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ISI :

Bank syariah merupakan salah satu industri jasa yang menawarkan produk
sesuai kebutuhan syariah. Untuk menjawab tantangan dan fenomena muamalah yang
ada dalam bisnis saat ini. Regulator, akademisi, praktisi, dan Dewan Syariah dituntut
untuk berinovasi atas produk yang akan ditawarkan kepada nasabah. Salah satu
inovasi tersebut adalah munculnya hybrid kontrak (multi akad), dimana dalam satu
akad terjadi beberapa akad yang ditransaksikan. Penerapan hybrid kontrak pada BMI
adalah dengan adanya pembiayaan KPR iB yang menggunakan akad musyarakah
mutanaqisah (MMQ).

Dari fenomena yang ada tersebut, penelitian ini bermaksud untuk melihat dari
sisi akuntansi yang diterapkan dalam transaksi yang menggunakan akad MMQ.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi pada akad musyarakah
mutanaqisah yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia pada produk KPR iB
dan menguji kesesuaian apakah perlakuan akuntansi tersebut sesuai dengan PSAK No
106 dan Fatwa DSN No 73.

Hasil penelitian ini mendapatkan temuan bahwa perlakuan akuntansi yang
dilakukan oleh BMI untuk modal awal MMQ diakui sebagai modal kas. Hal ini
dikarenakan faktor hukum positif yang berlaku di Indonesia sehingga berdampak
pada perlakuan akuntansi berikutnya, yaitu proses mengangsur dan ketika
berakhirnya akad. Selain itu, antara realisasi akad tidak serasi dengan perlakuan
akuntansi, sehingga perlakuan akuntansi tidak dapat menggambarkan apa yang
sedang terjadi dalam akad tersebut karena terhambat oleh hukum positif yang
berlaku. Namun secara keseluruhan perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh BMI
telah sesuai dengan PSAK No 106 dan Fatwa DSN No 73 khususnya pada proses
mengangsur dan ketika akad MMQ berakhir.
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