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ABSTRAKSI 

Berkembangnya bank-bank syariah di Negara-negara Islam berpengaruh ke 

Indonesia. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ekonomi 

syariah, perkembangan perbankan syariah di Indonesia sejak pertama dilahirkan pada 

tahun 1991 sampai saat ini menunjukan angka yang signifikan. 

Kemunculan bank-bank dan lembaga keuangan Islam menimbulkan tantangan 

besar, para pakar syariah Islam dan akuntansi harus mencari standar akuntansi perbankan 

syariah yang berbeda dengan perbankan konvensional. Dengan standar akuntansi 

perbankan syariah yang tepat diharapkan nantinya dapat menghasilkan informasi yang 

cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para penggunanya. Oleh karena itu sejak 

tanggal 1 Mei 2002 IAI telah mengeluarkan PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan 

Syariah dan PSAK No 105 pada tanggal 27 Juni tentang Akuntansi Mudharabah yang 

berlaku efektif mulai 1 Januari 2008. 

Salah satu produk dari bank syariah adalah Mudharabah yaitu akad kerjasama 

antara dua pihak (Bank dan Nasabah) dimana pihak yang satu menyediakan dana dan 

pihak yang lain memanfaatkan untuk tujuan usaha, berdasarkan kesepakatan bahwa 

keuntungan dari usaha tersebut dibagi menurut bagian yang ditentukan. Bank syariah 

dapat bertindak sebagai pemilik modal ataupun pengelola dana. 
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Skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian studi kasus untuk 

meneliti bagaimana penerapan PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah dalam 

menilai dan mengakui transaksi mudharabah pada Bank Syariah Mandiri. 

Bank Syariah Mandiri belum sepenuhnya menerapkan PSAK No.105 tentang 

akuntansi mudharabah dalam pengukuran dan pengakuan transaksi mudharabah. 

Pendapatan bagi hasil dilakukan dengan dasar kas dengan alasan adanya sifat 

ketidakpastian, sedangkan PSAK No. 105 memberikan pedoman untuk menggunakan 

dasar akrual dalam mengakui pendapatan bagi hasil mudharabah. 

 

Kata kunci : Mudharabah, PSAK No. 105, Pengukuran dan Pengakuan, Pendapatan 

Bagi hasil. 
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