    muntahiya    bittamlik 

memiliki persamaan dengan Bai’u takjiri, dimana Bai’u 

 

 

3MuhammadSyafi‟IAntonio,BankSyari’ahDari  Teori  kePraktek,   ( 

Jakarta: Gema Insani Press Cendekia, 2001),118. 

4 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah,( 

Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan 
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YKPN, 2005),156. 
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takjiri atau sewa beli adalah suatu kontrak sewa yang 

diakhiri dengan penjualan.Dalam kontrak ini 

pembayaran sewa telah diperhitungkan sedemikian rupa 

sehingga sebagian daripadanya merupakan pembelian 

terhadap barang secaraberangsur. 

2. Hak dan Kewajiban Kedua-belah Pihak 

Pihak yang menyewakan wajib mempersiapkan 

barang yang disewakan untuk dapat digunakan secara 

optimal oleh penyewa.Seandainya mobil yang disewa 

tidak dapat digunakan karena ada kerusakan, seperti aki 

lemah, maka yang menyewa wajib menggantinya.Bila 

yang menyewakan tidak dapat memperbaikinya, 

penyewa mempunyai pilihan untuk membatalkan akad 

atau memerima manfaat yang rusak. Sebagian ulama 

berpendapat bila demikian keadaannya dan pihak 

penyewa tidak membatalkan akad, harga sewa harus 

dibayar penuh dan sebagian ulama lain berpendapat 

harga sewa dapat dikurangkan terlebih dahulu dengan 

biaya untuk perbaikankerusakan.5
 

 

 

 

 

5Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah.148. 
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Penyewa wajib menggunakan barang yang 

disewakan menurut syarat- syarat akad atau menurut 

kelaziman pengguna.Penyewa juga wajib menjaga 

barang yang disewakan agar tetap utuh.6 Karena 

ijarah merupakan akad yang mengatur pemanfaatan 

hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan, 

banyak orang yang menyamakan ijarah dengan 

leasing. Ini terjadi karena kedua istilah tersebut sama-

sama mengacu pada hal ihwal sewa-menyewa. 

Menyamakan ijarah dengan leasing  tidak 

sepenuhnya salah tapi tidak sepenuhnya benar pula, 

karena pada dasarnya, meskipun terdapat persamaan 

antara ijarah dan leasing, tetapi ada beberapa 

karakteristik yang membedakannya yaitu: 

1. Objek 

 

Dilihat dari segi objek yang disewakan, 

leasing hanya berlaku untuk sewa-menyewa 

barang saja.Jadi yang disewakan dalam 

leasing terbatas pada manfaat barang saja. Di 

lain pihak dalam ijarah objek yang disewakan 

 

6Ibid.148. 
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bisa berupa barang ataupun jasa (tenaga 

kerja). Ijarah bila diterapkan untuk 

mendapatkan manfaat barang disebut sewa- 

menyewa, sedangkan bila diterapkan untuk 

manfaat jasa (tenaga kerja) disebut upah- 

mengupah.Jadi yang disewakan dalam ijarah 

adalah manfaat barang maupun manfaat 

tenaga kerja. Dengan demikian, bila dilihat 

dari segi objeknya, ijarah mempunyai 

cakupan yang lebih luas daripada leasing. 

2. Metode Pembayaran 
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Bila dilihat dari segi pembayarannya, 

leasing hanya memiliki satu metode 

pembayaran saja, yakni yang bersifat not 

contingent to performance.Artinya, 

pembayaran sewa pada leasing tidak 

tergantung pada kinerja objek yang 

disewa.Sedangkan untuk pembayaran ijarah 

dapat dibedakan menjadi, yaitu ijarah yang 

pembayarannya tergantung pada kinerja objek 

yang disewa (contingent to performance). 

3. Perpindahan Kepemilikan (Transfer OfTitle) 

Dari aspek perpindahan kepemilikan, dalam 

leasing ada dua jenis yaitu operating lease 

dan financial lease.Dalam operating lease 

tidak terjadi pemindahan kepemilikan asset, 

baik diawal maupun diakhir periode 

sewa.Dalam financial lease, diakhir periode 

sewa si penyewa diberi pilihan (opsi) 

untukmembeli atau tidak membeli barang 

yang disewa tersebut. Sehingga transfer of 

title masih berupa pilihan dan dilakukan 

diakhir   periode. Namun pada prakteknya 
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(khususnya di Indonesia), dalam financial 

lease sudah tidak ada opsi lagi untuk membeli 

atau tidak membeli, karena pilihan untuk 

membeli atau tidak membeli itu sudah 

„dikunci‟ di awalperiode. 

 

Di lain pihak, ijarah sama seperti 

financial lease, diakhir periode sewa si 

penyewa diberi opsi untuk membeli atau tidak 

membeli barang yang disewa. Yakni tidak ada 

transfer of title baik diawal maupun diakhir 

periode.Namun demikian pada akhir masa 

sewa.Namun demikian pada masa akhir sewa, 

bank dapat saja menjual barang yang 

disewakannya kepada nasabah.Sehingga 

dalam perbankan syari‟ah dikenal ijarah 

muntahiya bittamlik (IMBT) atau sewa yang 

diikuti dengan pemindahan kepemilikan. 

Karena itu dalam IMBT, pihak yang 

menyewakan berjanji diawal periode kepada 

pihak penyewa, apakah akan menjual barang 
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PSAK 107 tentang AkuntansiIjarah 

7 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan.131- 
135 

8Ikatan akuntan Indonesia, peraturan standard akuntansi keuangan 

IMBT ,www.iaiglobal.or.id (diakses pada 06 Oktober 2019) 

 

tersebut atau menghibahkannya.7 

B. Pedoman Standar Akuntansi 

Standar akuntansi untuk akad ijarah dan IMBT yang 

berlaku di Indonesia adalah PSAK No. 107 tentang 

Akuntansi Ijarah.PSAK No. 107 menggantikan standar 

yang digunakan sebelumnya, yaitu PSAK No. 59 

tentang akuntansi perbankan syariah.8Adapun pengakuan 

dan pengukuran akuntansi menurut PSAK 107 tentang 

akuntansi Ijarah tentang pengakuan dan pengukuran 

berada pada tabel 2.3 dibawahini: 

Tabel .1.1 

 

Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Menurut 

 

 

 

No Aspek Pemilik (Mu’jir) 
Penyewa 

(Musta’jir) 

1. Biaya 

perolehan 

Obyek Ijarah diakui pada 

saat obyek Ijarah diperoleh 

sebesar biaya perolehan 

- 

http://www.iaiglobal.or.id/
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2. Penyusutan Obyek Ijarah disusutkan - 

 dan atau diamortisasi, jika  

 Amortisasi berupa aset yang dapat  

  disusutkan atau diamortisasi,  

  sesuai dengan kebijakan  

  penyusutan atau amortisasi  

  untuk aset sejenis selama  

  umur manfaatnya (umur  

  ekonomis)  

  Kebijakan penyusutan atau - 

  amortisasi yang dipilih harus  

  mencerminkan pola  

  konsumsi yang diharapkan  

  dari manfaat ekonomi di  

  masa depan dari objek  

  Ijarah. Umur ekonomis  

  dapat  

  berbeda dengan umur teknis.  

  Penyusutan objek Ijarah - 

  yang berupa aset tetap sesuai  

  dengan PSAK 16 “aset  

  tetap” dan amortisasi aset  

  tidak berwujud sesuai  

  dengan PSAK19:  

  “aset berwujud”.  
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3. Pendapatan Pendapatan sewa selama 

masa akad diakui pada saat 

manfaat atas aset telah 

diserahkan kepadapenyewa. 

- 

Piutang pendapatan 

sewa diukur sebesar nilai 

yang dapatdirealisasikan 

pada akhir periode pelaporan. 

- 

No Aspek Pemilik (Mu’jir) 
Penyewa 

(Musta’jir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beban 

Pengakuan biaya perbaikan 

obyek 

Ijarah adalah sebagai berikut: 

 

a. biaya perbaikan 

tidak rutin obyek 

Ijarah diakui pada 

saat terjadinya. 

b. jika penyewa 

melakukan 

perbaikan rutin 

obyek Ijarah 

dengan persetujuan 

pemilik, maka 

biaya tersebut 

dibebankan kepada 

pemilik dan diakui 

Beban sewa diakui 

selama masa akad 

pada saat manfaat 

atas aset telah 

diterima. 
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  beban pdasaat 

terjadinya. 

 

4. Beban Dalam IMBT melalui Biaya 

  penjualan secara bertahap, pemeliharaan 

  biaya perbaikan obyek obyek Ijarah yang 

  Ijarah ditanggung pemilik disepakati dalam 

  maupun penyewa sebanding akad menjadi 

  dengan bagian kepemilikan tanggungan 

  masing-masingatas obyek penyewa diakui 

  Ijarah sebagai bebanpada 

   saat terjadinya 

 

Pemilik (Mu’jir) Pada saat perpindahan kepemilikan 

obyek Ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam IMBT 

dengan cara: 

1. Hibah, maka jumlah tercatat objek Ijarah diakui 

sebagaibeban 

2. Penjualan sebelum berakhirnya masa akad, maka 

selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek 

Ijarah diakui sebagai keuntungan ataukerugian. 

3. Penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih 

antara harga jual dan jumlah tercatat objek Ijarah 

diakui sebagai keuntungan ataukerugian. 
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4. Penjualan objek Ijarah secara bertahap,maka: Selisih 

antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek 

Ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan 

atau kerugian. Bagian objek Ijarah yang tidak dibeli 

penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset 

lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut. 

Penyewa (Musta’jir) Pada saat perpindahan 

kepemilikan obyek Ijarah dari pemilik kepada penyewa 

dalam IMBT dengan cara: 

1. hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan 

sebesar nilai wajarobyek Ijarah yang diterima. 

2. pembelian sebelum masa akad berkhir, maka penyewa 

mengakui asetsebesar nilai wajar atau pembayaran tunai 

yangdisepakati 

3. pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa 

mengakui aset sebesar nilai wajar atau pembayaran tunai 

yan disepakati. Pembelian secara bertahap, maka 

penyewa mengakui aset sebesar nilaiwajar. 9 

 

 

 

 

9Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: 

Pustaka Alvabet, 2005), 66. 
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Pembelian objek ijarahsecara bertahap dijelaskandalam2.4 

dibawahini:10
 

Pencatatan 

Tabel 

1.2 

Pencatatan Akuntansi Terkait Transaksi Ijarah dan IMBT 

untuk Pemilik(Mu’jir) 

Aspek Pemilik (mu’jir) 

Biaya perolehan AsetIjarah xxx 

Kas/utang xxx 

Penyusutan Beban penyusutan xxx 

Akumulasi penyusutan xxx 

Pendapatan sewa Kas/piutangsewa xxx 

Pendapatansewa xxx 
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10Ikatan akuntan Indonesia, peraturan standard akuntansi 

keuangan IMBT, www.iaiglobal.or.id (diakses pada 06 Oktober 2019) 

http://www.iaiglobal.or.id/
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Biaya perbaikan 

a. perbaikan rutin yang 

dilakukan oleh penyewa 

 

b. perbaikan tidak rutin 

yang dilakukan oleh 

penyewa 

 

 

c. dalam IMBT melalui 

penjualan secara 

bertahap 

Bebanperbaikan xxx 

Utang xxx 

Bebanperbaikan xxx 

Kas/utang/perlengkapan xxx 

Bebanperbaikan xxx 

Kas/utang/perlengkapan xxx 

 

Perpindahan kepemilikan 

a. hibah 

penjualan sebelum 

berakhirnya masa akad, 

sebesar sisa cicilan sewa 

atau jumlah yang disepakati. 

selisih antara harga jual dan 

jumlah tercatat obyekIjarah 

diakui sebagai 

BebanIjarah xxx 

Akumulasipenyusutan xxx 

Aset Ijarah xxx 

Kas/ piutang xxx 

Akumulasipenyusutan xxx 

Kerugian* xxx 

Keuntungan* xxx 

AsetIjarah xxx 

*jika nilai buku lebih besar dari harga jual 

*jika nilai buku lebih kecil dari harga jual 



56 
 

 

 

Kas/ piutang xxx 

Akumulasipenyusutan xxx 

Kerugian* xxx 

Lanjutan Tabel 2.4 Pencatatan Akuntansi Terkait Transaksi Ijarah dan 

IMBT untuk Pemilik (Mu’jir) 

 

 

b. penjualan setelah selesai 

masa akad, maka selisih 

antara harga jual dan 

jumlah tercatat obyek 

Ijarah diakui sebagai 

keuntungan atau 

kerugian 

c. enjualanobyek Ijarah 

secara bertahap 

. selisih antara harga jual 

dan jumlah sebagian 

Keuntungan* 

xxx 

Aset Ijarah 

xxx 

*jika nilai buku lebih besar dari harga jual 

**jika nilai buku lebih kecil dari harga jual 
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obyek Ijarah yang telah 

terjual diakui sebagai 

keuntungan atau kerugian 

Kas/ piutang xxx 

Akumulasipenyusutan xxx 

Kerugian* xxx 

Keuntungan xxx 

* Aset Ijarah xxx 

*jika nilai buku lebih besar dari harga jual 

**jika nilai buku lebih kecil dari harga 

jual Aset lancar/tidaklancar xxx 

Akumulasipenyusutan xxx 

Aset Ijarah xxx 

 

2. bagian obyek Ijarah 

yang tidak dibeli 

penyewa diakui sebagai 

aset tidak lancar sesuai 

dengan tujuan 

penggunaan asset 

tersebut. 
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Penyajian 

 

PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah juga mengatur 

tentang penyajian dan pengungkapan terkait dengan 

transaksi Ijarah dan IMBT.Penyajian pendapatan Ijarah 

disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang 

terkait, misalnya beban penyusutan, beban 

pemeliharaan dan perbaikan. 

Pengungkapan 

 

Pemilik (mu’jir) mengungkapkan hal-hal dalam laporan 

keuangan terkait transaksiIjarah dan IMBT yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 1.3 

Pencatatan Akuntansi Transaksi Ijarah dan IMBT 

untuk (Musta’jir) 

 

Aspek Penyewa 

(Musta’jir) 

Pembayaran Sewa Bebansewa xxx 

Kas/utang/perlengkapan xxx 

 Beban perbaikanobyekIjarah xxx 

Kas/utang/perlengkapan xxx 
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Perpindahan 

kepemilikan 

a. Hibah 

 

 

b. Pembelian sebelum 

berakhirnya masaa 

akad 

 

c. Pembelian setelah 

selesai berakhirnya 

masaakad 

 

 

d. Pembelian obyek 

Ijarah 

secarabertahap 

Aset Nonkas(eks Ijarah) xxx 

Keuntungan xxx 

Aset non kas(eksIjarah) xxx 

Kas xxx 

Aset non kas(eksIjarah) xxx 

Kas xxx 

 

 

 

 

 

Aset non kas(eksIjarah) xxx 

Kas xxx 

1. Penjelasan umum isi akad yang signifikan 

yangmeliputi : 

a. Keberadaan wa’d pengalihan kepemilikan dan 

mekanisme yang digunakan (jika ada wa’d 

pengalihankepemilikan) 

b. Pembatasan-pembatasan, misalnyaIjarah-lanjut 
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c. Agunan yang digunakan (jikaada) 

2. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau 

amortisasi untuk setiap kelompokasset Ijarah. 

3. Keberadaan transaksi jual dan Ijarah (jikaada) 

 

Selanjutnya penyewa mengungkapkan dalam laporan 

keuangan terkait transaksi Ijarah dan IMBT, tetapi tidak 

terbatas pada: 

1. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang 

meliputi tetapi tidak terbataspada: 

a. Totalpembayaran 

b. Keberadaan wa’d pemilik untuk pengalihan 

kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika 

ada wa’d pemilik untuk pengalihankepemilikan). 

c. Pembatasan-pembatasan, misalnya Ijarah lanjut 

d. Agunan yang digunakan (jikaada) 

2. Keberadaan transaksi jual dan Ijarah dan keuntungan 

atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual 

danIjarah) 

C. PAPSI 2013 

Dasar pengaturan PAPSI tentang Ijarah adalah PSAK 

107, dalam PAPSI tersebut dijelaskan lebih dalam untuk 
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memahami PSAK 107 yaitu mengenai:11
 

1. IJARAH ATAS JASA 

a. Definisi 

Ijarah atas jasa adalah Ijarah dimana obyek 

Ijarah adalah manfaat yang bukan berasal dari 

aset berwujud.12
 

b. Dasar pengaturan 

PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah 

c. Penjelasan 

1) Transaksi Ijarah atas jasa dikenal dengan 

istilah pembiayaan multijasa. 

2) Manfaat (jasa) yang bisa di-Ijarah-kan antara 

lain, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa 

pariwisata rohani. 

3) Dalam melakukan transaksi multijasa Bank 

melakukan akad Ijarah dengan pihak 

pemasok dan kemudian melakukan akad 

Ijarah lebih lanjut dengan nasabah 

4) PerolehanasetIjarahatasjasadiamortisasisesua 

idenganjangkawaktuakadIjarahBank dengan 

11 Bank Indonesia Pedoman setandart akuntansi perbankan 

syariah (2013),6.1 

12 Irham Fahmi, Pengantar Manajemen Keuangan (Bandung: 
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ALFABETA, 2012), 80. 



63 
 

 

pemasok. 

5) Perlakuan akuntansi transaksi multijasa 

mengikuti akuntansi untuk Ijarah dengan 

skema sewa dansewa-lanjut. 

d. Perlakuan Akuntansi 

Pengakuan dan Pengukuran 

1) Perolehan aset Ijarah atas jasa diakui sebagai 

aset Ijarah pada saat perolehan hak atas jasa 

sebesar biaya yangterjadi. 

2) Pendapatan Ijarah diakui selama masa akad 

Bank dengan nasabah. 

3) Amortisasi atas perolehan aset Ijarah diakui 

sebagai bebanIjarah. 

4) Bank wajib membentuk Cadangan Kerugian 

Penurunan Nilai untuk piutang pendapatan 

multijasa sebesar porsi pokok sewa yang 

tertunda sesuai dengan ketentuan yang diatur 

dalam PSAK yangterkait. 

Penyajian 

 

1) Perolehan atas jasa disajikan sebagai bagian 

aset Ijarah dan disajikan terpisah dari aset 

Ijarahlain. 
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2) Amortisasi atas perolehan aset Ijarah 

disajikan sebagai pos lawan dari aset Ijarah. 

3) Porsi pokok atas pendapatan sewa multijasa 

yang belum dibayar disajikan sebagai 

piutangsewa. 

4) Porsi ujrah atas pendapatan sewa multijasa 

yang belum dibayar disajikan sebagai 

pendapatan sewa multijasa yang akan 

diterima yang merupakan bagian dari aset 

lainnya pada saat nasabah tergolong 

performing. Sedangkan, apabila nasabah 

tergolong non- performing maka pendapatan 

sewa multijasa yang akan diterima disajikan 

pada rekening administrative. 

5) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas 

piutang sewa disajikan sebagai pos lawan 

(contra account) piutangsewa. 

6) Beban amortisasi aset Ijarah disajikan 

sebagai pengurang pendapatan Ijarah pada 

laporan labarugi. 

e. Ilustrasi Jurnal 

1) Pada saat perolehan jasa 
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Db. Aset Ijarah 

 

Kr. Kas/rekening 

 

2) Pada saat pengakuan pendapatan Ijarah pada 

tanggallaporan 

Db. Piutang sewa (porsi pokok) 

Db. Piutang pendapatan sewa multijasa 

(porsi ujrah) 

Kr. Pendapatan Ijarah 

3) Pada saat pengakuan amortisasi pada 

tanggallaporan 

Db. Bebanamortisasi 

Kr. Akumulasi amortisasi 

4) Pada saat penerimaan sewa dari nasabah 

Dr.Kas/rekening 

Kr. Piutang sewa (porsi pokok) 

Kr. Piutang pendapatan sewa multijasa 

(porsi ujrah) 

5) Pada saat terjadi tunggakan pembayaransewa 

Nasabah masih tergolong performing 

Db. Piutang sewa (porsi pokok) 

Db. Piutang pendapatan sewa multijasa 



66 
 

(porsi ujrah) 



67 
 

 

Kr. Pendapatan Ijarah 

Nasabah tergolong non-performing dilakukan 

jurnal balik pendapatan sewa 

Db. PendapatanIjarah 

Kr. Piutang pendapatan sewa multijasa 

(porsi ujrah) 

Pengakuan atas porsi pokok sewa 

Db. Piutang sewa (porsi pokok) 

Kr. Pendapatan Ijarah 

6) Pada saat pembentukan Cadangan Kerugian 

Penurunan Nilai atas piutangsewa 

Db. Beban kerugian penurunan nilai aset 

keuangan – piutangsewa 

Kr. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 

aset keuangan – piutang 

sewa 

7) Pada saat pemulihan Cadangan Kerugian 

Penurunan Nilai atas piutang sewa 

Db. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset 

keuangan – piutangsewa 

Kr. Beban kerugian penurunan nilai aset 

keuangan – piutang sewa / Keuntungan 

pemulihan nilai – piutang sewa 
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f. Pengungkapan 

Hal-hal yang perlu diungkapkan atara lain :13
 

1) Sumber dana yang digunakan dalam 

pembiayaan Ijarah 

2) Rincian perolehan atas jasa berdasarkan jenis. 

3) Jumlah  piutang  cicilan  Ijarah yang akan 

jatuh tempo hinga dua tahun terakhir. 

4) Transaksi dan saldo dengan pihak-pihak yang 

berelasi. 

2. IJARAH ATAS ASET BERWUJUD 

a. Definisi 

1) Ijarah adalah akad pemindahan hak 

guna/manfaat atas suatu aset dalam waktu 

tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) 

tanpa diikuti dengan pemindahan 

kepemilikan aset itusendiri. 

2) Ijarah muntahiyah bittamlik adalah Ijarah 

dengan wa’ad perpindahan kepemilikan 

obyek Ijarah pada saat tertentu. 

3) Obyek Ijarah adalah manfaat dari 

penggunaan aset berwujud atau aset tidak 

 

13Pedoman standart akuntansi perbankan syariah, 6.6 
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berwujud. 

4) Umur manfaat adalah suatu periode dimana 

aset diharapkan akan digunakan atau jumlah 

produksi/unit serupa yang diharapkan akan 

diperoleh dariasset. 

5) Wa’ad adalah janji dari satu pihak kepada 

pihak lain untuk melaksanakan suatu 

transaksi.14
 

b. Dasar Pengaturan 

PSAK 107 tentang AkuntansiIjarah, PSAK 16 

tentang AsetTetap, PSAK 48 tentang Penurunan 

NilaiAset 

c. Penjelasan 

1) Ijarah merupakan akad sewa-menyewa suatu 

aset Ijarah tanpa adanya perpindahan 

risikodanmanfaatyangsignifikanterkaitkepemi 

likanasettersebut,denganatautanpa adanya opsi 

untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik 

(Bank) kepada penyewa/nasabah pada saat 

tertentu. 

2) Pada umumnya transaksi Ijarah muntahiyah 

bittamlik muncul karena adanya kebutuhan 

14Ibid..,6.2. 
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untuk memiliki aset tertentu, dimana 

pemenuhan kebutuhan atas aset tersebut 

dipenuhi melalui akad Ijarah. 

3) Bank dapat meminta penyewa/nasabah untuk 

menyerahkan jaminan atas Ijarah untuk 

menghindari risikokerugian. 

4) Jumlah, ukuran, dan jenis aset Ijarah harus 

jelas diketahui dan tercantum dalamakad. 

5) Biaya perbaikan aset Ijarah merupakan 

tanggungan pemilik. Perbaikan tersebut dapat 

dilakukan oleh pemilik secara langsung atau 

dilakukan oleh penyewa atas persetujuan 

pemilik. 

6) Dalam transaksi Ijarah muntahiyah bittamlik, 

perpindahan kepemilikan suatu aset  dari 

Bank kepada nasabah dapat dilakukan jika 

aktivitas penyewaan telah berakhir atau 

diakhiri dan aset Ijarah telah diserahkan 

kepada nasabah dengan membuat akad 

terpisah secara : hibah, penjualan sebelum 

akadberakhir, Penjualan secara bertahap 

apabila objeknya bisa dipindahkan 

secarabertahap. 
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7) Dalam transaksi jual dan Ijarah-balik (sale 

and leaseback) harus merupakan transaksi 

yang terpisah dan tidak saling bergantung 

(ta’alluq) sehingga harga jual  harus 

dilakukan pada nilaiwajar. 

8) Dalam transaksi Ijarah dan Ijarah-lanjut 

(lease and sublease), pembayaran untuk sewa 

di muka merupakan aset Ijarah. 

9) Biaya perolehan aset Ijarah mengacu pada 

ketentuan biaya perolehan aset tetap di PSAK 

16 tentang AsetTetap. 

10) Metode penyusutan, umur manfaat, dan nilai 

residu dari aset Ijarah mengacu pada 

penyusutan aset tetap yang serupa 

sebagaimana diatur di PSAK 16 tentang Aset 

tetap. Umur manfaat aset Ijarah pada Ijarah 

muntahiyah bittamlik sesuai dengan masa 

akad Ijarah. 

11) Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang 

dipilih harus mencerminkan pola konsumsi 

yang diharapkan dari manfaat ekonomi di 

masa depan dari obyek Ijarah. Umur 

ekomonis dapat berbeda dengan umur teknis. 
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Misalnya, mobil yang dapat dipakai selama 

10 tahun diIjarahkan dengan akad Ijarah 

muntahiyah bittamlik selama 5 tahun. Dengan 

demikian umur ekonomisnya adalah 5tahun. 

12) Bank harus melakukan uji penurunan nilai 

atas aset Ijarah yang dimiliki secara periodik 

berdasarkan nilai wajar. Dalam hal terjadi 

penurunan nilai, maka Bank wajib 

membentuk cadangan kerugian nilai atas 

asetIjarah. 

13) Apabila terdapat pemulihan nilai atas aset 

Ijarah yang telah mengalami penurunan nilai, 

maka Bank dapat memulihkan aset Ijarah 

pada nilai bukunya atau nilai yang dapat 

diperoleh kembali (recoverable amount), 

yaitu jumlah yang dapat diperoleh dari 

penjualan aset dalam transaksi antarpihak 

yang bebas (arm’s length transaction), 

setelah dikurangi biaya yang terkait (net 

sellingprice). 

14) Piutang pendapatan sewa atas porsi pokok 

dibentuk Cadangan Kerugian Penurunan 

Nilai sesuai dengan ketentuan yang diatur 



73 
 

 

dalam PSAK yangterkait. 

15) Dalam bagian ini hanya mencakup Bank 

sebagai pemilik obyek sewa (lessor) dalam 

transaksi beli dan Ijarah, beli dan Ijarah- 

balik, dan Ijarah danIjarah-lanjut. 

d. Perlakuan Akuntansi 

Pengakuan dan pengukuran15
 

1) Aset Ijarah diakui pada saat diperoleh 

sebesar biayaperolehan. 

2) Pendapatan sewa diakui selama masa akad 

Bank dengannasabah. 

3) AsetIjarahdisusutkansesuaikebijakanpenyusu 

tanaktivasejenissedangkanasset Ijarah dalam 

Ijarah muntahiyah bittamlik disusutkan  

sesuai masa sewa. 

4) Biaya perbaikan aset Ijarah, baik yang 

dilakukan oleh pemilik maupun yang 

dilakukan oleh nasabah dengan persetujuan 

pemilik dan biaya tersebut dibebankan 

kepada pemilik, diakui sebagai bebanIjarah. 

5) Biaya perbaikan aset Ijarah muntahiyah 

 

 

15 Ibid., 6.3 
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bittamlik melalui penjualan secara bertahap 

sebanding dengan bagian 

kepemilikanmasing-masing. 

6) Pada saat terjadi penurunan nilai aset Ijarah, 

Bank mengakui sebagai kerugian penurunan 

nilai aset sebesar selisih antara nilai buku 

dengan nilai wajar asetIjarah. 

7) Jika berdasarkan evaluasi secara periodik 

diketahui bahwa jumlah penurunan nilai 

berkurang, maka Bank dapat memulihkan 

kerugian penurunan nilai yang telah diakui, 

paling tinggi sebesar Cadangan Kerugian 

Penurunan Nilai yang telahdibentuk. 

8) Perpindahan kepemilikan aset Ijarah dari 

Bank kepada nasabah, dalam Ijarah 

muntahiyah bittamlik dengancara: hibah, 

maka jumlah tercatat aset Ijarah yang 

dihibahkan diakui sebagaibeban, penjualan 

sebelum berakhirnya masa Ijarah, maka 

selisih antara harga jual dan jumlah tercatat 

aset Ijarah diakui sebagai keuntungan 

ataukerugian, penjualan setelah selesainya 

masa Ijarah, maka selisih antara harga jual 
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dan jumlah tercatat Ijarah diakui sebagai 

keuntungan ataukerugian, penjualan secara 

bertahap,maka : selisih antara harga jual dan 

jumlah tercatat sebagian objek Ijarah yang 

telah dijual diakui sebagai keuntungan atau 

kerugian;sedangkan, bagian objek Ijarah 

yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset 

tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan 

tujuan penggunaan asettersebut. 

9) Dalam hal Bank melakukan transaksi Ijarah- 

lanjut, maka aset Ijarah diamortisasi selama 

masa Ijarah antara Bank dengan 

pemilikasset. 

10) Bank wajib membentuk Cadangan Kerugian 

Penurunan Nilai untuk piutang pendapatan 

sewa sebesar porsi pokok sewa yang tertunda 

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

PSAK yang terkait. 

Penyajian 16
 

 

1) Objek sewa yang diperoleh Bank disajikan 

sebagai asetIjarah. 

16 Ibid., 6.3 
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2) Akumulasipenyusutan/amortisasidanCadan 

ganKerugianPenurunanNilaidariasset Ijarah 

disajikan sebagai pos lawan aset Ijarah. 

3) Porsi pokok atas pendapatan sewa yang 

belum dibayar disajikan sebagai piutang 

sewa. 

4) Porsi ujrah atas pendapatan sewa yang 

belum dibayar disajikan sebagai pendapatan 

sewa yang akan diterima yang merupakan 

bagian dari aset lainnya pada saat nasabah 

tergolong performing. Sedangkan, apabila 

nasabah tergolong non-performing maka 

pendapatan sewa yang akan diterima 

disajikan pada rekeningadministrative. 

5) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas 

piutang sewa disajikan sebagai pos lawan 

(contra account) piutangIjarah. 

6) Beban penyusutan/amortisasi aset Ijarah 

disajikan sebagai pengurangpendapatan 

Ijarah pada laporan laba rugi. 

e. Ilustrasi Jurnal 

1) Pada saat perolehan asetIjarah. 

Db. Aset Ijarah 
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Kr. Kas/rekening 

2) Pada saat pengakuan pendapatan Ijarah 

pada tanggal laporan 

Db. Piutang sewa (porsipokok) 

Db. Piutang pendapatan sewa (porsi 

ujrah) 

Kr. Pendapatan Ijarah 

3) Pada saat pengakuan penyusutan/amortisasi 

pada tanggallaporan 

Db. Bebanpenyusutan 

Kr. Akumulasi penyusutan 

4) Pada saat penerimaan sewa dari nasabah 

Dr.Kas/rekening 

Kr. Piutang sewa (porsi pokok) 

Kr. Piutang pendapatan sewa (porsi 

ujrah) 

5) Pada saat terjadi biaya perbaikan 

Db. Bebanperbaikan 

Kr.Kas/rekening 

6) Pada saat terjadi tunggakan 

pembayaransewa 
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nasabah masih tergolongperforming 

Db. Piutang sewa (porsipokok) 
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Db. Piutang pendapatan sewa (porsi 

ujrah) 

Kr. Pendapatan Ijarah 

nasabah tergolong non-performing 

dilakukan jurnal balik pendapatan sewa 

Db. PendapatanIjarah 

Kr. Piutang pendapatan sewa (porsi 

ujrah) 

pengakuan atas porsi pokok sewa 

Db. Piutang sewa (porsi pokok) 

Kr. Pendapatan Ijarah 

7) Pada saat pembentukan Cadangan Kerugian 

Penurunan Nilai atas piutang sewa 

Db. Beban kerugian penurunan nilai aset 

keuangan – piutangsewa 

Kr. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 

aset keuangan – piutang sewa 

8) Pada saat pemulihan Cadangan Kerugian 

Penurunan Nilai atas piutangsewa 

Db. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 

aset keuangan – piutangsewa 

Kr. Beban kerugian penurunan nilai aset 

keuangan – piutang sewa / Keuntungan 
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pemulihan nilai – piutang sewa 

9) Pada saat terjadi penurunan nilai aset Ijarah 

Db. Beban kerugian penurunan nilai aset 

Ijarah 

Kr. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 

aset Ijarah 

10) Pada saat terjadi pemulihan nilai asetIjarah 

Db. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 

aset Ijarah 

Kr. Beban kerugian penurunan nilai aset 

Ijarah/ Keuntungan pemulihan nilai asset 

Ijarah 

11) Pada saat pengalihan asetIjarah 

Melaluihibah 

Db. Akumulasi penyusutan/amortisasi 

Db. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 

aset Ijarah 

Db. Beban kerugian 

Kr. Aset Ijarah 

Melaluipenjualan 

Db. Kas/rekening 

Db. Akumulasi penyusutan/amortisasi 

Db. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 
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aset Ijarah 

Db/Kr. Kerugian/keuntungan 

Kr. Aset Ijarah 

f. Pengungkapan17
 

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain : 

1) Sumber dana yang digunakan dalam 

pembiayaan Ijarah. 

2) Jumlah piutang cicilan Ijarah yang akan 

jatuh tempo hingga dua tahunterakhir. 

3) Jumlah obyek sewa berdasarkan jenis 

transaksi (Ijarah dan Ijarah muntahiyah 

bittamlik), jenis aset dan akumulasi 

penyusutannya serta Cadangan Kerugian 

Penurunan Nilai jika ada, apabila Bank 

sebagai pemilik obyeksewa. 

4) Komitmen yang berhubungan dengan 

perjanjian Ijarah muntahiyah bittamlik yang 

berlaku efektif pada periode Laporan 

Keuanganberikutnya. 

5) Kebijakan akuntansi yang digunakan atas 

transaksi Ijarah dan Ijarah muntahiyyah 

 

17 Ibid., 6.4 
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bittamlik. 

Transaksi dan saldo dengan pihak-pihak 

yangberelasi. 
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BAB III 

PENERAPAN TRANSAKSI IJARAH MUNTAHIYA 

BITTAMLIK, PSAK NO. 107 DAN PAPSI PADA 

BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG 

MADIUN 

A. Transaksi   pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik 

pada Bank Bri Syariah Kantor Cabnag Madiun 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Farhan 

Account Officer Marketing) (AOM) di Bank BRI Syari’ah 

Kantor Cabang Madiun, menyatakan sebagai berikut 

(dilakukan pada, 28 September 2018) 

Saat ini BRI Syari’ah mempunyai produk Akad IMBT 

yaitu dalam pembiayaan consumer (KPR), Kepemilikan 

Rumah Faedah (KPR Faedah), Kepemilikan Rumah 

Sejahtera (KPR Sejahtera) Kepemilikan Multi Faedah 

(KMF) , Kepemilikan Multi Faedah Purna (KMF Purna), 

Kepemilikan Multi Faedah (KMF Pra Purna). Pembiayaan 

modal kerja SME (Small Medium Enterprise), Dalam 

pembiayaan produk tersebut mengunakan akad Ijarah 

Muntahiya Bittamlik.1
 

1. KPR Faedah BRI Syari’ah iB 

 

1 Farhan, wawancara, 28 September 2018 
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Memiliki rumah sendiri memberikan kebanggaan 

dan kebahagiaan hidup bagi keluarga tercinta. KPR BRI 

Syari’ah iB hadir membantu Anda untuk mewujudkan 

impian Anda memiliki rumah idaman. Berbagai 

keperluan dapat dipenuhi melalui KPR Faedah BRI 

Syari’ah iB diantaranya Pembelian rumah, apartemen, 

ruko, rukan, tanah kavling, pembangunan, renovasi, 

ambil alih pembiayaan (take over), dan pembiayaan 

berulang (Refinancing). KPR BRI Syari’ah adalah 

Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan 

untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan 

akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli 

(Murabahah) / sewa menyewa (Ijarah) dimana 

pembayarannya secara angsuran dengan jumlah 

angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar 

setiap bulan.2 

a. Pembelian Property, terdiri dari : 

1) Pembelian rumah baru dalam keadaan siap 

huni (ready stock) dari developer kerjasama 

2) Pembelian rumah baru dalam keadaan belum 

siap huni (indent) dari developer kerjasama 

2 Bri Syariah, “Pembiayaan BRI 

Syariah”,http://www.brisyariah.co.id (diakses pada 19 Oktober 2019) 

http://www.brisyariah.co.id/
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3) Pembelian rumah baru dari developer tidak 

bekerjasama (kondisi rumah ready stock, 

sertifikat dan IMB pecah perkavling) 

4) Pembelian rumah bekas (second) 

5) Pembelian apartemen baru dalam keadaan siap 

huni (ready stock) dari developer kerjasama 

6) Pembelian apartemen baru dari developer tidak 

kerjasama (kondisi apartemen ready stock, 

sertifikat splitzing) 

7) Pembelian apartemen bekas 

8) Pembelian Rumah Toko (Ruko) baru dalam 

keadaan siap huni (ready stock) dari developer 

kerjasama 

9) Pembelian Rumah Toko (Ruko) baru dari 

developer tidak kerjasama (kondisi ruko ready 

stock, sertifikat dan IMB pecah perkavling) 

10) Pembelian Rumah Toko (Ruko) bekas. 

11) Pembelian tanah kavling dengan luas ≤ 2.500 

meter2 di dalam kompleks perumahan (real 

estate). 

b. Pembangunan dan Renovasi Rumah 

1) Pembelian bahan-bahan material untuk 
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pembangunan rumah (tanah wajib sudah 

bersertifikat dan sudah dimiliki pemohon serta 

IMB tersedia 

2) Pembelian bahan-bahan material untuk 

renovasi rumah 

c. Take Over/Pengalihan Pembiayaan KPR  terdiri 

dari : Alih pembiayaan (take over) dari lembaga 

keuangan konvensional ke Bank BRI Syari’ah 

(*hanya berlaku untuk fixed income). 

d. Refinancing/Pembiayaan kembali Pemberian 

fasilitas pembiayaan kepada Nasabah KPR 

BRI Syari’ah dimana dananya dapat 

digunakan untuk berbagai macam kebutuhan 

konsumtif selama analisa dan perhitungan 

kemampuan pembayaran kembali oleh 

nasabah memenuhi syarat dan ketentuan, 

fasilitas ini wajib menggunakan akad IMBT.3 

1) Plafon Pembiayaan 

 Minimal Rp.25.000.000, 

 Maksimal Rp.3.500.000.000,- 

2) Uang muka ringan minimal 10% 

 

 

3 Ibid.,20 
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3) Bank Finance (Pembiayaan Bank) hingga 90% 

* 

4) Jangka Waktu 

 Minimum 12 bulan 

 Maksimum 15 tahun untuk KPR iB yang 

bertujuan : 

Pembelian Rumah baik dalam kondisi baru 

(rumah jadi atau indent) dan rumah bekas 

pakai (second). 

Pembelian bahan bangunan untuk 

Pembangunan Rumah. 

5) Maksimum 10 tahun untuk 

 Pembelian Apartemen 

 Pembelian Rumah Toko dan Rumah 

Kantor 

 Pembelian bahan bangunan untuk 

Renovasi Rumah 

 Take Over Pembiayaan Rumah 

 Refinancing 

6) Maksimum 5 tahun 

 



81 
 

Khusus untuk pembiayaan tanah kavling 

siap bangun sebagai persiapan untuk 
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pembangunan rumah. 

 

 

Persyaratan Nasabah4
 

a. WNI 

b. Pegawai/karyawan tetap dengan masa kerja 

atau total masa kerja ditempat sebelumnya 

minimal 2 (dua). 

c. Profesional terbatas hanya untuk profesi 

kesehatan (dokter, dokter spesialis dan bidan) 

d. Wiraswasta/Pengusaha dengan usaha nasabah 

dalam kondisi aktif dan telah berjalan minimal 

5 tahun 

e. Usia minimal pada saat pembiayaan diberikan 

adalah 21 tahun dan pada saat jatuh tempo 

pembiayaan untuk karyawan adalah 

maksimum usia pensiun, 65 tahun untuk 

profesi dokter/dokter spesialis 

f. Hasil track record BI Checking dan DHBI 

lancar/clear 

g. Dapat ditutup atau memenuhi persyaratan 

asuransi jiwa pembiayaan. 

 

4 Ibid.,22 
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h. Membuka rekening tabungan di Bank BRI 

Syari’ah. 

2. KPR Sejahtera BRI Syari’ah iB5 

 

KPR Sejahtera adalah Produk Pembiayaan 

Kepemilikan Rumah (KPR iB) yang diterbitkan Bank 

BRI Syari’ah untuk pembiayaan rumah dengan 

dukungan bantuan dana Fasilitas Likuiditas 

Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada masyarakat 

berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka pemilikan 

rumah sejahtera yang dibeli dari pengembang 

(develover). 

KPR Sejahtera terdiri dari 

 

a. KPR Sejahtera Syari’ah Tapak untuk pembiayaan 

rumah sejahtera tapak (landed house) 

b. KPR Sejahtera Syari’ah Susun untuk pembiayaan 

rumah sejahtera susun (nonlanded house) Fasilitas 

Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Fasilitas 

Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang 

selanjutnya disingkat FLPP adalah dukungan 

fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang 
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5 Ibid.,25 
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pengelolaannya dilaksanakan oleh Badan Layanan 

Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan 

Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat 

melalui Lembaga Perbankan yang  sasarannya 

untuk menurunkan tingkat margin pembiayaan 

KPR bagi MBR.6 

Kelompok sasaran atau target nasabah KPR Sejahtera 

adalah: 

a. Kelompok Sasaran untuk KPR Sejahtera Syari’ah 

Tapak adalah Masyarakat Berpenghasilan rendah 

(MBR) dengan penghasilan tetap (Fixed Income 

Earner) 

b. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka (1) 

adalah gaji/upah pokok pemohon per bulan 

c. penghasilan tetap (Fixed Income Earner) yaitu 

Pegawai/karyawan pada saat pengajuan dengan 

status tetap (dibuktikan dengan surat keterangan 

dari instansi/perusahaan atau berdasarkan SK 

pengangkatan/perubahan) dari perusahaan/institusi 

yang memiliki reputasi yang baik dengan  total 

masa kerja minimal 2 (dua) tahun. 

 

6 Ibid.,26 
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d. Untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dapat 

dibiayai dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun 

dan sudah menjalani Latihan Pra Jabatan (LPJ). 

e. Kelompok sasaran untuk KPR Sejahtera 

sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1. Pemohon dan Pasangan Belum pernah 

memiliki rumah/hunian baik yang 

perolehannya melalui pembiayaan perumahan 

bersubsidi maupun tidak bersubsidi yang 

dibuktikan dengan surat keterangan yang 

ditandatangani RT/RW setempat/Instansi 

tempat bekerja. 

2. Pemohon dan Pasangan Belum pernah 

menerima subsidi perumahan. 

3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

pribadi. 

4. Menyerahkan fotokopi (SPT) Tahunan PPh 

Orang Pribadi. 

3. Fitur KPR Sejahtera BRI Syari’ah iB7 

a. Menggunakan prinsip jual beli (murabahah) dengan 

 

 

7 Ibid.,27 
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akad murabahah bil wakalah. 

b. Jangka Waktu maksimal 15 tahun. 

 

c. Cicilan tetap dan ringan selama jangka waktu Rp. 

7000-an/bulan untuk kelipatan pembiayaan Rp. 

1.000.000. 

d. Uang muka ringan hanya 1%-an dari harga rumah. 

 

 

e. Margin pembiayaan yang diberikan kepada 

nasabah adalah setara dengan 5% (lima persen) 

pertahun dengan metode perhitungan annuitas. 

Persyaratan Dokumen Kelengkapan Pemohon 

 

a. KTP Pemohon 

 

 

b. KTP Pasangan (bila telah menikah) 

 

 

c. Kartu Keluarga 
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d. Surat Nikah (bila telah menikah) 

 

 

e. NPWP Pribadi 
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f. SPT PPH 21 dan Surat Pernyataan Penghasilan 

(lamp 3) 

 

g. Surat Keterangan Pekerjaan / SK Pengangkatan / 

SK Terakhir 

 

h. Surat Keterangan Penghasilan / Slip Gaji min 1 

bulan 

 

i. Copy Rekening Payroll calon nasabah min 1 

bulan (bila pembayaran gaji melalui transfer 

bank) 

j. Surat Pemesanan Rumah (SPR) 

 

 

k. Surat Pernyataan Nasabah (Lampiran 4) 

l. Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah 

m. Untuk total pembiayaan lebih besar sama dengan 

50 juta Rupiah wajib menyerahkan NPWP Pribadi. 

Sekema transaksi Ijarah Muntahiya Bittamlik di Bri 

Syariah Kantor Cabang Madiun. 
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1. Skema Pembiayaan KPR8 

 

 

 

 

2. Sekema Pembiayaan SME (modal kerja) 
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8 Siska Ayu Fitria, wawancara, 01 November 2018. 
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Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik pada Bank 

Bri Syariah Kantor Cabang Madiun. 

Jenis objek yang diijarahkan yaitu: rumah baik 

itu bekas maupun baru, rumah toko, apartemen, 

rumah susun, kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 

maupun alat berat untuk menujang usaha, yang 

dibenarkan oleh syariat islam.9
 

Untuk barang baru maupun bekas nasabah mencari 

sendiri yang sesuai kebutuhan, bank menyiapkan 

dananya. 

Akad Ijarah Muntahiya disepakati secara tertulis 

oleh musta’jir dan mu’jir, hal ini diperlukan untuk 

mempertegas hak dan kewajiban kedua belah pihak 

dalam transaksi IMBT. Selain hak dan kewajiban, di 

dalam akad IMBT terdapat spesifikasi obyek yaitu 

mengenai: Harga sewa (ujrah), biaya-biaya yang akan 
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9 Farhan, wawancara, 28 September 2018 
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dikenakan kepada nasabah atau penyewa (musta’jir), 

wanprestasi serta hal-hal lain yang diperlukan untuk 

menjadi kesepakatan setiap pihak seperti jaminan 

yang diperlukan dalam rangka memenuhi prinsip 

kehati-hatian serta menghindari resiko kerugian 

meskipun hal ini tidak diwajibkan dalam penerapan 

pembiayaan IMBT. Pada prinsipnya untuk transaksi 

Ijarah maupun IMBT dapat dikatakan sama akan 

tetapi terdapat perbedaan di dalam konten yaitu 

adanya hak opsi membeli pada akhir periode pada 

harga tertentu di dalam akad IMBT. 

Dalam akad IMBT menjelaskan tentang pernyataan 

bahwa masing-masing pihak yaitu pemilik (mu’jir) 

dan penyewa (musta’jir) setuju untuk melakukan 

perjanjian kerjasama terkait pembiayaan IMBT. 

ketentuan tentang masa sewa, hak dan tangung jawab 

masing-masing juga dijelaskan dalam akad ini. 

Nasabah kurang meminati akad IMBT 

dibandingkan dengan murabahah, tetapi dengan akad 

lain masih cukup signifikan dipilih oleh 
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nasabah,sebabnya IMBT ini besar diawal 

angsurannya.10
 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti, saat ini Bank BRI Syari’ah menyimpulkan 

akad IMBT jika dibandingkan dengan akad lain  

seperti (murabahah) memang kurang begitu diminati 

dikarenakan angsurannya bersifat menurun atau besar 

diawal. Tapi untuk case tertentu nasabah yang 

mengerti pengaturan keuangan dengan baik memilih 

IMBT karena total keseluruhanya lebih murah IMBT. 

Tapi jika akad IMBT dibandingkan dengan akad  

Ijarah biasa nasabah lebih memilih akad IMBT, hal ini 

dikarenakan pihak nasabah akan lebih diuntungkan 

dengan adanya pemindahan status kepemilikan yang 

diterapkan oleh BRI Syari’ah dengan opsi 

pemindahan kepemilikan dengan metode penjualan 

pada saat masa akad berakhir,bertahap atau sebelum 

berakhirnya akad. Harga jual yang ditetapkan 

berdasarkan harga pasar yang berlaku saat itu untuk 

aset sejenis ini, untuk jenis pembiayaan consumer 

(KPR), tetapi untuk jenis pembiayaan SME atau 

 

 

10 Farhan, wawancara, 28 September 2018 



96 
 

 

modal kerja BRI syari’ah menghibahkan pada saat 

akhir masa akad. Bagi penyewa (musta’jir)  yang 

ingin mengunakan pembiayaan IMBT, penawaran 

untuk melakukan akad IMBT telah tercantum dalam 

akad. 

Ujrah ditentukan dengan menggunakan metode 

penjumlahan nilai perolehan obyek Ijarah dengan 

margin yang telah disepakati kemudian 

Perhitungan Ujrah dipengaruhi oleh nilai waktu 

uang, agar tidak merugikan Bank.BRI Syari’ah 

menambahkan margin dengan kesepakatan pihak 

bank dan nasabah. 

Pembayaran ujrah oleh nasabah/ penyewa 

(musta’jir) dilakukan secara periodik pada tanggal 

yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang 

tercantum dalam akad IMBT. Ujrah  ditentukan 

dengan menggunakan metode penjumlahan nilai 

perolehan obyek Ijarah dengan margin yang telah 

disepakati kemudian dibagi dengan masa sewa. Biaya 

administrasi ditanggung nasabah dengan persentase 

1% dari plafond, untuk biaya notaris juga ditanggung 

nasabah. 
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Kesepakatan  tentang   adanya   kewajiban 

pihak penyewa untuk menanggung  seluruh biaya 

yang muncul atas transaksi IMBT ini tertuang pada 

salah satu bagian pada akad IMBT. Akad IMBT ini 

juga menjelaskan bahwa apabila terjadi  kerusakan 

dan kecacatan atas obyek Ijarah maka BRI Syari’ah 

tidak berkewajiban untuk mengganti seluruh kerugian 

akibat kerusakan tersebut, kerugian tersebut 

merupakan tangung jawab pihak penyewa. Hal ini 

juga diperkuat dengan hasil wawancara peneliti 

bahwa biaya notaris, biaya pemeliharaan, biaya 

asuransi menjadi tanggung jawab nasabah/penyewa 

(musta’jir). 

 

B. Penerapan Akuntansi Ijarah Muntahiya Bittamlik 

pada Bank Bri Syariah Kantor Cabang Madiun. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak 

Mohamad Ali Najamuddin Selaku Marketing Manager di 

Bank BRI Syari’ah Kantor Cabang Madiun, menyatakan 

sebagai berikut (dilakukan pada Tanggal 01 November 

2018) 

Yang menjadi pertimbangan untuk menerapkan 

kebijakan untuk menghitung beban penyusutan BRI 
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Syari’ah menetapkan kebijakan penyusutan bedasarkan 

masa manfaat aset tersebut yang telah disesuaikan dengan 

pengelompokan aset sejenis berdasarkan peraturan pajak. 

Baik aset untuk Ijarah maupun IMBT disusutkan dengan 

menggunakan metode garis lurus (straight line 

method).yang mengakui beban depresiasi atau penyusutan 

adalah nasabah.11
 

Biaya perbaikan ditanggung oleh nasabah,karena 

nasabah yang menggunakan. Ada kesepakatan bahwa 

semua biaya diakui oleh nasabah, termasuk juga mengenai 

biaya administrasi dan notaries dll. 

Pendapatan sewa Ijarah dan IMBT disajikan secara 

neto setelah dikurangi beban penyusutan aset yang 

diperoleh untuk Ijarah dan IMBT. Pendapatan Ijarah 

maupun IMBT diakui BRI Syari’ah pada saat manfaat aset 

telah diserahkan kepada nasabah/penyewa (musta’jir). 

Cadangan kerugian penurunan nilai” BRI Syari’ah 

mencadangkan kerugian piutang1% dari tingkat piutang 

sewa ijarah. BRI Syari’ah melakukan pemindahan 

kepemilikan dengan cara bertahap pada  setiap 

pembayaran angsuran, sehingga pada akhir akad IMBT 

 

11 Muhammad ali najamuddin, wawancara, 03 November 2018 
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dengan cara dihibahkan untuk produk SME atau modal 

kerja. 

BRI Syari’ah melakukan pemindahan kepemilikan 

dengan cara opsi penjualan pada setiap pembayaran 

angsuran, sehingga pada akhir akad atau sebelum akad 

berakhir IMBT dengan cara menjual aset tersebut dan 

nantinya akan menjadi keuntungan penjualan.12
 

 

1. Pengakuan dan Pengukuran 

a) Pencatatan transaksi terkait Ijarah dan Ijarah 

Muntahiyah Bittamlik mengacu pada PSAK  

No. 107 tentang “Akuntansi Ijarah”. 13
 

b) Berdasarkan PSAK No.110 (Revisi 2015), BRI 

menentukan investasi pada sukuk ijarah sebagai 

diukur pada biaya perolehan, diukur pada nilai 

wajar melalui penghasilan komprehensif lain 

atau diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. 

c) PSAK No.102 (Amandemen 2016), ”Akuntansi 

Murabahah”, PSAK No.103 (Amandemen 

2016),”Akuntansi Salam”, PSAK No.104 

(Amandemen 2016), ”Akuntansi Istishna”, 

12 Ibid.,2 

13 Farhan,wawancara, 01 November 2018 
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PSAK No.107(Amandemen 2016), ”Akuntansi 

Ijarah”, amandemen ini merubah definisi nilai 

wajar mengikuti definisinilai wajar pada PSAK 

68 ”Pengukuran Nilai Wajar”. Nilai wajar 

didefinisikan sebagai harga yang akanditerima 

untuk menjual suatu aset atau harga yang akan 

dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas 

dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada 

tanggal pengukuran. 

d) Kebijakan masa manfaat untuk menghitung 

beban penyusutan untuk transaksi Ijarah 

maupun IMBT diperlakukan secara berbeda. 

untuk Ijarah, BRI Syari’ah menetapkan 

kebijakan penyusutan bedasarkan masa manfaat 

aset tersebut yang telah disesuaikan dengan 

pengelompokan aset sejenis berdasarkan 

peraturan pajak. Baik aset untuk Ijarah maupun 

IMBT disusutkan dengan menggunakan metode 

garis lurus (straight line method). 

e) Pendapatan sewa Ijarah dan IMBT disajikan 

secara neto setelah dikurangi beban penyusutan 

aset yang diperoleh untuk Ijarah dan IMBT. 

Pendapatan Ijarah maupun IMBT diakui BRI 
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Syari’ah pada saat manfaat aset telah diserahkan 

kepada nasabah/penyewa (musta’jir). 

berdasarkan hasil analisis penulis atas 

wawancara dengan Account Officer Marketing 

(AOM) dan Branch Operasional Supervisor 

(BOS), pada akhir periode akuntansi BRI 

Syari’ah melakukan pengakuan atas pendapatan 

dari transaksi ijarah diakui dengan 

menggunakan metode akrual diakui pada saat 

angsuran diterima secara tunai.Dalam 

menentukan nilai margin keuntungan, BRI 

Syari’ah mengenakan margin berdasarkan 

kesepakatan antara (musta’jir) dan (mu’jir) 

dengan batas bawah 18% dan batas atas 20%. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

marketing, sebenarnya akad IMBT ini lebih 

besar dari suku bunga konvensional, tapi untuk 

pencairan lebih cepat sehingga banyak nasabah 

menginginkan akad ini. Margin ini akan diakui 

sebagai pendapatan Ijarah yang  merupakan 

hasil penjumlahan dari nilai perolehan obyek 

Ijarah dengan margin yang disepakati bersama 

kemudian dibagi dengan masa sewa yang telah 
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disepakati kedua belah pihak. 

f) Tidak terdapat akun “dana kebajikan” (ta’widh) 

yang diidentifikasikan sebagai akun untuk 

mencatat denda atas keterlambatan 

pembayaranoleh nasabah BRI Syari’ah. 

menurut marketing, BRI Syari’ah tidak 

menerapkan sanksi atas keterlambatan 

pembayaran sewa, hal ini dikarenakan azas 

kepercayaan yang diterapkan oeh BRI Syari’ah. 

g) Review Ujrah yaitu dengan peninjauan kembali 

terhadap besarnya Ujrah dalam akad 

Ijarah/IMBT antara BRI Syari’ah dengan 

nasabah/penyewa (musta’jir0 setelah periode 

tertentu dengan adanya kesepakatan dari setiap 

pihak dan telah disebutkan pada akad Ijarah 

maupun IMBT sebelumnya.14
 

h) Perpanjangan waktu pelunasan diangsuran 

dimana BRI Syari’ah memberikan fasilitas 

tambahan waktu bagi nasabah/penyewa 

(musta’jir) yang mengalami kesulitan keuangan 

untuk dapat melunasi kewajibannya. hal ini 
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dialakukan untuk menghindari timbulnya 

kerugian bagi salah satu pihak. Adanya 

perpanjangan waktu mengakibatkan akad Ijarah 

atau IMBT harus direvisi kembali. Namun 

apabila seelah kebijakan yang diterapkan oleh 

BRI Syari’ah tersebut tidak memiliki titik 

terang, maka BRI Syari’ah akan mengambil 

kembali aset yang disewa dan akad  Ijarah 

secara otomatis akad berakhir karena adanya 

gagal bayar (wanprestasi) 

i) Biaya perbaikan obyek Ijarah serta biaya 

administrasi diluar Ijarah seperti biaya notaris 

(pengikatan), biaya asuransi, biaya retaksasi 

jaminan, biaya administrasi sebesar 1% dari 

plafond, maupun biaya-biaya lainnya yang 

terkait dengan mobilisasi dan konstruksi barang 

merupakan kewajiban dan tanggungan 

nasabah/penyewa (musta’jir) sesuai dengan 

kesepakatan yang terdapat pada akad. BRI 

Syari’ah tidak akan menangung segala biaya 

yang terkait dengan perbaikan obyek IMBT. 

Atas kebijakan tersebutmenyebabkan BRI 

Syari’ah tidak melakukan pengakuan atas 
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biaya-biaya selain angsuran yang dicatat 

didalam pembukuannya. 

j) Jaminan yang diberikan oleh nasabah/penyewa 

(musta’jir) diberikan kepada BRI Syari’ah pada 

saat penandatanganan akad IMBT yang 

disaksikan oleh saksi-saksi terpiih didepan 

notaris. Jaminan tersebut hanya merupakan 

bentuk kekuatan hukum bagi BRI Syari’ah 

apabila terjadi gagal bayar (wanprestasi) 

nasabah/penyewa (musta’jir).15
 

k) Perlakuan serta pencatatan akuntansi untuk 

transaksi Ijarah maupun IMBT pada BRI 

Syari’ah tidak memiliki perbedaan. Hal yang 

mebedakan antara kedua transaksi pembiayaan 

tersebut akan muncul pada saat terjadi 

pemindahan kepemilikan atas aset yang 

disewakan dari (mu’jir) kepada (musta’jir). Dan 

BRI Syari’ah mengabungkan akun yang 

menyajikan nilai tentang kedua transaksi 

tersebut. 

2. Penyajian 
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Akun-akun yang berkaitan dengan pembiayaan 

Ijarah dan IMBT disajikan di neraca dan laporan laba 

rugi. didalam neraca masuk kepada aset lain-lain 

yang nantinya dirincikan lagi di CALK dengan akun 

Aset Ijarah, yang menunjukan nilai perolehan aset 

yang diijarahkan kepada nasabah BRI Syari’ah. 

kemudian terdapat “Akumulasi Penyusutan” yang 

nilanya menjadi pengurang atas akun “Aset Ijarah “. 

Didalam Laporan Laba rugi, terdapat “Laba 

Operasional” yang nantinya akan dirincikan lebih 

lanjut di CALK yaitu laba operasional terdiri dari 

Pendapatan Ijarah dan IMBT. BRI Syari’ah selalu 

mencadangkan kerugian piutang sewa pembiayaan 

dengan akun “Cadangan kerugian penurunan nilai” 

Cadangan kerugian minimum yang harus dibentuk 

sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (OJK) 

adalah sebagai berikut:16
 

a) 1% dari aktiva produktif yang digolongkan 

Lancar, di luar penempatan pada Bank Indonesia, 

Obligasi Pemerintah, instrumen hutang lain yang 

diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia 

 

16 Farhan, wawancara, 28 September 2018 
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dan aktiva produktif yang dijamin dengan agunan 

tunai; 

b) 5% dari aktiva produktif yang digolongkan 

Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi 

agunan; 

c) 15% dari aktiva produktif yang digolongkan 

Kurang Lancar setelah dikurangi agunan; 

d) 50% dari aktiva produktif yang digolongkan 

Diragukan setelah dikurangi agunan; dan 

e) 100% dari aktiva produktif yang digolongkan 

Macet setelah dikurangi agunan. Kriteria 

penilaian nilai agunan yang dapat dikurangkan 

dalam pembentukan cadangan kerugian 

penurunan nilai sesuai dengan Peraturan Bank 

Indonesia (OJK). 

3. Pengungkapan 

BRI Syari’ah mengungkapkan apa yang 

dimaksud dengan “Aset Ijarah” yang diklasifikasikan 

pada Aset lain-lain, dan juga mengungkapkan biaya 

perolehan per tahun buku untuk masing-masing jenis 

aset Ijarah. PSAK No. 111, "Akuntansi Wa'd", 

mengatur pengakuan dan pengungkapan transaksi 

keuangan Syari’ahyang berupa janji dari satu pihak 
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kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu. Yang 

termasuk Wa'd adalah transaksi repo Syari’ah dan 

lindung nilai Syari’ah  atas  nilai  tukar.  Piutang 

sewa pembiayaan diakui sebesar investasi bersih 

yang  merupakan  nilai   wajar   dikurangi 

pendapatan administrasi dan ditambah biaya-biaya 

transaksi (jika ada) yang dapat diatribusikan secara 

langsung dan selanjutnya diukur dengan biaya 

perolehan yang diamortisasi menggunakan metode 

tingkat suku bunga efektif. Pada saat pengakuan 

awal, nilai wajar investasi bersih dalam sewa 

pembiayaan merupakan piutang sewa pembiayaan 

ditambah nilai sisa yang akan diterima pada akhir 

masa sewa dikurangi dengan pendapatan sewa 

pembiayaan yang ditangguhkan dan simpanan 

jaminan. Selisih antara nilai piutang bruto dan nilai 

kini piutang diakui sebagai pendapatan sewa 

pembiayaan yang belum diakui. Pendapatan sewa 

pembiayaan yang belum diakui dialokasikan sebagai 

pendapatan tahun berjalan menggunakan suku bunga 

efektif. Selanjutnya, pendapatan jarrah dan IMBT 

tergabung didalam satu akun “pendapatan Ijarah dan 

Ijarah Muntahiya Biamlk”. Akn ini menunjukkan 
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besar pedapatan sewa diterima oleh BRI Syari’ah. 

C. Penerapan Akuntansi Ijarah Muntahiya Bittamlik Bank 

Bri Syariah Kantor Cabang Madiun Terhadap PAPSI. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak 

Farhan Selaku Acount Office Marketing di Bank BRI 

Syari’ah Kantor Cabang Madiun, menyatakan sebagai 

berikut (dilakukan pada Tanggal 01 November 2018) 

Pada saat awal akad bank akan menanyakan pada 

nasabah menggunakan akad apa, apabila IMBT maka 

terdapat wa’ad untuk memiliki aset tersebut dengan cara 

menggunakan pemindahan dengan cara bertahap, sebelum 

akhir akad atau jika semua biaya sudah tercover maka 

boleh dihibahkan, kemudian bank memberikan uang untuk 

pembelian aset ijarah,kemudian bank akan memotong 

biaya administrasi sebesar 1% dari plafond, kemudian 

bank akan bersepakat untuk menentukan margin paling 

kecil 18%-20%, setelah itu untuk menentukan ujrah 

margin dibagi dengan tahun ijarah, kemudian untuk semua 

biaya perbaikan aset ijarah ditanggung oleh nasabah. saat 

akhir akad.17
 

 

 

17 Farhan, wawancara, 01 november 2019 
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Contoh modal kerja : 

1. Ilustrasi kasus untuk pencatatan jurnal berdasarkan 

wawancara dengan narasumber Pada tanggal 01 

November Bank Bri Syariah Kantor Cabang 

Madiun. 

property, mengajukan proposal permohonan 

pembiayaan kepada BRI Syari’ah dengan akad 

IMBT sebesar Rp.1.000.000.000 dengan produk 

Pembiayaan SME > 500 BRIS iB, permohonan 

tersebut diajukan oleh pemilik dengan tujuan 

membeli alat berat untuk operasional usaha 

Perusahaan. Pada tanggal 15 Desember pengajuan 

tersebut disetujui kemudian  melakukan 

kesepakatan margin. Margin yang disetujui oleh 

kedua belah pihak 18% sebesar Rp.540.000.000. 

Perusahaan akan membayar ujrah Rp. 42.777.778. 

per bulan selama 36 bulan sejak akad perjanjian 

ditandatangani. Atas transaksi tersebut Perusahaan 

membayar biaya administrasi sebelum pencairan 

dana sebesar 1% dari plafond sebesar 

Rp.10.000.000, dan selanjutnya Perusahaan 

menyerahkan jaminan yang menjadi syarat 
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peretujuan permohonan pembiayaan. jaminan 

tesebut adalah sertifikat dari alat tersebut sebagai 

jaminan utama. 

Jurnal Untuk Bank (Mu’ajir) 

Pada saat perolehan aset Ijarah 

Db. Aset Ijarah Rp. 1.000.000.000 

Kr. Kas/rekening Rp. 1.000.000.000 

Pada saat pengakuan pendapatan Ijarah pada 

tanggal laporan 

Db. Piutang sewa (porsi pokok) Rp. 

1.497.222.222 

Db. Piutang pendapatan sewa (porsi ujrah) 

Rp.42.777.778 

Kr. Pendapatan Ijarah Rp. 1.540.000.000 

Pada saat nasabah membayar biaya administrasi 

Db. Kas Rp.10.000.000 

Kr. Pendapatan administrasi IMBT 

Rp.10.000.00 

Pada saat pengakuan penyusutan/amortisasi pada 

tanggal laporan seharusnya 1.000.000.000/36 = 

27.777.778, tetapi BRI Syari’ah menggunakan 

umur ekonomis yaitu nilai kendaraan 5 tahun 

sehingga = 1.000.000.000/60 = 16.666.667 dengan 
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selisih 11.111.111 

Db. Beban penyusutan Rp. 16.666.667 

Kr. Akumulasi penyusutan Rp. 

16.666.667 

Pada saat pembentukan Cadangan Kerugian 

Penurunan Nilai atas piutang sewa 1% dari piutang 

sewa 

Db. Beban kerugian penurunan nilai 

RP.15.400.000 

Kr. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 

RP.15.400.000 

Pada saat terjadi perpindahan kepemilikan dengan 

hibah 

Db. Beban Ijarah Rp. 400.000.000 

( untuk mengakui penyusutan 2 tahun) 

Db. Akumulasi Penyusutan (16.666.667 x 36) 

Rp. 600.000.000 

Kr. Aset Ijarah Rp. 1.000.000.000 

Jurnal Untuk Nasabah (Musta’jir) 

Pada saat pembayaran sewa 

Db. Beban sewa Rp. 42.777.778 
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Kr. Kas/rekening Rp. 42.777.778 

Pada saat terjadi biaya administrasi 
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Db. Beban administrasi IMBT 

Rp.10.000.000 

Kr. Kas Rp.10.000.000 

Pada saat terjadi biaya perbaikan 

Db. Beban Perbaikan Rp. 5.000.000 

Kr. Kas Rp. 5.000.000 

Pada saat terjadi perpindahan kepemilikan dengan 

penjualan pada akhir akad 

. Db. Ijarah Rp. 400.000.000 

Kr. Keuntungan Rp. 400.000.000 

Contoh SME Modal Kerja apabila nasabah memiliki 

asset :18
 

2. Ilustrasi kasus untuk pencatatan jurnal berdasarkan 

wawancara dengan narasumber Pada tanggal 0 1 

November 2018 Perusahaan memiliki usaha 

dibidang property, mengajukan proposal 

permohonan pembiayaan kepada BRI Syari’ah 

dengan akad IMBT sebesar Rp.1.000.000.000 

dengan produk Pembiayaan SME > 500 BRIS iB, 

permohonan tersebut diajukan oleh pemilik dengan 

tujuan untuk pengembangan usaha dan mereka 

 

18 Ibid., 
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mengijarahkan alat berat untuk akad IMBT. Pada 

tanggal 15 Desember pengajuan tersebut disetujui 

kemudian melakukan penjualan terlebih dahulu 

kepada bank dengan akad Murabahah. Baru 

melakukan akad Ijarah dan menentukan margin 

yang disetujui oleh kedua belah pihak 18% sebesar 

Rp.540.000.000. PT. Indah Jaya Turen akan 

membayar ujrah Rp. 42.777.778. per bulan selama 

36 bulan sejak akad perjanjian ditandatangani. Atas 

transaksi tersebut Perusahaan membayar biaya 

administrasi sebelum pencairan dana sebesar 1% 

dari plafond sebesar Rp.10.000.000, dan 

selanjutnya Perusahaan menyerahkan jaminan yang 

menjadi syarat peretujuan permohonan 

pembiayaan. jaminan tesebut adalah sertifikat dari 

alat tersebut sebagai jaminan utama. 

Yang menjadi pembeda dengan ilustrasi no. 1 

diatas adalah pengakuan Murabahah yaitu: 

Jurnal Untuk Bank 

Pada saat perolehan aset Murabahah 

Db. Aset Murabahah Rp. 1.000.000.000 

Kr. Kas/rekening Rp. 1.000.000.000 

Pada saat terjadi biaya administrasi 
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Db. Kas Rp.10.000.000 

Kr. Pendapatan administrasi IMBT 

Rp.10.000.000 

Jurnal untuk Nasabah 

Pada saat pelepasan aset Murabahah 

Db. Kas/rekening Rp. 1.000.000.000 

Kr. Aset Murabahah Rp. 1.000.000.000 

Pada saat terjadi biaya administrasi 

Db. Beban administrasi IMB Rp.10.000.000 

Kr. Kas Rp.10.000.000 

(Kemudian dilanjutkan jurnal ijarah yang sama 

seperti ilustrasi 1 diatas, yang membedakan adalah 

biaya administrasi dilakukan 2 kali karena terdapat 

2 akad) 

Kemudian untuk metode pembayaran atau 

angsuran yang di lakukan Bank Bri Syariah Kantor 

Cabang Madiun yaitu Angsuran Ujrah dilakukan secara 

_eriodic pada tanggal yang telah disepakati oleh kedua 

belah pihak yang tercantum dalam akad IMBT. Setiap 

pembayaran ujrah nya sudah dapat menutupi biaya 

perolehan aset Ijarah. Sehingga jika terjadi jual beli 

diakhir  masa  akad,  merupakan  keuntungan  tambahan 
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bagi BRI Syari’ah.19
 

 

Jika terjadi keterlambatan Nasabah akan 

diberikan tenggang waktu untuk membayar tunggakan 

Ujrah sampai beberapa kali, kebijakannya sampai 3 kali 

tunggakan apabila memang benar- benar tidak bisa 

membayar (wanprestasi) maka bank terpaksa akan 

mengambil aset tersebut,memang sudah tidak 

ditemukan titik terang.Bank tidak menerapkan 

sistemdenda keterlambatan (dana Wadi’ah) atau dana 

kebajikan. 

Karena BRI Syari’ah setiap pembayaran 

ujrah nya sudah dapat menutupi biaya 

perolehan aset Ijarah. sehingga jika terjadi 

jual beli diakhir masa akad, merupakan 

keuntungan tambahan bagi BRI Syari’ah. 
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19 Ibid., 
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BAB IV 

 

 

A. Analisis Transaksi Ijarah Muntahiya Bittamlik di BRI 

Syari’ah Kantor Cabang Madiun Terhadap PSAK 107 

dan PAPSI 2013 

Berdasarkan pelaksanaan transaksi IMBT pada 

Bank Bri Syariah Kantor Cabang Madiun kepada nasabah/ 

penyewa (musta’jir), Terdapat 9 indikator yang di terapkan 

sesuai dengan PSAK 107 antara lain yaitu: 

1. Biaya perolehan diakui pada saat obyek Ijarah sebesar 

biaya perolehan. 

2.  Obyek Ijarah disusutkan menggunakan metode garis 

lurus berdasarkan masa manfaat yang sama dengan 

masa (umur ekonomis). 

3.  BRI Syari’ah Menggunakan PSAK 16 sebagai dasar 

perhitungan depresiasi untuk Aset Tetap. 

4. Pendapatan Ijarah diterima oleh BRI Syari’ah setelah 

nasabah memperoleh manfaat atas aset yang disewa. 

5. BRI Syari’ah mengakui piutang untuk mencatat 

adanya piutang yang masih beredar untuk periode 

pelaporan . 

6. mencadangkan kerugikan Piutang, BRI Syari’ah 
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melakukan pemindahan kepemilikan jika dengan cara 

bertahap pada setiap pembayaran angsuran, maka pada 

akhir akad IMBT dengan cara dihibahkan. 

7. Dan jika dilakukan penjualan maka akan diakui 

dengan nilai aset pada saat itu Biaya-biaya yang 

muncul merupakan tanggung jawab penyewa sebagai 

penerima manfaat atas Obyek Ijarah. 

8.  Wa’d atas pengalihan kepeilikan dituangkan melalui 

akad ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan 

diungkapkan dalam CALK. 

9.  CALK dijelaskan, pada penerapan transaksi IMBT 

BRI Syariah Kantor Cabang Madiun terhadap PSAK 

107. 

Dan terdapat 5 indikator pelaksanaan transaksi 

IMBT yang belum di terapkan dengan PSAK  no.107 

yaitu: 

1. Untuk Obyek Ijarah BRI Syari’ah menyusutkan sesuai 

dengan umur ekonomis, bukan umur teknis (umur 

Sewa). 

2. BRI Syari’ah tidak menanggung semua jenis biaya 

perbaikan dan pemeliharaan. biaya tersebut 

tanggungan penyewa. 

3. BRI Syari’ah melakukan pemindahan kepemilikan 
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dengan cara bertahap pada setiap pembayaran 

angsuran, sehingga pada akhir akad IMBT dengan 

cara dihibahkan. Biaya-biaya yang muncul merupakan 

tanggung  jawab penyewa  sebagai   penerima, 

manfaat atas Obyek Ijarah. 

4. Biaya-biaya yang muncul atas transaksi pembiayaan 

Ijarah atau IMBT merupakan kewajiban penyewa.  

BRI Syari’ah hanya mengeluarkan uang untuk 

mengakuisisi aset yang akan disewakan 

5. BRI Syari’ah melakukan pemindahan kepemilikan 

dengan cara bertahap pada setiap pembayaran 

angsuran, sehingga pada akhir akad IMBT dengan  

cara dihibahkan, Biaya- biaya yang  muncul 

merupakan tanggung jawab penyewa  sebagai 

penerima manfaat atas Obyek Ijarah,  Biaya-biaya 

yang muncul atas transaksi pembiayaan Ijarah atau 

IMBT merupakan kewajiban penyewa. BRI Syari’ah 

hanya mengeluarkan uang untuk mengakuisisi aset 

yang akan disewakan. 
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Analisis kesesuaian prosedur trasaksi IMBT tersebut 

terhadap PSAK 107 dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

Tabel 2.1 

Analisis kesesuaian Transaksi IMBT pada 

BRI Syari’ah terhadap PSAK 107 

 

 

KETENTUAN  KETERANGAN 

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN 

Obyek Ijarah diakui pada saat 

obyek Ijarah diperoleh 

sebesar biaya perolehan 

Sesuai Biaya perolehan diakui pada 

saat obyek Ijarah sebesar 

biaya perolehan 

Obyek Ijarah disusutkan atau 

diamortisasi, jika berupa aset 

yang dapat disusutkan atau 

diamortisasi, sesuai dengan 

kebijakan penyusutan atau 

amortisasi untuk aset sejenis 

selama umur manfaatnya 

(umur ekonomis) 

Sesuai Obyek Ijarah disusutkan 

menggunakan metode garis 

lurus berdasarkan masa 

manfaat yang sama dengan 

masa (umur ekonomis) 
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Kebijakan penyusutan atau 

amortisasi yang diplih harus 

mencerminkan pola konsumsi 

yang diharapkan dari manfaat 

ekonomi di masa depan dari 

obyek Ijarah. umur ekonomis 

dapat berbeda dengan 

umur teknis. 

Belum 

sesuai 

Berdasarkan hasil 

wawancara Untuk Obyek 

Ijarah BRI Syari’ah 

menyusutkan sesuai dengan 

umur ekonomis, bukan umur 

teknis (umur Sewa) 

Penyusutan obyek Ijarah 

yang berupa aset tetap sesuai 

dengan PSAK 16 “Aset 

Tetap” dan amortisasi aset 

tidak berwujud sesuai dengan 

PSAK 19 “Aset Tidak 

Berwujud” 

Sesuai BRI Syari’ah Menggunakan 

PSAK 16 sebagai dasar 

perhitungan depresiasi untuk 

Aset Tetap 

Pendapatan sewa selama 

masa akan diakui pada saat 

manfaat atas aset telah 

diserahkan kepada penyewa 

Sesuai Pendapatan Ijarah diterima 

oleh BRI Syari’ah setelah 

nasabah memperoleh manfaat 

atas aset yang disewa. 

Piutang pendapatan sewa 

diukur sebesar nilai yang dapat 

direalisasikan pada periode 

pelaporan 

Sesuai BRI Syari’ah mengakui 

piutang untuk mencatat 

adanya piutang yang masih 

beredar untuk periode 

pelaporan . dan 

mencadangkan kerugikan 
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  Piutang 

Pengakuan biaya perbaikan 

obyek Ijarah adalah sebagai 

berikut: 

a. Biaya  perbaikan  tidak 

rutin obyek Ijarah diakui 

pada saat terjadinya 

jika penyewa melakukan 

peraikan rutin oyek Ijarah 

dengan persetujuan pemilik, 

maka biaya tersebut dibebankan 

kepada pemilik dan diakui 

beban pada saat terjadinya. 

Belum 

sesuai 

BRI Syari’ah tidak 

menanggung semua jenis 

biaya perbaikan dan 

pemeliharaan. biaya tersebut 

tanggungan penyewa 

 

Dalam IMBT melalui 

penjualan secara bertahap, 

biaya perbaikan obyek Ijarah 

ditangung pemilik maupun 

penyewa sebanding dengan 

bagian kepemilikan masing- 

masing atas obyek Ijarah. 

Belum 

sesuai 

BRI Syari’ah melakukan 

pemindahan kepemilikan 

dengan cara bertahap pada 

setiap pembayaran angsuran, 

sehingga pada akhir akad 

IMBT dengan cara 

dihibahkan. Biaya-biaya 

yang muncul merupakan 

tanggung jawab penyewa 

sebagai penerima manfaat 

atas Obyek Ijarah. 
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Biaya perbaikan obyek Ijarah 

merupakan tanggungan 

pemilik, Perbaikan tersebut 

dapat dilakukan oleh pemilk 

secara langsung atau 

dilakukan oleh penyewa atas 

persetujuan pemilik. 

Belum 

sesuai 

Biaya-biaya yang muncul 

atas transaksi pembiayaan 

Ijarah atau IMBT 

merupakan kewajiban 

penyewa. BRI Syari’ah 

hanya mengeluarkan uang 

untuk mengakuisisi aset 

yang akan disewakan 

Pada saat perpindahan 

kepemilikan obyek Ijarah 

dari pemilik kepada penyewa 

dalam IMBT dengan cara: 

a. Hibah, maka umlah 

tercatat obyek Ijarah 

diakui sebagai beban. 

b. Penjualan sebelum 

berakhirnya masa akad, 

sebesar sisa cicilan sewa 

atau jumlah yang 

disepakati. selisih antara 

harga jual dan jumlah 

tercatat obyek Ijarah 

diakui sebagai 

keuntungan atau 

kerugian 

Penjualan setelah selesai masa 

akad, maka selisih antara 

Sesua BRI Syari’ah melakukan 

pemindahan kepemilikan 

jika dengan cara bertahap 

pada setiap pembayaran 

angsuran, maka pada akhir 

akad IMBT dengan cara 

dihibahkan. Dan jika 

dilakukan penjualan maka 

akan diakui dengan nilai aset 

pada saat itu Biaya-biaya 

yang muncul merupakan 

tanggung jawab penyewa 

sebagai penerima manfaat 

atas Obyek Ijarah. 
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harga jual dan jumlah tercatat 

objek ijarah di akui sebagai 

keuangan atau kerugian 

  

PENGUNGKAPAN 

Pemilik (mu’jir) 

mengungkapkan hal-hal 

dalam laporan keuangan 

terkait transaksi Ijarah dan 

IMBT yaitu sebagai berikut: 

Penjelasan umum isi akad yang 

signifikan yang meliputi 

1. Keberadaan wa’d 

pengalihan kepemilikan dan 

mekanisme yang digunakan 

(jika ada wa’d 

pengalihan kepemilikan) 

2. Pembatasan- pembatasan, 

misalnya Ijarah- lanjut 

3. Agunan yang digunakan 

(jika ada) 

Sesuai Wa’d atas pengalihan 

kepeilikan dituangkan 

melalui akad ditandatangani 

oleh kedua belah pihak, dan 

diungkapkan dalam CALK. 

 

Nilai perolehan dan 

akumulasi penyusutan atau 

amortisasi untuk setiap 

kelompok aset Ijarah. 

Sesuai Dalam CALK 

dijelaskan” 

Aset Ijarah” diperoleh dari 

nilai perolehan dan 

akumulasi penyusutan. 
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Keberadaan transaksi 

jual dan Ijarah (jika ada) 

Belum 

sesuai 

Tidak ada penjelasan 

mengenai transaksi Ijarah 

 

B.  Analisis kesesuaian Transaksi Ijarah Muntahiya 

Bittamlik (IMBT) di BRI Syari’ah Kantor Cabang 

Madiun Pada PAPSI 2013 

Berdasarkan pelaksanaan transaksi Ijarah Muntahiya 

Bittamlik pada Bank Bri Syariah Kantor Cabang madiun 

Terdapat 20 indikator yang sesuai pada Pedoman Akuntansi 

Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013 yaitu: 

1. Pada BRI Syari’ah jaminan dapat berupa sertifikat 

kendaraan, sertifikat rumah. 

2. Di dalam perjanjian antara kedua belah pihak disebutan 

secara rinci ciri-ciri asset yang diijarahkan. 

3.  BRI Syari’ah melakukan pemindahan kepemilikan jika 

dengan cara bertahap pada setiap pembayaran angsuran, 

maka pada akhir akad IMBT dengan cara dihibahkan. 

4.  Dan jika dilakukan penjualan maka akan diakui dengan 

nilai aset pada saat itu Biaya-biaya yang muncul 

merupakan tanggung jawab penyewa sebagai penerima 

manfaat atas Obyek Ijarah. 

5. BRI Syari’ah Menggunakan PSAK 16 sebagai dasar 



120 
 

 

perhitungan depresiasi untuk Aset Tetap. 

6.  Bank dapat memulihkan aset ijarah pada nilai buku 

atau penjualan aset dengan pengurangan pada biaya- 

biaya yang disebabkan penjualan aset ijarah yang 

mengalami penurunan nilai, BRI Syari’ah mengakui 

piutang untuk mencatat adanya piutang yang masih 

beredar untuk periode pelaporan. dan mencadangkan 

kerugikan piutang, 

7. Biaya perolehan diakui pada saat obyek Ijarah sebesar 

biaya perolehan, 

8. Pendapatan Ijarah diterima oleh BRI Syari’ah setelah 

nasabah memperoleh, Manfaat atas asset yang disewa, 

untuk lebih jelasnya bisa di lihat di tabel tabel 2.2. 

Berdasarkan pelaksanaan penerapan transaksi Ijarah 

muntahiya bittamlik di bank Bri Syariah Kantor Cabang 

Madiun terdapat 9 indikator yang belum sesuai pada 

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia 

(PAPSI)2013 yaitu mengenai BRI Syari’ah : 

1. membebankan biaya perbaikan pada penyewa, metode 

penyusutan tidak menggunakan masa sewa, bank 

menggunakan umur ekonomis untuk penyusutan, 

2. Aset ijarah disusutkan sesuai dengan penyusutan aset 
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sejenis yaitu menggunakan umur ekonomis dan aset 

IMBT juga mengikuti harusnya sesuai masa sewa, 

3. biaya perbaikan aset tidak berpengaruh terhadap 

penjualan secara bertahap biaya perbaikan tetap diakui 

penyewa, 

4.  pengungkapan sumber dana masih belum ada, 

pengungkapan mengenai obyek sewa tidak dijelaskan, 

5. tidak ada pengungkapan komitmen perjanjian transaksi 

ijarah, 

6. tidak ada pengungkapan transaksi dan saldo dengan 

pihak berelasi. Lebih jelasnya bisa di lihat di tabel 2.2. 

di bawah ini 

 

 

Tabel 2.2 

 

Analisis kesesuaian Transaksi IMBT pada BRI Syari’ah 

terhadap PAPSI 2013 

 

KETENTUAN  KETERANGAN 

Penjelasan 
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Bank  dapat meminta 

penyewa/ nasabah untuk 

menyerahkan jaminan atas Ijarah 

untuk menghindari risiko 

kerugian. 

Sesuai Pada BRI Syari’ah jaminan 

dapat berupa sertifikat 

kendaraan, sertifikat rumah 

Jumlah, ukuran, dan jenis aset 

Ijarah harus jelas diketahui dan 

tercantum dalam akad. 

Sesuai Di dalam perjanjian antara 

kedua belah pihak disebutan 

secara rinci ciri-ciri asset 

yang diijarahkan 

Biaya perbaikan aset Ijarah 

merupakan tanggungan pemilik. 

Perbaikan tersebut dapat 

dilakukan oleh pemilik secara 

langsung atau dilakukan oleh 

penyewa atas persetujuan 

pemilik. 

Belum 

Sesuai 

Biaya-biaya yang muncul 

atas transaksi pembiayaan 

Ijarah atau IMBT merupakan 

kewajiban penyewa. BRI 

Syari’ah hanya 

mengeluarkan uang untuk 

mengakuisisi aset yang akan 

disewakan 

Dalam transaksi Ijarah 

muntahiyah bittamlik, 

perpindahan kepemilikan suatu 

aset dari Bank kepada nasabah 

dapat dilakukan jika aktivitas 

penyewaan telah berakhir atau 

diakhiri dan aset Ijarah telah 

diserahkan kepada nasabah 

dengan membuat akad terpisah 

Sesuai BRI Syari’ah melakukan 

pemindahan kepemilikan 

jika dengan cara bertahap 

pada setiap pembayaran 

angsuran, maka pada akhir 

akad IMBT dengan cara 

dihibahkan. Dan jika 

dilakukan penjualan maka 

akan diakui dengan nilai aset 
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secara: a. hibah, b.penjualan 

sebelum akad berakhir, 

c.penjualan pada akhir masa 

Ijarah, d.Penjualan secara 

bertahap apabila objeknya bisa 

dipindahkan secara bertahap. 

 pada saat itu Biaya-biaya 

yang muncul merupakan 

tanggung jawab penyewa 

sebagai penerima manfaat 

atas Obyek Ijarah. 

Biaya perolehan aset Ijarah 

mengacu pada ketentuan biaya 

perolehan aset tetap di PSAK 16 

tentang Aset Tetap. 

Sesuai BRI Syari’ah Menggunakan 

PSAK 16 sebagai dasar 

perhitungan depresiasi untuk 

Aset Tetap 

Metode penyusutan, umur 

manfaat, dan nilai residu dari aset 

Ijarah mengacu pada penyusutan 

aset tetap yang serupa 

sebagaimana diatur di PSAK 16 

tentang Aset tetap. Umur manfaat 

aset Ijarah pada Ijarah 

muntahiyah bittamlik sesuai 

dengan masa akad Ijarah. 

Belum 

Sesuai 

Untuk penyusutan ijarah 

sudah sesuai, yaitu 

menggunakan umur manfaat 

dan dengan metode garis 

lurus , tetapi untuk Ijarah 

Muntahiyah Bittamlik umur 

manfaat yang digunakan 

sama dengan ijarah, 

harusnya menggunakan 

umur sewa. (umur teknis) 
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Kebijakan penyusutan atau 

amortisasi yang dipilih harus 

mencerminkan pola konsumsi 

yang diharapkan dari manfaat 

ekonomi di masa depan dari 

obyek Ijarah. Umur ekomonis 

dapat berbeda dengan umur 

teknis. Misalnya, mobil 

yang dapat dipakai selama 10 

tahun 

Belum 

Sesuai 

Untuk penyusutan ijarah 

sudah sesuai, yaitu 

menggunakan umur manfaat, 

tetapi untuk Ijarah 

Muntahiyah Bittamlik umur 

manfaat yang digunakan 

sama dengan ijarah, 

harusnya menggunakan 

umur sewa. 

diIjarahkan dengan akad Ijarah 

muntahiyah bittamlik selama 5 

tahun. Dengan demikian umur 

ekonomisnya adalah 5 tahun. 
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Apabila terdapat pemulihan nilai 

atas aset Ijarah yang telah 

mengalami penurunan nilai, 

maka Bank dapat memulihkan 

aset Ijarah pada nilai bukunya 

atau nilai yang dapat diperoleh 

kembali (recoverable amount), 

yaitu jumlah yang dapat 

diperoleh dari penjualan aset 

dalam transaksi antar pihak yang 

bebas (arm’s length transaction), 

setelah dikurangi biaya yang 

terkait (net selling price). 

Sesuai Bank dapat memulihkan aset 

ijarah pada nilai buku atau 

penjualan aset dengan 

pengurangan pada biaya- 

biaya yang disebabkan 

penjualan aset ijarah yang 

mengalami penurunan nilai. 

Piutang pendapatan sewa atas 

porsi pokok dibentuk Cadangan 

Kerugian Penurunan Nilai sesuai 

dengan ketentuan yang diatur 

dalam PSAK yang terkait. 

Sesuai BRI Syari’ah mengakui 

piutang untuk mencatat 

adanya piutang yang masih 

beredar untuk periode 

pelaporan. dan 

mencadangkan kerugikan 

piutang 

Pengakuan dan Pengukuran 

Aset Ijarah diakui pada saat 

diperoleh sebesar biaya 

perolehan. 

Sesuai Biaya perolehan diakui pada 

saat obyek Ijarah sebesar 

biaya perolehan, 
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Pendapatan sewa diakui selama 

masa akad Bank dengan nasabah. 

Sesuai Pendapatan Ijarah diterima 

oleh BRI Syari’ah setelah 

nasabah memperoleh, 

Manfaat atas asset yang 

disewa. 

Aset Ijarah disusutkan sesuai 

kebijakan penyusutan aktiva 

sejenis sedangkan aset Ijarah 

dalam Ijarah muntahiyah 

bittamlik disusutkan sesuai masa 

sewa. 

Belum 

Sesuai 

Untuk penyusutan ijarah 

sudah sesuai, yaitu 

menggunakan umur manfaat, 

tetapi untuk Ijarah 

Muntahiyah Bittamlik umur 

manfaat yang digunakan 

sama dengan ijarah, 

harusnya menggunakan 

umur sewa. 

Biaya perbaikan aset Ijarah 

muntahiyah bittamlik melalui 

penjualan secara bertahap 

sebanding dengan bagian 

kepemilikan masing-masing. 

Belum 

Sesuai 

Biaya perbaikan aset IMBT 

diakui oleh penyewa, 

meskipun BRI Syari’ah 

memiliki aset IMBT dan 

tidak berpengaruh terhadap 

penjualan secara bertahap 

Pada saat terjadi penurunan nilai 

aset Ijarah, Bank mengakui 

sebagai kerugian penurunan nilai 

aset sebesar selisih antara nilai 

sesuai Atas asset non oduktif, 

manajemen BRI dan BRI 

agro menentukan cadangan 

kerugian penurunan nilai 
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buku dengan nilai wajar aset 

Ijarah. 

 pada nilai yang lebih rendah 

antara nilai tercatat dan nilai 

wajar setelah dikurangi 

biaya pelepasan. Atas 

komitmen dan kontinjensi 

yang memiliki risiko kredit, 

manajemen BRI dan BRI 

Agro menentukan cadangan 

kerugian 

Penurunan nilai berdasarkan 

selisih antara nilai tercatat 

dan nilai kini atas 

pembayaran kewajiban yang 

diharapkan akan terjadi 

(ketika pembayaran 

atas jaminan tersebut 

menjadi 

probable). 

Jika berdasarkan evaluasi secara 

periodik diketahui bahwa jumlah 

penurunan nilai berkurang, maka 

Bank dapat memulihkan kerugian 

penurunan nilai yang telah 

diakui, paling tinggi sebesar 

Cadangan Kerugian Penurunan 

Nilai yang telah dibentuk. 

Sesuai Bank dapat memulihkan aset 

ijarah pada nilai buku atau 

penjualan aset dengan 

pengurangan pada biaya- 

biaya yang disebabkan 

penjualan aset ijarah yang 

mengalami penurunan nilai. 

dan nilai tersebut tidak lebih 

dari cadangan kerugian yang 
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  dibentuk. 

Perpindahan kepemilikan aset 

Ijarah dari Bank kepada nasabah, 

dalam Ijarah muntahiyah 

bittamlik dengan cara: 

a. hibah, maka jumlah tercatat 

aset Ijarah yang dihibahkan 

diakui sebagai beban. 

b. penjualan sebelum 

berakhirnya masa Ijarah, maka 

selisih antara harga jual dan 

jumlah tercatat aset Ijarah diakui 

sebagai keuntungan atau 

kerugian. 

c. penjualan setelah selesainya 

masa Ijarah, maka selisih antara 

harga jual dan jumlah tercatat 

Ijarah diakui sebagai keuntungan 

atau kerugian. 

d. penjualan secara bertahap, 

maka: 

Sesuai BRI Syari’ah melakukan 

pemindahan kepemilikan 

dengan cara bertahap pada 

setiap pembayaran angsuran, 

sehingga pada akhir akad 

IMBT dengan cara 

dihibahkan. Biaya-biaya 

yang mucul merupakan 

tanggung jawab penyewa 

sebagai penerima manfaat 

atas Obyek Ijarah. 

i. selisih antara harga jual dan 

jumlah tercatat sebagian objek 

Ijarah yang telah dijual diakui 

sebagai keuntungan atau 

kerugian; sedangkan 

 Selisih antara harga beli dan 

harga jual kembali 

diperlakukan sebagai 

pendapatan bunga yang 

ditangguhkan (belum 
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ii. bagian objek Ijarah yang tidak 

dibeli penyewa diakui sebagai 

aset tidak lancar atau aset lancar 

sesuai dengan tujuan penggunaan 

aset tersebut. 

 diamortisasi) dan diakui 

sebagai 

pendapatan selama periode 

sejak efek-efek tersebut 

dibeli hingga dijual kembali 

dengan menggunakan 

suku bunga efektif. 

Bank wajib membentuk 

Cadangan Kerugian Penurunan 

Nilai untuk piutang pendapatan 

sewa sebesar porsi pokok sewa 

yang tertunda sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam 

PSAK yang terkait. 

Sesuai Manajemen BRI dan entitas 

anak menelaah portofolio 

kredit dan 

pembiayaan/piutang setiap 

tahun untuk menilai 

penurunan nilai dengan 

memperbaharui cadangan 

kerugian enurunan nilai 

yang dibentuk selama 

periode yang diperlukan 

berdasarkan analisis 

berkelanjutan dan 

pemantauan terhadap 

rekening individual oleh 

petugas kredit 

Penyajian 

Objek sewa yang diperoleh Bank 

disajikan sebagai aset Ijarah. 

Sesuai Aset ijarah disajikan pada 

aset lain-lain 
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Akumulasi penyusutan/amortisasi 

dan Cadangan Kerugian 

Penurunan Nilai dari aset Ijarah 

disajikan sebagai pos lawan aset 

Ijarah. 

Sesuai Akumulasi penyusutan 

menjadi pengurangan aset 

ijarah dalam Laporan 

keuangan terdapat pada 

rincian aset lain-lain yang 

didalamnya terdapat aset 

ijarah yang sudah dikurangi 

dengan  akumulasi 

penyusutan, cadangan 

kerugian penurunan nilai 

menjadi pengurang piutang 

sewa terkait ijarah pada 

laporan posisi keuangan. 

Porsi pokok atas pendapatan 

sewa yang belum dibayar 

disajikan sebagai piutang sewa. 

Sesuai Didalam CALK pendapatan 

sewa pembiayaan yang 

belum diakui disajikan 

sebagai piutang sewa 

Porsi ujrah atas pendapatan sewa 

yang belum dibayar disajikan 

sebagai pendapatan sewa yang 

akan diterima yang merupakan 

bagian dari aset lainnya pada saat 

nasabah tergolong performing. 

Sedangkan, apabila nasabah 

tergolong non-performing maka 

pendapatan sewa yang akan 

Sesuai Selisih antara nilai piutang 

bruto dan nilai kini piutang 

diakui sebagai pendapatan 

sewa pembiayaan yang 

belum diakui. Pendapatan 

sewa pembiayaan yang 

belum diakui dialokasikan 

sebagai pendapatan tahun 

berjalan menggunakan suku 
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diterima disajikan pada rekening 

administratif. 

 bunga efektif. 

Cadangan Kerugian Penurunan 

Nilai atas piutang sewa disajikan 

sebagai pos lawan (contra 

account) piutang Ijarah. 

Sesuai Didalam Laporan keuangan 

BRI Syari’ah disajikan pada 

akun piutang sewa 

pembiayaan sebagai lawan 

akun cadangan kerugian. 

Beban penyusutan/amortisasi aset 

Ijarah disajikan sebagai 

pengurang pendapatan Ijarah 

pada laporan laba rugi. 

Sesuai Pendapatan Ijarah terdapat 

pada rincian pendapatan non 

operasional -neto yang sudah 

dikurangi dengan beban 

penyusutan. 

Pengungkapan 

Sumber dana yang digunakan 

dalam pembiayaan Ijarah. 

Belum 

sesuai 

Tidak ada penjelasan di 

Catatan Atas Laporan 

Keuangan BRI Syari’ah 

mengenai sumber dana asset 

Ijarah 

Jumlah piutang cicilan Ijarah 

yang akan jatuh tempo hingga 

dua tahun terakhir. 

Sesuai Terdapat penjelasan di 

Catatan Atas Laporan 

Keuangan BRI Syari’ah 

mengenai piutang sewa 

pihak ketiga yang akan jatuh 

tempo hingga 2-5 tahun 

dalam rupiah 
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Jumlah obyek sewa berdasarkan 

jenis transaksi (Ijarah dan Ijarah 

muntahiyah bittamlik), jenis aset 

dan akumulasi penyusutannya 

serta Cadangan Kerugian 

Penurunan Nilai jika ada, apabila 

Bank sebagai pemilik obyek 

sewa. 

Belum 

sesuai 

Tidak ada penjelasan di 

Catatan Atas Laporan 

Keuangan BRI Syari’ah 

mengenai jumlah obyek 

sewa, jenis aset dan 

akumulasi penyusutanya, 

hanya ada cadangan 

kerugian penurunan nilai 

untuk piutang sewa. 

Komitmen yang berhubungan Belum Hanya ada komitmen dan 

dengan perjanjian Ijarah 

muntahiyah bittamlik yang 

berlaku efektif pada periode 

Laporan Keuangan berikutnya. 

Sesuai kontijensi perjanjian yang 

dilakukan oleh BRI Syari’ah 

dengan PT lain untuk 

kerjasama pemenuhan 

kebutuhan BRI Syari’ah 

tidak ada penjelasan 

perjanjian mengenai IMBT. 

Kebijakan akuntansi yang 

digunakan atas transaksi Ijarah 

dan Ijarah muntahiyyah 

bittamlik. 

Sesuai Kebijakan akuntansi PSAK 

No. 107 tentang “Akuntansi 

Ijarah” yang 

menggantikan PSAK No. 59 

tentang m“Akuntansi 

Perbankan Syariah” yang 

berkaitan dengan pengakuan, 

pengukuran, penyajian dan 
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  engungkapan untuk topik 

tersebut dan Pedoman 

Akuntansi Perbankan Syariah 

Indonesia (PAPSI) yang 

diterbitkan oleh Bank 

Indonesia dan Ikatan 

akuntan Indonesia (IAI). 

Transaksi dan saldo dengan Belum Tidak ada penjelasan di 

pihak-pihak yang berelasi. Sesuai CALK mengenai transaksi 

  saldo dengan pihak lain 

  terkait IMBT, hanya ada 

  pejelasan transaksi mengenai 

  perjanjian BRI Syari’ah 

  dengan PT untuk memenuhi 

  kebutuhan BRI Syari’ah 



 

 

 

 

A. Kesimpulan 

BAB V 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan 

pada bab-bab sebelumnya mengenai transaksi 

ijarah muntahiya bittamlik pada BRI Syari’ah, 

maka penulis dapat mengambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan analisis dalam penerapan 

transaksi ijarah muntahiya bittamlik Pada 

Bank BRI Syariah Kantor CabangMadiun 

terdapat 9 indikator yang sesuai pada PSAK 

107 dan terdapat 5 indikator yang belum 

sesuai pada penerapan transaksi ijarah 

muntahiya  bittamlik di Bank BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun terhadap PSAK 107 

yaitu mengenai BRI Syari’ah : metode 

penyusutan tidak menggunakan masa sewa, 

membebankan biaya perbaikan pada 

penyewa, biaya perbaikan asset tidak 

berpengaruh terhadap penjualan secara 

bertahap biaya perbaikan tetap diakui 

penyewa, biaya perbaikan diakui penyewa, 



 

tidak ada pengungkapan keberadaan 

transaksi jual dan ijarah. 

2. Berdasarkan analisis penerapan transaksi 

ijarah muntahiya bittamlik di Bank BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun Terdapat 20 

indikator yang sesuai 



 

pada pedoman PAPSI 2013dan terdapat 9 indikator 

yang belum sesuai pada penerapan transaksi ijarah 

muntahiya bittamlik di BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun terhadap pedoman PAPSI 2013 yaitu 

mengenai BRI Syari’ah : membebankan biaya 

perbaikan pada penyewa, metode penyusutan tidak 

menggunakan masa sewa, bank menggunakan umur 

ekonomis untuk penyusutan, aset ijarah disusutkan 

sesuai dengan penyusutan asset sejenis yaitu 

menggunakan umur ekonomis dan aset IMBT juga 

mengikuti harusnya sesuai masa sewa, biaya 

perbaikan asset tidak berpengaruh terhadap 

penjualan secara bertahap biaya perbaikan tetap 

diakui penyewa, pengungkapan sumber dana masih 

belum ada, pengungkapan mengenai obyek sewa 

tidak dijelaskan, tidak ada pengungkapan komitmen 

perjanjian transaksi ijarah, tidak ada pengungkapan 

transaksi dan saldo dengan pihak berelasi 

B. Saran 

 

1. Saran untuk perbaikan IMBT di BRI Syariah Kantor 

Cabang Madiun, yaitu mengenai penyesuaian terhadap 



 

PSAK 107, dalam pembebanan biaya perbaikan dan 

metode penyusutan. 

2. Saran untuk kelanjutan pengembangan skripsi 

selanjutnya yaitu mengenai pengembangan terkait 

kesesuaian akad IMBT pada perusahaan musta’jir. 

Dan juga dapat mengembangkan penelitian pada 

lembaga keuangan syari’ah lainnya dengan kesesuaian 

terhadap indikator yang lebih banyak dan berbeda. 
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