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AJARAN ISLAM 
 

  Agama: adalah pedoman yang berisi  

  aturan2 yang mengatur seluruh aspek  

  kehidupan. 

 

  - Mulai dari pemujaan (sholat), bekerja,  

    sekolah, makan, berbisnis, berproduksi,  

    akuntansi, …dll 

 
 
Allah swt menciptakan semua bidang ilmu,  

tugas manusia menggali dan  

mengembangkan 

 

- Jangan pisahkan antara agama dan ilmu,  

    termasuk akuntansi 

 3 



 
Allah SWT 

Manusia/Akal 

Filsafat 

Mencari 
Kebenaran/ 

Ilmu 

BAGAIMANA MENCARI ILMU 
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• Kewajiban akademisi (umat) 

– Mencari ilmu (Qur’an 58-11, 9-122) 

• Cara mencari ilmu : Iqra (QS. 20, 114) 

• Membaca – library, reasoning, menurut ahli 

– Memperhatikan alam sekeliling & 

lingkungan 

– Pengalaman: terbatas, personal, education  

– Melakukan penelitian – laboratorium 
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SURAH AL MUJADALAH (58 – 11)  

  Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 
"Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah 
niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila 
dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah 
akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 

  Q. Shihab (2002, vol  14, hal  79)  
tetapi menegaskan bahwa mereka memiliki derajat-derajat 
yakni yang lebih tinggi dari yang sekedar beriman. 

 

  … adalah mereka yang beriman dan menghiasi diri mereka 
dengan pengetahuan. Ini berarti ayat di atas membagi kaum 
beriman dalam 2 kelompok: (1) sekedar beriman dan beramal 
saleh, dan (2) beriman dan beramal saleh,  serta memiliki 
pengetahuan. 

6 



  Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke 
medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di 
antara mereka beberapa orang untuk memperdalam 
pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi 
peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali 
kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.  

  

  Q Shihab (2002, vol  5, hal  707)  
yakni pengetahuan yang mendalam menyangkut hal-hal yang 
sulit dan tersembunyi. Bukan sekadar pengetahuan, … 
mengandung makna kesungguhan upaya, yang dengan 
keberhasilan upaya itu para pelaku menjadi pakar-pakar dalam 
bidangnya. Demikian kata tersebut mengundang kaum 
muslimin untuk menjadi pakar-pakar pengetahuan. 
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 Artinya: Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang 

sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-

gesa membaca Al qur'an sebelum disempurnakan 

mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah: "Ya 

Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu 

pengetahuan."  

 

 Q Shihab (2002, vol  8, hal  377) 

dan katakanlah: “Tuhan Pemelihara dan 

Pembimbing-ku, tambahkanlah kepadaku ilmu 

baik melalui wahyu-wahyu-Mu yang disampaikan 

oleh malaikat  maupun melalui apa yang 

terbentang dan ciptaan-Mu di alam raya” 
 

Surah Thaha (20 – 114)  

8 



Surah Thaha (20 – 114)  
Golongan cendekiawan 

• Mengunggulkan rasionya 

 

• Menggunakan rasio, tetapi kalau 

menemui hal yang tidak diyakini 

rasio, dia berserah diri kepada 

Allah SWT 

 

• Berdasarkan imannya, menggali 

dan mengembangkan ilmu al 

Qur’an dalam seluruh kehidupan 9 



Aliran dalam memaknai 

ekonomi islam 

• Iqtishaduna 

• Mainstream 

• Analis kritis 
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• Akuntan Pajak     1,592  

• Akuntan Pendidik     3,731  

• Akuntan Publik     1,664  

• Akuntan Sektor Publik    5,411  

• Internal Auditor      1,174  

• Lainnya       9,552  

• Total:                 26,872 

 

Profesi Akuntan (yang ada) 
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Profesi Akuntan Syariah 

Orang yang menerapkan keahliannya 

dalam bidang akuntansi yang dalam semua 

aspeknya melandaskan pekerjaan dan 

keahliannya  pada agama Islam, mengacu 

pada al Qur’an dan hadist rosul. 
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Apa itu akuntansi Islam 
• Dalam arti sempit: 

• proses mencatat, meringkas, melaporkan, 

menganalisa transaksi ekonomi yang 

didasarkan nilai-nilai Islam 

 

• Dalam arti luas: 

• Seluruh transaksi bisnis harus dilakukan 

berdasarkan aturan agama, mulai dari cara 

berproduksi, menjual, menggunakan dan 

mengembangkan SDI, menetapkan harga jual, 

dll 

 

• Jadi bukan sekedar cara mencatat 
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Tujuannya (Maqasid al Syariah)  

• Meningkatkan kualitas taqwa 

– Memelihara agama (ad dien), jiwa (an 

nafs),  

– Akal (al aql), keturunan (an nasl), harta 

(al mal) 

• Berserah diri 

• Penyucian diri 

• Selalu mencari teknik baru 

• Membuat generasi penerus lebih 

pinter 

• Menegakkan keadilan mewujudkan 

kemaslahatan 
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Sumber hukum akuntansi 

syariah 

• Al Qur’an: 

– Pedoman hidup, cahaya petunjuk 

– rahmat alam semesta, 

– Peringatan, pelajaran, sumber ilmu, sumber 

hukum 

 

• Al hadist 

– Menguatkan hukum, contoh, penjelas 

– Tindakan yang harus diikuti 

 

• Ijmak 

 

• Qiyas 
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Dari mana asal usul 

akuntansi 

O Tokoh akuntansi:  

O Benediqto Cottrugli & Luca Paciolli 

tidak pernah mengatakan pencipta, 

tapi melakukan kodifikasi praktek yang 

berlaku 

 

O Proses perdagangan di Asia & Eropa,  

O Pedagang Islam, berdagang sambil 

menyebarkan teknik mencatat 

 

O Yang menulis orang barat 
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Akuntansi syariah 
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Mulanya PSAK 59, 

perbankan syariah 

 



Inisiatif penyusunan 

PSAK perbankan syariah 

    Saat itu dari BMI menulis surat kepada 
IAI dan BI agar diupayakan penyusunan 
PSAK perbankan syariah dan 
Alhamdulillah disambut positif oleh IAI 
dan BI dan dibentuk lah tim penyusunan 
PSAK Perbankan syariah dengan sponsor 
penuh dari BI dan kemudian lahirlah 
PSAK 59 dengan menggunakan acuan 
standar yang diterbitkan oleh AAOIFI  18 



AAOIFI 

 Accounting and Auditing 
Organisation for Islamic Finansial 
Institution 

 AAOIFI adalah standard setter utk 
akuntansi lembaga keuangan syariah 
dan menjadi acuan bagi seluruh 
perbankan syariah didunia. 
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Awal Akuntansi Syariah 

di Indonesia 

• Awal akuntansi syariah di Indonesia 

dimulai dari pendirian bank syariah (Bank 

Muamalat). 

 

• Dimulai dari bisnis syariah, kebutuhan 

teknik pencatatan yang sesuai 

 

• Setelah itu, akuntansi harus sinkron 

dengan perlakuan & transaksi bisnis 

 

• Pada tataran tertentu, akuntansi syariah 

menuntut cara bisnis yang sesuai. 
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Sifat Akuntansi 
 

• Akuntansi, praktik bisnis & 

masyarakat saling mempengaruhi 

 

• Akuntansi akan mengikuti 

kebutuhan & perlakuan bisnis 

 

• Pada tataran tertentu, peraturan / 

standar akuntansi akan memaksa 

pelaku bisnis mengikuti. 

 

• Budaya dan agama akan ikut 

membentuk 
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Makna Akuntansi secara Luas 

 
• Akuntansi bukan sekedar Teknik 

pencatatan 

 

• Namun meliputi dasar berpikir, 

landasan bisnis secara syariah, 

praktek bisnis, kemudian semua itu 

dicatat, jadilah akuntansi syariah 

 

• Niat bisnis, perbuatan & cara 

melakukan bisnis, semua tertuang 

dalam akuntansi syariah. 

 

• Keterbukaan, akuntabilitas, 

responsibilitas (pertanggung-

jawaban), bukan sekedar nilai uang, 

tetapi proses bisnis islami 
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Cara pelaporan 

 

 Laporan akuntansi syariah 

harus mencerminkan, bukan 

hanya laporan keuangan, tapi 

juga aktivitas bisnis organisasi. 
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Dari aspek produksi: 

• Menghasilkan produk halal & toyib 

 

• Bermanfaat bagi manusia 

 

• Proses produksi harus memperhatikan, 

manusia, lingkungan, masyarakat, & 

agama 
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Dalam aspek biaya: 

• Tidak boros, tidak pelit 

(bakhil), semua  

pengeluaran harus yang di 

jalan Allah 

 

• (CSR) yang mendukung 

jihad membumikan ajaran 

Islam. 
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Dalam aspek hasil : 

• Bersih dari riba, keuntungan 

yang berimbang, tidak 

merugikan pihak lain. 

 

• Memperhatikan ZIS 
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• Manfaat dan keuntungan yang  

    berimbang 

 

 

• Responsible 

 

 

• Akuntabel 

 

 

• Transparan 

 

Dalam aspek 

pengelolaan keuangan : 
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Bisnis Syariah 

 

  

 

• Bisnis syariah bukan hanya Lembaga Keuangan 

• Tapi seluruh kegiatan bisnis, mulai perdagangan, 

industry manufaktur, industry jasa, dan lain-lain. 

• Bidang-bidang non profit juga harus bedasarkan 

ajaran syariah 

• Pengelolaan zakat, infaq, sodaqoh 

• Baitulmal, pendidikan, serta masjid-masjid. 
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Dampak Akuntansi 

Syariah 

Karena akuntansi syariah bukan sekedar catatan, 

tapi cerminan sebuah proses bisnis, maka 

Pelaku bisnis dituntut berperilaku yang didasari 

ajaran Islam Meliputi: 

• Pengelolaan SDI, marketing, produksi, 

keuangan, termasuk permodalannya. 
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Dampak Akuntansi Syariah 
(cont.) 

O Pengelolaan SDI mulai dari rekruitmen, system 

pengupahan (balas jasa), kenaikan 

pangkat/jabatan,    

O Budaya Islam dalam bekerja, etos kerja, yang 

sesuai dengan norma-norma Islam 

O Marketing, mengenalkan produk yang halal, 

bermanfaat bagi umat, kejujuran, sesuai dengan 

spesifikasi, network, pricing yang tanpa riba. 

O Peraturan-peraturan dan Kelembagaan 
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Dampak dalam Peraturan 

• Fatwa-fatwa yang menegaskan transaksi yang 

sesuai dengan ajaran syariah 

• PSAK yang sesuai dengan ajaran syariah 

• Berbagai perundang-undangan yang mengatur, 

baik organisasi maupun transaksinya, Seperti : 

 UU zakat, gadai, takaful 

 Sukuk, dan berbagai peraturan BI 

 Perpajakan 
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PSAK 101 s/d 109 
 

 

• KDPPLK Entitas Syariah (Kerangka Dasar 
Penyusuanan dan Penyajian Laporan Keuangan 
Syariah) 

• PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah 

• PSAK 102 : Akuntansi Murabahah 

• PSAK 103 : Akuntansi Salam 

• PSAK 104 : Akuntansi Istishna’ 

• PSAK 105 : Akuntansi Mudharabah 

• PSAK 106 : Akuntansi Musyarakah 

• PSAK 107 : Akuntansi Ijarah 

• PSAK 108 : Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah 

• PSAK 109 : Akuntansi Pengelolaan ZIS. 

• PSAK 110 : Akuntansi Sukuk 
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Dampak dalam 

Kelembagaan 

• Muncul lembaga keuangan syariah, bank, 

gadai (rahn), dan takaful 

• Departemen di Bank Indonesia yang khusus 

mengatur bank syariah 

• Pendidikan formal yang berbasis syariah 

• Jangka panjang akan ada akuntan & auditor 

syariah. 
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Harapan Profesi Syariah 

di MYD 
• Profesi akuntan bukan sekedar yang ada 

saat ini 

 

• Profesi akuntan syariah harus diakui 

 

• Seluruh institusi pemerintah harus sinkron 
dengan perkembangan Islam 
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Pendidikan akuntan syariah 

• Masih ada yang berupa pilihan 

• Lebih maju menjadi konsentrasi 

• Jangka panjang harus menjadi 

departemen akuntansi syariah 

– Pendidikan auditor 

– Ahli akuntansi 

– Pendidik syariah. 

– Pebisnis syariah, manajemen syariah 
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Kurikulum Akuntan 

Syariah 

• Harus jelas keahlian yang akan 

diciptakan: 

– Auditor syariah 

– Akuntansi syariah 

– Akuntan Pendidik Syariah,  

– Akuntan pebisnis syariah, dll 

 

• Kurikulum harus spesifik, tidak 

sekedar mengikuti DIKTI 

 

• KKNI harus disesuaikan dengan 

akuntan syariah 
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Kurikulum Akuntan 

Syariah  

• Ilmu fiqih 

• Ekonomi islam 

• Lembaga2 keuangan 

• Halal dan toyib 

• Lihat laporan Workshop 

Nasional Akuntansi Syariah 

2015, UIN Jogjakarta 

• dll 
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IKATAN AKUNTAN INDONESIA 
Wilayah Jawa Timur 

Grha IAI Jatim 
Jl. Krukah Utara No. 64 Surabaya 

Jawa Timur 
website: www.iaijawatimur.com 

email: iai.jawatimur@yahoo.com 
Tel (031) 5021125; Fax (031) 5034633 

billahi taufiq wal hidayah 

Walaikumssalam 


