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Abstrak

Pendekatan dikotomis terhadap pengembangan akuntansi syariah yang 

VDDW� LQL�DGD� �ÀORVRÀV�GDQ�SUDNWLV�� OHELK� UHQGDK�GLUHVSRQ�PDV\DUDNDW�

GDULSDGD�SURVSHN�SHQJHPEDQJDQ�GL�PDVD�GHSDQ��3HUOX�SROD�SHQGHNDWDQ�

VLQHUJLV� DQWDUD� NHGXDQ\D� GLZXMXGNDQ� GDODP� UDQJND� PHQFLSWDNDQ�

KDUPRQL� GDQ� NHJXQDDQ� Q\DWD� GL� PDV\DUDNDW� GDQ� NHEHUODQMXWDQ�

SHQJHPEDQJDQ� LOPX� LWX�� 7XOLVDQ� LQL� EHUWXMXDQ� XQWXN� PHPEDQJXQ�

WLQMDXDQ� NULWLV� NHUDQJND� NRQVHSWXDO� SURVHV� SHUHND\DVDDQ� DNXQWDQVL�

\DQJ�DGD�VHMDN�GDKXOX�\DQJ�PHQMDGL�MHPEDWDQ�DQWDUD�DVSHN�SUDNWLV�GDQ�

WHRULWLV��3HUHND\DVDDQ�DNXQWDQVL�GLPXODL�GDUL�SHQHQWXDQ�WXMXDQ�HNRQRPL�

GDQ�VRVLDO�VXDWX�QHJDUD�DWDV�SULQVLS�WHUWHQWX��$NXQWDQVL�NRQYHQVLRQDO�

PHPEDQJXQ�WXMXDQ�LQL�SDGD�SULQVLS�LQGLYLGXDOLVPH��VHGDQJNDQ�GDODP�

,VODP�WXMXDQ�HNRQRPL�KDUXV�EHUJDQWXQJ�SDGD�maqasid asy-syar’iyyah 

GDODP�UDQJND�PHQFLSWDNDQ�NHVHMDKWHUDDQ�VRVLDO��'HULYDVL�GDUL�SULQVLS�

LQL� DGDODK� SHPEHQWXNDQ� DVXPVL� GDQ� WXMXDQ� SHODSRUDQ� NHXDQJDQ��

$NXQWDQVL� NRQYHQVLRQDO� GLGDVDUNDQ� SDGD�NRQVHSVL� HQWLWDV� HNRQRPL��

6HPHQWDUD�SDQGDQJDQ�,VODP��ELVQLV�SHUXVDKDDQ�(syirkah) DGDODK�REMHN�

NHSULEDGLDQ�KXNXP�\DQJ�KDUXV�WXQGXN�SDGD�DWXUDQ�\DQJ�EHUODNX�GDQ�

WDQJJXQJ�MDZDE�GDODP�SHODNVDQDDQ�V\DULDW�WHUNDLW�
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Abstract
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DLPV�WR�FRQVWUXFW�FULWLFDO�UHYLHZ�WKH�FRQFHSWXDO�IUDPHZRUN�RI �DFFRXQWLQJ�
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D�FHUWDLQ�SULQFLSOH��&RQYHQWLRQDO�DFFRXQWLQJ�FRQVWUXFW�WKLV�SXUSRVH�RQ�WKH�

SULQFLSOH�RI �LQGLYLGXDOLVP��ZKHWKHU�LQ�,VODPLF�WKLV�REMHFWLYH�VKRXOG�EH�WKH�

GHWHUPLQDWLRQ�UHOLHV�RQ�PDTDVLG�DV\�V\DU·L\\DK�LQ�RUGHU�WR�FUHDWH�UDKPDW�

OLO�¶DODPLQ�IXQFWLRQ��'HULYDWLRQV�RI �WKLV�SULQFLSOH�LV�WKH�HVWDEOLVKPHQW�WKH�

DVVXPSWLRQV�DQG�ÀQDQFLDO�UHSRUWLQJ�SXUSRVHV��&RQYHQWLRQDO�DFFRXQWLQJ�

EDVHG�RQ�WKH�FRQFHSWLRQ�RI �HFRQRPLF�HQWLW\��0HDQZKLOH��EDVHG�RQ�,VODPLF�

YLHZV�� WKH� FRPSDQ\� EXVLQHVV� �VKLUNDK�� LV� D� OHJDO� REMHFW� 3HUVRQDOLW\�

¶ZKLFK�PXVW�EH�VXEMHFW�WR�WKH�UXOHV�WKDW�DSSO\�6KDUL·D�UHODWHG�IRUPV�DQG�

UHVSRQVLELOLW\�LQ�WKH�LPSOHPHQWDWLRQ� 
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entity

PendahuluanA. 

Dalam praktek penggunaan akuntansi di Indonesia 
yang berkembang sejak tahun 1990-an, Triyuwono membagi 
akuntansi syari’ah menjadi dua bentuk yaitu akuntansi syari’ah 
praktis dan akuntansi syari’ah ÀORVRÀV�WHRULWLV�1 Akuntansi syari’ah 
praktis lebih menitikberatkan pada kebutuhan praktis penyedia 
dan pengguna laporan keuangan akuntansi syari’ah yang terkesan 
VHNHGDU�PHODNXNDQ�PRGLÀNDVL�VHGHUKDQD�DWDV�DNXQWDQVL�PRGHUQ�

(konvensional) yang saat ini berkembang. Sedang akuntansi 
syari’ah ÀORVRÀV�WHRULWLV lebih mengacu pada bentuk ideal dengan 

1 Iwan Triyuwono. 3HUVSHNWLI�� 0HWRGRORJL�� GDQ� 7HRUL� $NXQWDQVL� ,VODP 
�-DNDUWD��5DMD�*UDÀQGR�3HUVDGD���������KOP�����
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FDUD�PHQJJDOL� GDQ�PHQJJXQDNDQ�QLODL�QLODL� ÀORVRÀ� ,VODP� \DQJ�

akan berbeda antara keduanya adalah bahwa akuntansi syari’ah 
praktis hanya dipraktekkan pada lembaga keuangan syari’ah 
saja. Sedangkan akuntansi digunakan sebagai landasan dalam  
membangun teori akuntansi syari’ah, lebih jauh akuntansi syari’ah 
ÀORVRÀV�WHRULWLV dibangun untuk semua institusi bisnis. 

Ada pula yang menggunakan pendekatan alternatif, yaitu 
melihat akuntansi dari kacamata diluar pola pikir yang selama ini 
berkembang dengan konsep KLSHUVWUXNWXUDOLVPH�,VODP�LQWHJUDWLI yang 
dikembangkan oleh Mulawarman.2 Beliau menyebutkan sebagai 
bentuk rekonstruksi yang telah melakukan integralisasi konsep 
strukturalisme dan SRVW� VWUXNWXUDOLVPH sekaligus melampauinya 
(hyper). Intinya adalah mencoba melihat dari luar sistem yang 
selama ini berkembang (metode SRVLWLYLVWLN) sehingga bisa 
didapatkan pengertian lain diluar kebiasaan, baik melalui 
SHQDNZLODQ��SHQDPEDKDQ��DWDX�PRGLÀNDVL��

Metode ini memiliki keunggulan dari sisi komponen berpikir 
yang memasukkan unsur intelektual, mental dan spiritual dalam 
analisisnya yang tidak akan didapati dalam PHWRGRORJL� SRVLWLYLVWLF 
karena dalam pandangan mereka pemikiran tidak lagi rasional 
jika telah memasukkan unsur-unsur immateri. Fungsinya adalah 
menghasilkan produk baru dari metodologi alternatif  sehingga 
diharapkan akan menghasilkan derivasi pemikiran yang beragam, 
berbeda dari yang biasanya. Triyuwono menyinggung hal 
tersebut tidak dapat langsung dipraktekkan mengingat 6KDUL·DWH�
9DOXH�$GGHG�6WDWHPHQW (SVAS), yang merupakan salah satu hasil 
dari metodologi KLSHUVWUXNWXUDOLVPH�,VODP�LQWHJUDWLI, adalah salah satu 
bagian dari Laporan Keuangan Akuntansi Syari’ah sehingga tidak 
mungkin mempraktekkan satu bagian saja dari laporan keuangan 
yang utuh.3 Masih banyak lagi yang bisa kita eksplorasi dari 
gagasan yang beliau lontarkan baik yang bisa kita ambil ataupun 
dapat kita kritisi.

2  Aji Dedi Mulawarman. 0HQ\LEDN�$NXQWDQVL� 6\DULDK� �� 5HNRQVWUXNVL�
7HNQRORJL�$NXQWDQVL�6\DULDK�GDUL�:DFDQD�NH�$NVL (Yogyakarta: Kreasi Wacana 
<RJ\DNDUWD��������

3  Iwan Triyuwono, 3HUVSHNWLI��0HWRGRORJL������ hlm. 31. 
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Tetapi disisi lain, tampak terlihat disiplin ilmu akuntansi 
syari’ah tidak begitu menarik perhatian banyak kalangan 
yang bergelut di bidang akuntansi secara umum (akuntansi 
konvensional). Jikalau perkembangan akuntansi syari’ah terlihat 
semarak akhir-akhir ini, menurut penulis disebabkan karena 
tuntutan perkembangan laju perbankan syari’ah yang tumbuh 
semakin pesat sehingga banyak praktisi merasa membutuhkan 
piranti yang seirama dengan perjuangan mereka yaitu akuntansi 
yang dapat mengakomodir perkembangan sektor keuangan 
syari’ah. Cepatnya laju pertumbuhan perbankan syari’ah dan 
sektor keuangan syari’ah yang lain mendesak para praktisi untuk 
membuat seperangkat sistem akuntansi yang bernafaskan Islam, 
paling tidak secara dharuri��PHQGHVDN��GDODP�EHQWXN�PRGLÀNDVL�
akuntansi yang selama ini berkembang. Beragam cara ditempuh, 
mulai dari penggantian istilah menjadi istilah yang Islami 
(berbahasa arab), memasukkan ranah spiritual dalam praktek 
pelaksanaan akuntansi konvensional, atau bahkan ada pula yang 
tetap memakai konsep akuntansi konvensional apa adaanya.

Bagi akademisi terutama, tentu mereka mendapat ‘tantangan’ 
dan ‘tuntutan’ yang datang dari dunia praktisi perihal kebutuhan 
mereka akan konsepsi serta aspek teknis akuntansi syari’ah. Di 
dunia akademisi pun terjadi perbedaan dalam menyikapi laju 
perkembangan dunia keuangan syari’ah yang terjadi di lapangan. 
Cara menjawabnya pun beragam, ada yang tetap memakai konsep 
serta teknis akuntansi umum, ada yang mengubah paradigmanya 
tetapi tetap mempertahankan aspek teknisnya dan ada pula yang 
berkeinginan merombak total konsepsi/ paradigma serta teknis 
yang selama ini berkembang. Begitulah kenyataannya yang terjadi 
di lapangan. 

Tetapi perkembangan di dunia akademisi dalam 
hal membangun kerangka akuntansi syari’ah tidak begitu 
menggembirakan sebagaimana derasnya tuntutan kaum praktisi 
untuk memenuhi hajat hidup laju pertumbuhan lembaga 
keuangan syari’ah yang mereka perjuangkan. Terlebih lembaga 
keuangan syari’ah kini pun semakin tumbuh beraneka ragam, 
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tidak hanya sektor perbankan semata tetapi mencakup asuransi 
syari’ah, pegadaian syari’ah, pasar modal syari’ah, dan unit usaha 
lain yang bernuansa syari’ah. 

Melihat perkembangan semacam ini, tentu tidak berimbang 
antara laju kebutuhan dan tingkat pemenuhan. Seolah terjadi 
VODFN antara kebutuhan di lapangan dengan pemenuhannya oleh 
kalangan akademisi. Maka tak heran, produk yang dikeluarkan 
oleh Dewan Syari’ah Nasional (dibawah MUI) yang berwenang 
mengeluarkan standar akuntansi syari’ah terkesan setengah 
matang dan tergesa-gesa. Oleh karenanya butuh keseriusan dan 
partisipasi aktif  dari segenap komponen masyarakat dan civitas 
akademika bidang akuntansi (terutama kaum muslim) untuk ikut 
memberikan andil dalam membuat rancang bangun akuntansi 
yang berstandarkan syari’ah. 

Hal senada juga diungkapkan oleh Muhammad tentang 
tuntutan keberadaan akuntansi syari’ah yang dimotori oleh laju 
perkembangan perbankan syari’ah yang lebih dahulu populer. 
Muhammad mengakui bahwa para pakar syari’ah Islam dan 
akuntansi harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan 
standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank 
konvensional seperti telah dikenal selama ini. Standar akuntansi 
tersebut menjadi kunci sukses bank syari’ah dalam melayani 
masyarakat di sekitarnya sehingga seperti lazimnya harus dapat 
menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya dan relevan 
bagi para penggunanya, namun dalam konteks syari’ah Islam.4 

Banyak motivasi atau alasan yang melatarbelakangi 
penulisan yang intens tentang akuntansi syari’ah oleh beberapa 
kalangan. Mulai dari yang bersifat penggunaan praktis hingga 
taraf  dorongan ideologis. Oleh karenanya pembahasan mengenai 
kerangka berpikir menjadi mutlak diperlukan untuk dikaji. 
Jembatan penghubung antara pengalaman dunia praktis dengan 
dunia akademis adalah adanya teori yang mendasarinya. Selama 
ini kritikan yang ada tidak mengupas bentuk kajian seperti ini 

4Muhammad, 0DQDMHPHQ�%DQN�6\DULDK (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 
2005). hlm. 43.



Ihda A Faiz

�� ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014

secara sistematis sehingga berimbas pada miskonsepsi. Inilah 
ruang lingkup menyeluruh ulasan studi ini sehingga diharapkan 
tidak ada permasalahan tercecer karena perbedaan landasan 
berpikir.

PembahasanB. 

Teori Akuntansi1. 

Pada awalnya, akuntansi merupakan disiplin teknik 
pencatatan (pembukuan) keuangan yang aplikatif  sehingga tidak 
akan ada orang yang bisa menguasainya tanpa terlebih dahulu 
terjun langsung dalam dunia praktek dan mengerjakan magang 
(apprenticeship) pada pihak praktisi yang lebih dulu mengenal dan 
mengembangkan akuntansi. Tidak heran banyak kalangan yang 
menganggap akuntansi adalah seni atau kerajinan (art). Penyebutan 
akuntansi sebagai art tidak lain karena belum dirumuskannya 
secara jelas metode dasar dan pola operasionalnya sehingga pada 
praktiknya lebih banyak menggunakan pertimbangan estetika 
dan pertimbangan nilai (YDOXH� MXGJPHQW). Proses ini menuntut 
keahlian dan pengalaman dari akuntan untuk memilih perlakuan 
yang terbaik.5 

Perkembangan pengetahuan dan keterampilan inipun 
semakin kompleks dengan dinamisnya perjalanan dunia bisnis 
secara umum. Perkembangan akuntansi mengiringi ‘metabolisme’ 
dunia usaha. Semakin cepat dan rumitnya perkembangan dunia 
bisnis maka kebutuhan akan akuntansi yang kompleks dan 
FRPSDWLEHO pun tidak dapat dihindari. Dalam perkembangan 
selanjutnya, pengetahuan dan keterampilan akuntansi dapat 
GLLGHQWLÀNDVL� GHQJDQ� MHODV� VHKLQJJD� PHPEHQWXN� VHSHUDQJNDW�

pengetahuan utuh yang dapat diajarkan melalui institusi 
pendidikan. Dari sinilah perkembangan akuntansi mengalami 
kemajuan yang luar biasa. Riset dan pengembangan semakin 
gencar dilakukan oleh dunia akademisi dengan dukungan dunia 
praktisi yang mengiringi dinamisasi ritme dunia bisnis.

5 Suwardjono, 7HRUL� $NXQWDQVL�� 3HUHND\DVDDQ� 3HODSRUDQ� .HXDQJDQ 
(Yogyakarta: BPFE, 2005), hlm. 11.
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Tidak ada masalah di dunia praktisi tentang peran 
penting akuntansi. Mereka hanya dituntut secara praktis 
untuk dapat mengikuti ritme perjalanan bisnis yang dihadapi 
dengan mengembangkan sistem akuntansi yang dimiliki. Justru 
perdebatan terjadi di dunia akademisi tentang bagaimana 
PHUHÁHNVLNDQ�DNXQWDQVL�NH�GDODP�GXQLD�SHPEHODMDUDQ��$NXQWDQVL�

GLDQJJDS�VHEDJDL�LOPX�PXUQLNDK�VHSHUWL�KDOQ\D�ÀVLND��PDWHPDWLND��

kedokteran, dan lain-lain, ataukah tetap dalam keadaannya sebagai 
VNLOO (keterampilan)?

Perbedaan pendapat tersebut tampak jelas dalam metodologi 
pengembangan teori akuntansi yang ditawarkan masing-masing 
pihak. Perbedaan pendekatan ini memiliki konsekuensi yang 
berlainan terhadap proses dan tujuan pembelajaran yang ingin 
dicapai. Selama perdebatan ini belum selesai dituntaskan, maka 
perjalanan pembelajaran akuntansi akan selalu mengalami 
NRQÁLN�GDQ�SHUVHOLVLKDQ��.HVHPXD�LWX�EHULPEDV�SDGD�SURVHV�GDQ�

tujuan pembelajaran yang pada akhirnya akan mempengaruhi 
output yang dihasilkan. Permasalahan ini juga berimplikasi pada 
kebingungan perkembangan wacana akuntansi syari’ah selama 
ini.

Dalam tataran akademis, para pakar kemudian berbeda 
pendapat bagaimana upaya teoritisasi akuntansi yang tepat. 
Perbedaan pendapat ini bermula dari perbedaan kategorisasi 
akuntansi itu sendiri, apakah masuk dalam ranah seni, sains, atau 
teknologi. Jika dimasukkan dalam kategori sain maka akuntansi 
mampu menjelaskan dan memprediksi kejadian yang berkembang 
di lapangan selama ini. Tentu saja teori akuntansi tidak mampu 
memenuhi aspek kedua yakni prediksi. Namun bila digolongkan 
sebagai teknologi (dalam bentuk penalaran logis) maka teori 
akuntansi digunakan untuk menjelaskan praktek-praktek yang 
ada guna memperoleh pemahaman yang lebih baik atasnya. 

Hal ini karena karakter utama yang melekat dalam setiap 
teknologi adalah kebermanfaatan. Dengan asas ini, akuntansi 
akan lebih mudah untuk berinteraksi (memanfaatkan) teori-teori 
dari disiplin ilmu yang sudah VWDEOH. Disamping itu, akuntansi juga 
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bisa memanfaatkan teknik-teknik, model-model dan metode-
metode yang telah dulu dikembangkan oleh ilmu lain.� Inilah 
keleluasaan yang dimiliki oleh akuntansi apabila dikategorikan 
sebagai teknologi. Tidak demikian apabila akuntansi masuk 
dalam kategori ilmu ataupun seni. 

Selain bermanfaat, teknologi juga harus disesuaikan dengan 
tujuan sosial serta sistem nilai yang hidup dalam lingkungan 
masyarakat tersebut. Produk dari teknologi inilah yang nantinya 
dinikmati langsung oleh masyarakat. Seperti halnya teknologi 
ÀVLV� ODLQQ\D��SURGXN�WHNQRORJL� OXQDN� MXJD�VHQDQWLDVD�PHQJLNXWL�

ritme kebutuhan dan dinamitas user (pengguna). Proses dalam 
menentukan cara terbaik untuk mendapatkan produk (hasil) terbaik 
dalam penerapan suatu teknologi disebut dengan perekayasaan 
(engineering). Di sinilah teknologi mulai berkembang.

Manfaat teknologi dapat dirasakan tergantung pada siapa 
penggunanya serta untuk tujuan apa keberadaan teknologi 
itu. Manfaat tersebut tentu berbeda apabila dinikmati oleh 
satu entitas usaha (perusahaan) dibandingkan dengan apabila 
dimanfaatkan oleh suatu masyarakat dalam sebuah negara. Meski 
tidak dilegislasi secara sah oleh pemerintah mengenai standar 
akuntansi yang berterima di suatu negara, menentukan karakter 
bersama (characteristics in common) merupakan keniscayaan sebagai 
syarat keterbandingan laporan keuangan. Sebagai alternatifnya 
adalah dengan berdirinya institusi independen yang mewakili 
profesi untuk menyusun standar penyajian informasi keuangan. 
Di tingkat nasional inilah produk perekayasaan akuntansi 
disebut sebagai kerangka konseptual (FRQFHSWXDO� IUDPHZRUN) yang 
berfungsi:

a. Acuan pengevaluasian praktek akuntansi yang berjalan.

b. Pengaruh pengembangan praktek dan prosedur akuntansi 
baru.

c. Basis penurunan standar akuntansi.

� Bambang Sudibyo. “Rekayasa Akuntansi dan Permasalahannya di 
Indonesia”. Makalah disampaikan dalam acara peringatan ulang tahun Ikatan 
Akuntansi Indonesia ke 29�-DNDUWD�����'HVHPEHU������
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d. Titik tolak pengujian dan perbaikan praktek berjalan.

e. Pedoman pemecahan masalah potensial.

Perekayasaan akuntansi inilah yang menjadi jembatan 
penghubung antara dunia praktis dan ranah teoritis. Disinilah 
“demarkasi” penting untuk memahami secara utuh bangunan 
akuntansi itu sendiri. Maksud akuntansi di sini adalah dalam 
pengertian yang lebih luas yaitu sebagai suatu sistem pelaporan 
keuangan umum yang melibatkan kebijakan umum akuntansi 
(tentang struktur, mekanisme, pihak yang terlibat, dan standar 
pelaporan) dalam suatu wilayah negara tertentu.� Pengertian 
akuntansi dalam arti luas ini dirasa lebih adil dan mencakup 
semua komponen yang terkait dengan pembahasan akuntansi 
itu sendiri. Hal ini berfungsi untuk menjaga miss-komunikasi 
pengertian akuntansi dari masing-masing pihak. 

Dari uraian di atas didapatkan pemahaman bahwa sejatinya 
akuntansi merupakan bentuk teknologi yang bebas guna sesuai 
kebutuhan dan kebermanfaatan bagi user. Muatan nilai atasnya 
pada hakikatnya merupakan nilai bentukan dari luar, bukan nilai 
inheren yang dihasilkan oleh akuntansi itu sendiri. Oleh karenanya 
istilah akuntansi konvensional (umum) dan akuntansi syari’ah 
seharusnya tidak perlu ada karena aspek kebermanfaatannya 
(sebagai teknologi) tergantung pada penggunanya, bukan muatan 
ideologi yang disebarkannya.

Pada faktanya, labelisasi semacam ini tidak dapat dihindari 
karena nilai (ideologi) Islam sangat bertentangan dengan nilai 
kapitalisme. Pengguna dan lingkungannya juga berbeda, yaitu 
antara Islam dan kapitalisme. Sebab ideologi kapitalisme saat 
ini mendominasi dan menghegemoni dunia sehingga tak pelak 
VLPSOLÀNDVL� DNXQWDQVL� NRQYHQVLRQDO� DGDODK� SURGXN� DWDX� DQDN�

kandung kapitalisme semakin tak bisa dihindari. Fakta semacam 
ini pada dasarnya telah disadari oleh banyak kalangan, seperti 
%DVZLU��������PHQ\DWDNDQ�EDKZD�

�  Suwardjono. 7HRUL�$NXQWDQVL����� hlm. 18.  
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“...munculnya kesan bahwa akuntansi juga memiliki kaitan 

dengan ideologi sulit untuk dielakkan, dan akutansi seperti yang 

saat ini diajarkan pada jurusan-jurusan akuntansi di Indonesia 

ternyata sangat kuat dipengaruhi oleh kapitalisme. Pengaruh 

kapitalisme itu terutama tampak sangat nyata pada kuatnya 

pengaruh prinsip ekonomi kapitalistik dalam penyajian laporan 

keuangan pendapatannya”. 8

Namun kondisi ini tidak bisa menjadi alasan untuk 
mengeluarkannya dari kategorian teknologi dengan sifatnya 
bergantung pada siapa yang memanfaatkan (DNVLRORJL). 
Maka karenanya, tidak perlu ada upaya berlebihan untuk 
mendekonstruksi akuntansi konvensional dan mengkonstruksi 
akuntansi syari’ah dalam bentuk simbolisasi yang khas. Seperti 
yang dilakukan oleh Mulawarman dengan mencoba menyusun 
simbol akuntansi syari’ah yang berbeda simbol akuntansi 
konvensional. Muncullah istilah Neraca Syari’ah, Laporan Arus 
Kas Syari’ah, Laporan Keuangan Syari’ah, dan Laporan Nilai 
Tambah Syari’ah. Menurut Mulawarman, Laporan Nilai Tambah 
Syari’ah berbasis rizki merupakan salah satu bentuk derivasi dari 
konsep Islam tentang aspek PD·LV\DK�UL]T�PDDO��

Berdasarkan uraian di atas kiranya cukup untuk 
mendudukkan positioning akuntansi diantara ideologi yang ada 
di dunia. Pertanyaannya sebetulnya sederhana, apabila kita 
mengamati fakta yang sama tetapi menghasilkan penafsiran serta 
aktualisasi yang berbeda maka yang salah apanya? Atau, apa sebab 
perbedaan pemahaman atas fakta tersebut? Fakta yang diindera 
ataukah mindset masing-masing orang? Bila hasil pengamatannya 
menunjukkan hasil yang seragam antar orang, maka ia bersifat 
universal dan terkategori ilmu. Namun bila hasil pengamatan 
menunjukkan perbedaan, maka permasalahannya terletak pada 
mindset (An-Nabhani menyebutnya sebagai informasi awal / 
PD·OXPDW�WVDELTDK) orang yang mengamati obyek tersebut. 0LQGVHW 
inilah yang seharusnya kita ubah. Bisa juga jika persepsi masing-

8  Muhammad, 3HQJDQWDU�$NXQWDQVL�6\DULDK�(Jakarta: Penerbit Salemba 
Empat, 2005a), hlm. 2-3.
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masing orang sama, kekeliruan terjadi pada tataran kelemahan 
indera atau alat bantu yang digunakan. 

Karena pertimbangan penerimaan masyarakat, maka 
penulis masih menggunakan terminologi akuntansi syari’ah dan 
akuntansi konvensional. Namun istilah ini bermakna akuntansi 
yang digunakan dalam nilai dan lingkungan syari’ah Islam serta 
akuntansi yang dipraktekkan dalam lingkungan konvensional 
(kapitalistik). Bukan akuntansi yang berasal dari Islam ataupun 
kapitalis (konvensional)

Rekontruksi Akuntansi Bernilai Islam2. 

Cara tercepat dan paling mudah dalam merekonstruksi 
akuntansi agar bernilai Islam adalah dengan meletakkan akuntansi 
pada lingkungan baru yang membentuknya dan mengisinya 
dengan nilai atau ideologi Islam. Hal ini merujuk pada upaya 
merumuskan kerangka konseptual sebagai wadah bagi akuntansi 
agar memuat nilai Islam. Setelah itu, baru dapat dievaluasi sejauh 
mana penggunaan prinsip akuntansi sejalan dengan bangunan 
FRQFHSWXDO� IUDPHZRUN yang telah diislamkan. Tataran konseptual 
justru merupakan tahap paling riskan terhadap persoalan nilai atau 
ideologi yang dibawa. Ini karena, banyak asumsi atau penilaian 
dasar dalam FRQFHSWXDO� IUDPHZRUN� bersifat bawaan (JLYHQ) yang 
bermuatan ideologi tertentu. Suwardjono merumuskan proses 
perekayasan pelaporan akuntansi sebagaimana diilustrasikan 
dalam gambar berikut.9

Paling tidak melalui proses rumusan perekayasaan akuntansi 
inilah kita evaluasi rancang bangun awal akuntansi Islam. Metode 
yang lebih tepat untuk mengembangkan disiplin baru ini adalah 
penalaran deduktif  normatif  sebagaimana dikembangkan 
oleh Hendriksen,10 karena sebagian besar penggagas akuntansi 
V\DUL·DK�PHPXODLQ\D�GDUL�NRQVHSVL�SDUDGLJPD�DWDX�ÀORVRÀ�\DQJ�

berbeda antara akuntansi syari’ah dan akuntansi konvensional. 
Pertimbangan lain untuk memakai konsepsi kerangka konseptual 

9  Suwardjono. 7HRUL�$NXQWDQVL������hlm. 102.    
10 Eldon S. Hendriksen. 7HRUL�$NXQWDQVL��7HUMHPDKDQ���(Jakarta: Erlangga, 

1999), hlm. 54.
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sebagai judgment adalah besarnya manfaat penggunaan kerangka 
konseptual sebagaimana yang diungkap oleh Kam.

Proses perekayasaan keuangan model Suwardjono di atas 
PDPSX�PHPEHULNDQ�GHÀQLVL�DNXQWDQVL�\DQJ� MDPL· (mencakup 
semua) dan PDQL·��GHÀQLWLI���+DO�LQL�GLWXQMDQJ�GHÀQLVL�DNXQWDQVL�
Suwardjono11 dirasa paling tepat menggambarkan fakta 
akuntansi untuk saat ini. Karenanya penulis menggunakan 
konsepsi di atas sebagai pijakan pembahasan. Konseptualisasi 
kerangka konseptual itu sendiri di tataran praktis terdapat 
perbedaan antar institusi, semisal )LQDQFLDO�$FFRXQWLQJ�6WDQGDUGV�
%RDUG (FASB), ,QWHUQDWLRQDO�$FFRXQWLQJ�6WDQGDUGV�&RPPLWWHH (IASC) 
atau antar pakar akuntansi. 

Tujuan Pelaporan Keuangan harus didasarkan pada 
tujuan negara atau masyarakat secara luas. Dalam koridor 
Islam, tujuan negara menurut Islamlah yang menjadi rujukan. 
Bila kapitalisme memandang hak asasi paling utama yang harus 
dijunjung tinggi oleh negara adalah hak individu (LQGLYLGXDOLVPH), 
maka dalam Islam seluruh perbuatan manusia harus tunduk 
dalam aturan perintah Allah SWT dalam syari’at Islam. Tak 
heran individu dalam pandangan Barat mendapat tempat yang 
paling tinggi sehingga berkesempatan untuk mengeksploitasi 
kekayaan dunia sesuai kehendak pribadi, tak dibatasi. Dari 
sinilah (dalam dunia perekonomian) mereka menjajakkan 
konsepsi ‘pasar bebas’ yang artinya pemerintah tidak boleh 
ikut campur mengatur kebebasan individu yang diagungkan 
oleh Barat. Konsep ini tidak jauh beda dengan hukum rimba, 
siapa kuat dia menang, siapa lemah akan tersingkirkan.

Dalam kehidupan sosial muncul paham hedonisme dan 
SHUPLVLYLVPH, dalam pendidikan muncul paham PDWHULDOLVPH, 
dalam keagamaan berkembang sinkretisme, dalam dunia politik 
hiduplah sikap oportunisme, dan seterusnya. Inilah bencana 
kapitalisme (lihat uraian kerusakan kapitalisme pada Al-Jawi, 
2001). Turunan dari prinsip individualisme ini berkembang 

11 Suwardjono. 7HRUL�$NXQWDQVL������hlm. 99.   
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ke dalam wujud entity theory.12 Teori ini tidak hanya dimaknai 
sebagai pemisahan kekayaan pribadi dengan perusahaan, 
namun bermakna pula entitas bisnis ibarat individu yang harus 
dilayani dan dihormati hak-haknya oleh negara. 

1DUVD� ������� PHPEHULNDQ� NULWLN� WHUKDGDS� EDQJXQDQ�

pokok yang melandasi akuntansi saat ini, yaitu tujuan utama 
pelaporan keuangan hanyalah kreditur dan investor, serta 
konsepsi pemertahanan modal yang berpijak pada kapitalisme. 
Dari sinilah keberadaan entitas bisnis melebihi naungan negara 
karena dia bisa bersifat trans-nasional dengan pengelolaan 
kekayaan yang tak terbatas. Dalam kapitalisme, fungsi negara 
dikebiri dengan hanya menjadi wasit (UHJXODWRU) dalam kehidupan 
masyarakat. Negara tidak boleh masuk dalam ranah privat 
(agama, ekonomi, pendidikan) sehingga fungsi distributor 
kekayaan, fungsi keamanan dan yang lain menjadi mandul. 
Pangkalnya adalah sekulerisme �IDVKOX� DO�GLQL� ¶DQ� DO�KD\DW� 
-pemisahan urusan dunia dengan agama- sehingga seluruh 
aturan dalam kehidupan diatur oleh manusia sendiri, tidak ada 
kaitannya dengan agama

Konsep di atas tentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai 
Islam. Islam memandang bahwa manusia adalah makhluk yang 
lemah dengan sifat buruk atasnya (serakah, kikir, sombong, dll) 
sehingga diperlukan petunjuk dari luar untuk meredam tabiat 
buruk ini. Oleh karenanya, Islam datang dengan syari’at berisi 
aturan yang datang dari Pencipta ($O�.KDOLT) manusia, yaitu 
$OODK� VZW��� XQWXN� PHQXQGXNNDQ� VXE\HNWLÀWDV� GDQ� HJRLVPH��

Karena standar hidup (PDTD\LV) manusia harus berdasarkan 
syari’at Islam bukan pada individu, termasuk dalam penentuan 
baik dan buruk perbuatan. An-Nabhani13 mengatakan bahwa 
predikat baik (khair) dalam penilaian seorang muslim adalah 

12 Hendry Y. Setiabudi dan Iwan Triyuwono. $NXQWDQVL�(NXLWDV�'DODP�
1DUDVL� .DSLWDOLVPH�� 6RVLDOLVPH� GDQ� ,VODP (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 
2002), hlm. 23.

13 Taqiyuddin An-Nabhani, 0DIDKLP� +L]EXW� 7DKULU� (terjemahan) 
(Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2001), hlm. 44.
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sesuatu yang diridhai Allah swt. sedangkan buruk (syarr) adalah 
sesuatu yang dimurkai Allah swt. Di sinilah seharusnya tujuan 
negara diletakkan yaitu berdasarkan syari’at Islam. 

Bila tujuan akuntansi didasarkan atas tujuan negara, 
sedang tujuan negara berdasar aturan masing-masing negara 
atas dasar keragaman berpikir manusianya maka tak pelak sistem 
pelaporan keuangan masing-masing negara selamanya juga akan 
berbeda. Tak heran bila upaya harmonisasi akuntansi berjalan 
lambat, namun bila didasarkan atas syari’at Islam yang berlaku 
untuk setiap tempat dan sepanjang waktu, kendala ini tidak akan 
ditemui.

Muhammad menyatakan bahwa nilai-nilai, sistem 
GDQ� ÀOVDIDW� LOPX� DNDQ� WXUXW� PHQHQWXNDQ� PRGHO� LOPX� \DQJ�

berkembang di suatu negara. Apabila suatu negara menganut 
sistem ekonomi kapitalisme, maka sistem akuntansi yang 
berkembang adalah sistem akuntansi kapitalis. Demikian pula, 
apabila suatu negara mengikuti sistem ekonomi Islam maka 
sistem akuntansi yang berkembang adalah sistem akuntansi 
Islam (V\DUL·DK). Muhammad14 memperkuat pendapatnya 
dengan mengutip pendapat Tricker yang menyatakan bahwa: 
“(bentuk) akuntansi sebetulnya tergantung pada ideologi dan 
moral masyarakat. Akuntansi tidak bebas nilai. Akuntansi 
adalah anak dari budaya (masyarakat). Pandangan ini jelas 
membawa implikasi terhadap studi akuntansi kontemporer”. 

Penulis sepakat dengan pendapat Muhammad di atas yang 
memposisikan akuntansi sejalan dengan sistem ekonomi yang 
dianut oleh suatu masyarakat. Hanya saja posisi tersebut lebih 
tepatnya sebagai teknologi yang mempermudah penggunanya 
untuk mencapai tujuan dan ideologi (keyakinan) yang 
dipegangnya. Pada titik ini, Muhammad berkesimpulan bahwa 
nilai-nilai yang ada pada akuntansi merupakan pancaran dari 
nilai inheren (YDOXH�ODGHQ) yang diemban oleh akuntansi. Padahal 
sebenarnya nilai tersebut berasal dari luar (oleh pemakainya) 
sehingga yang diubah, dalam kaitannya dengan permasalahan 

14 Muhammad, 3HQJDQWDU�$NXQWDQVL������hlm. 10.
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akuntansi konvensional, adalah sistem kehidupan (ideologi) 
yang dianut oleh negara tersebut, bukan akuntansinya secara 
langsung. Penarikan kesimpulan inilah yang penulis tidak 
sepakati.

Triyuwono dan As’udi menyebutkan bahwa tujuan dalam 
akuntansi syari’ah berdasarkan pada tujuan ekonomi Islam yaitu 
pemerataan kesejahteraan bagi seluruh umat.15 Sedang Syahatah 
menyebutkan tujuan dari akuntansi dalam Islam adalah��:

a.� +LI]XO�$PZDO (memelihara uang).

b. Menjadi bukti pencatatan (kitabah) tatkala ada perselisihan.

c. Dapat membantu mengambil keputusan.

d. Menentukan hasil-hasil usaha yang akan dizakatkan.

e. Menentukan dan menghitung hak-hak kawan yang berserikat.

f. Menentukan imbalan, balasan dan sanksi.

Tujuan di atas dapat dibenarkan syari’at dengan 
catatan tidak bertentangan dengan syara’. Secara luas tujuan 
diterapkannya syari’at Islam (0DTDVKLG�DV\�6\DU·L\\DK ) menurut 
Kurnia (2008) adalah sebagai berikut:

a. Memelihara Keturunan (DO�0XKDID]KDK�¶DOD�DQ�1DVO)

b. Memelihara Akal (DO�0XKDID]KDK�¶DOD�DO�¶$TOX)

c. Memelihara Kehormatan (DO�0XKDID]KDK�¶DOD�DO�.DUDPDK)

d. Memelihara Jiwa Manusia (DO�0XKDID]KDK�¶DOD�DQ�1DIV)

e. Memelihara Harta (al�0XKDID]KDK�¶DOD�DO�0DO)

f. Memelihara Agama (DO�0XKDID]KDK�¶DOD�$G�GLQ)

g. Memelihara Keamanan (DO�PXKDID]KDK�¶DOD�DO�DPQ)

h. Memelihara Negara (DO�0XKDID]KDK�¶DOD�DG�'DZODK)

Kerangka konseptual lebih lanjut digambarkan oleh Kieso 

15Iwan Triyuwono dan Mohamad As’udi. $NXQWDQVL� 6\DULDK��
0HPIRUPXODVLNDQ�.RQVHS�=DNDW�GDODP�.RQWHNV�0HWDIRUD�=DNDW (Jakarta: Salemba 
(PSDW���������KOP�����

�� Husein Syahatah. 8VXO� DO� )LNUL� DO� 0XKDVDEDK� ,VODP� WHUM�� (Jakarta: 
Media Akbar Sarana, 2001), hlm. 44-48.
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HW�DO. Penjabaran singkat tentang model yang disampaikan Kieso 
adalah sebagai berikut.��

Tingkat pertama tujuan pelaporan keuangan yaitu: (1) 
berguna untuk membuat keputusan investasi dan kredit bagi 
yang mengerti penuh aktivitas bisnis dan ekonomi, (2) membantu 
kreditor dan investor saat ini dan potensial untuk mengetahui 
jumlah waktu dan ketidaktidakpastian FDVK�ÁRZ masa depan, (3) 
mengetahui hak dan perubahan sumber daya ekonomi.

Tingkat kedua merupakan penghubung antara tingkat 
pertama dengan tingkat ketiga. Karakteristik kualitatif  informasi 
akuntansi terbagi dua, yaitu bermanfaat dalam pengambilan 
keputusan, dan keterpahamian. Karakter yang pertama terdiri 
dari relevansi dan reliabilitas. Sedang karakter yang kedua terdiri 
atas keterbandingan dan konsistensi. Elemen dari laporan 
keuangan terdiri atas: aset, kewajiban, modal, investasi pemilik, 
distribusi kepada pemilik, laba komprehensif, pendapatan, biaya, 
keuntungan serta kerugian.

Tingkat ketiga merupakan konsep pengakuan dan 
pengukuran. Asumsi dasar meliputi: asumsi HFRQRPLF� HQWLW\�� JRLQJ�
FRQFHUQ�� PRQHWDU\� XQLW dan periodicity. Prinsip Dasar Akuntansi 
meliputi: Prinsip Kos Historis, Pengakuan pendapatan, matching 
dan pengungkapan penuh. Sedang hambatan (kendala) yang 
dihadapi yaitu: keterkaitan manfaat dan kerugian, materialitas, 
lingkungan bisnis dan konservatisme.

Keberatan yang sering diajukan oleh penggagas akuntansi 
syari’ah pada kerangka konseptual di atas adalah terkait asumsi 
serta tujuan pelaporan keuangan karena lahir dari pemahaman/
DTLGDK� tertentu dan tidak bersifat ilmiah. Sedang elemen yang 
lain tidak banyak ‘digugat’ karena pada dasarnya bersifat 
teknis dan menyesuaikan dengan kebutuhan akan sifat atau 
karakter pelaporan. Kerangka konseptual di atas sejalan dengan 
karakteristik korporasi yang dibangun oleh sistem kapitalisme. 
Kieso, HW�DO�mengungkapkan beberapa karakter (prinsip) yang 

�� Weygandt Kieso and Kimmel. ,QWHUPHGLDWH�$FFRXQWLQJ  (USA: John 
Wiley & Sons, Inc, 2004), hlm. 30-45.
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harus dipenuhi oleh perusahaan yang berbentuk korporasi, 
yaitu:18

D�� 6HSDUDWH�RI �/HJDO�([LVWHQFH. 

Perusahaan merupakan entitas tersendiri yang 
terpisah dari pemiliknya secara legal (hukum) sehingga 
memungkinkannya bertindak atas nama perusahaan itu sendiri 
bukan atas nama pemilik. Jadi, hubungan antara pemilik dan 
kesatuan usaha dipandang sebagai hubungan bisnis (hak dan 
kewajiban atau utang dan piutang). Pemisahan kedudukan 
kesatuan usaha dan pemilik berarti bahwa fungsi manajemen 
terpisah dengan fungsi investasi. Kesatuan usaha menjadi 
sudut pandang akuntansi, yaitu akuntansi berkepentingan 
dengan pelaporan keuangan kesatuan usaha, bukan pemilik. 
Dengan kata lain, kesatuan usaha menjadi kesatuan pelapor 
yang bertanggungjawab kepada pemilik.

E�� /LPLWHG�/LDELOLW\�RI �6WRFNKROGHUV. 

Pemilik saham (VWRFNKROGHUV) memiliki akses (hak dan 
kewajiban) yang terbatas terhadap perusahaan sebesar jumlah 
saham yang dimilikinya. Karena perusahaan merupakan entitas 
yang terpisah dari pemilik, maka hubungan antarkeduanya 
tidak bersifat langsung (intervensif) namun melalui mekanisme 
yang cukup rumit. Begitu pula hubungannya dengan kreditor. 
Kreditor tidak memiliki klaim hukum untuk menuntut pemilik 
saham melebihi kontribusi modal yang mereka tanamkan dalam 
perusahaan tersebut. Artinya, jika perusahaan mengalami 
kebangkrutan maka kreditor tidak dibolehkan untuk menuntut 
aset pribadi pemilik modal agar melunasi hutang perusahaan 
yang tidak terbayarkan oleh kekayaan perusahaan.

F�� 7UDQVIHUDEOH�2ZQHUVKLS�5LJKWV. 

Pemilik saham (VWRFNKROGHUV) memiliki keleluasaan untuk 
memindahtangankan kepemilikan mereka atas perusahaan 

18 Weygandt Kieso and Kimmel. $FFRXQWLQJ�3ULQFLSOH (USA: John Wiley 
	�6RQV��,QF���������KOP������
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seberapapun besarnya dengan cara menjualnya. Pemilik 
perusahaan adalah mereka yang memegang saham tersebut 
dengan hak atas perusahaan berdasarkan prosentase 
kepemilikannya. Atas dasar economic entity (pemisahan hukum 
atas pemilik dan perusahaan), maka sejatinya perpindahan 
kepemilikan tidak mempengaruhi operasional perusahaan 
karena perusahaan mempunyai aturan sendiri yang telah 
dirumuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 
yang melibatkan seluruh pemilik saham.

G�� $ELOLW\�WR�$FTXLUH�&DSLWDO. 

Perusahaan mempunyai kemampuan dan kebolehan 
untuk mendapatkan tambahan modal dengan menerbitkan 
saham baru. Penerbitan saham seolah merupakan aktivitas 
tersendiri yang terpisah dari kontrak mereka dengan 
pemegang saham awal. Penerbitan saham ini secara kumulatif  
akan mengubah komposisi kepemilikan perusahaan. Alasan 
utama penerbitan saham baru adalah untuk mendapatkan 
tambahan suntikan modal guna ekspansi (perluasan) operasi 
perusahaan.

H�� &RQWLQXRXV�/LIH. 

Prinsip ini menganggap bahwa sebuah perusahaan 
didirikan bukan untuk dibubarkan. Artinya, mereka berasumsi 
bahwa usia perusahaan tidak akan berakhir (kecuali bila 
dinyatakan bangkrut), sehingga berdiri / bubarnya perusahaan 
tidak dipengaruhi faktor diluar entitas, misalkan kematian 
atau kebangkrutan pemegang saham, pekerja atau pihak 
manajemen.

I�� &RUSRUDWLRQ�0DQDJHPHQW. 

Secara hukum pihak yang memiliki perusahaan adalah 
para pemegang saham, namun yang berhak mengelola 
perusahaan adalah pihak manajemen. Intervensi pemilik 
terhadap perusahaan dilakukan secara tidak langsung melalui 
penunjukan dewan direksi.
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J�� *RYHUQPHQWDO�5HJXODWLRQV.

Perusahaan merupakan subyek regulasi (aturan) dari 
pemerintah sehingga mereka secara entitas harus mematuhi 
aturan yang diberlakukan oleh pemerintah, misalkan dalam 
aturan penerbitan saham, pembagian keuntungan (GLYLGHQ) dan 
pengelolaan perusahaan lain (corporate action).

K�� $GGLWLRQDO�7D[HV. 

Perusahaan berbentuk korporat merupakan obyek 
yang harus membayar pajak atas penghasilan yang mereka 
dapatkan.

Karakter (prinsip) korporasi di atas sejatinya bermula dari 
konsep economic entity sebagai asas utamanya, sedang prinsip 
yang lain merupakan penjabaran (GHULYDVL) dari karakter utama 
tersebut. Disinilah letak permasalahannya. Kebatilan perseroan 
terbatas dalam ekonomi konvensional terletak pada tanggung 
jawab yang terbatas ini. Jika perusahaan rugi atau bangkrut, para 
kreditur dan pemilik hak lainnya tidak dapat menuntut pada 
persero perusahaan sedikitpun, berapapun kewajiban perusahaan 
terhadap mereka. Mereka hanya bisa menuntut atas haknya 
sebatas aset perusahaan yang tersisa. Dengan demikian, sistem 
perseroan ini merupakan suatu perlindungan sistematis bagi para 
pemilik modal dan pengelola perusahaan. 

Sistem perseroan dengan tanggung jawab terbatas 
bertentangan dengan hukum V\DUD·�yang menuntut ditunaikannya 
seluruh kewajiban mereka terhadap pihak lain di dunia ini, 
sebagaimana hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam 
Bukhari dari Abu Hurairah:

 “Siapa saja yang�PHQJDPELO�KDUWD�RUDQJ�GDQ�EHUPDNVXG�XQWXN�
PHOXQDVLQ\D��PDND�$OODK� DNDQ�PHQRORQJQ\D� XQWXN�PHOXQDVLQ\D��'DQ�

VLDSD�VDMD�\DQJ�PHQJDPELO�KDUWD�RUDQJ�GDQ�EHUPDNVXG�PHUXVDNQ\D��PDND�

$OODK�DNDQ�PHUXVDN�RUDQJ�LWX�µ

 Juga dalam hadits yang lain: ´6XQJJXK�KDN�KDN�LWX�SDVWL�DNDQ�
GLWXQDLNDQ�NHSDGD�SDUD�SHPLOLNQ\D�SDGD�KDUL�NLDPDW�QDQWL��KLQJJD�VHHNRU�
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GRPED�EHWLQD�WDN�EHUWDQGXN�DNDQ�PHQGDSDW�NHVHPSDWDQ�PHPEDODV�NDUHQD�

SHUQDK�GLWDQGXN�ROHK�GRPED�EHWLQD�EHUWDQGXN�µ (HR. Imam Ahmad 
dari Abu Hurairah).

“3HUEXDWDQ�RUDQJ�ND\D�PHQXQGD�QXQGD�SHPED\DUDQ�XWDQJQ\D�DGDODK�
VXDWX�NH]KDOLPDQ�µ (HR. Imam Bukhari dari Abu Hurairah).

´«VHEDLN�EDLN�RUDQJ�GL�DQWDUD�NDOLDQ��DGDODK�\DQJ�SDOLQJ�EDLN�

GDODP�SHQXQDLDQ�KDN��SHPED\DUDQ�XWDQJ��GDQ�ODLQ�ODLQ��µ (HR. Imam 
Bukhari).

Artinya, perusahaan dalam Islam merupakan syakhsiyah 
hukmiyah, yaitu entitas yang juga terikat hukum syara’. Pemiliknya 
berkewajiban mengelola perusahaan tersebut dan bertanggung-
jawab atas semua aktivitas yang telah dilakukan perusahaan. 
Dari sini, pemilik tetap terkena kewajiban melunasi utang 
perusahaan meski menggunakan uang pribadi. Namun Islam 
juga tetap memberikan perlindungan terhadap pemilik dengan 
tidak dibolehkannya menyita aset pribadi yang mengganggu 
kehidupan wajar di masyarakat. Para fuqaha memberikan uraian 
tersebut dalam bab WDÁLV (kebangkrutan). 7DÁLV menurut V\DUD· 
dapat diungkapkan dalam dua pengertian, yaitu:

D�� 7DÁLV adalah suatu kondisi utang yang pembayarannya dapat 
menghabiskan harta orang yang berutang. Akan tetapi, 
hartanya itu tidak dapat membayar seluruh utang-utangnya

E�� 7DÁLV�adalah suatu kondisi seseorang yang tidak memiliki harta 
sama sekali

Beberapa atsar yang disampaikan oleh Rasulullah tentang 
WDÁLV (kebangkrutan) diantaranya misalkan: “Malik ibnu Anas 
telah menceritakan kepada kami, dari Yahya ibnu Sa’id, dari Abu 
Bakar ibnu Muhammad ibnu Amr ibnu Hazm, dari Umar ibnu 
Abdul Aziz, dari Abu Bakar ibnu Abdur Rahman ibnul Harits 
ibnu Hisyam, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW telah 
bersabda:

´%DUDQJ�VLDSD�\DQJ�PHQJDODPL�NHEDQJNUXWDQ��ODOX�VL�SHPLOLN�EDUDQJ�

PHQMXPSDL� KDUWDQ\D� PDVLK� XWXK� DGD� SDGDQ\D�� PDND� LD� OHELK� EHUKDN�
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WHUKDGDS�KDUWD�LWX�µ

Ibnu Abu Fudaik telah menceritakan kepadanya, dari 
Ibnu Abu Dzib yang mengatakan bahwa Abdul Mu’tamir ibnu 
$PU�LEQX�5DÀ·�WHODK�EHUFHULWD�NHSDGDQ\D��GDUL�$EX�.KDOGDK�$]�

Zuraqi – mantan Qadhi Madinah – yang mengatakan:

.DPL�GDWDQJ�NHSDGD�$EX�+XUDLUDK�PHQJDGXNDQ�SHULKDO�VHRUDQJ�

WHPDQ�NDPL�\DQJ�PHQJDODPL�NHEDQJNUXWDQ��PDND�LD�EHUNDWD��¶,QL�VHPD�

NDVXVQ\D�GHQJDQ�DSD�\DQJ�SHUQDK�GLSXWXVNDQ�ROHK�5DVXOXOODK�6$:��\DLWX�

´%DUDQJ� VLDSD� PHQLQJJDO� GXQLD� DWDX� PHQJDODPL� NHEDQJNUXWDQ�� PDND�

SHPLOLN�EDUDQJ� OHELK�EHUKDN�PHQ\LWD�EDUDQJQ\D� MLND� LD�PHQHPXNDQQ\D�

PDVLK�GDODP�NHDGDDQ�XWXK·

Menyadari akan ketidakberesan konsep economic entity, 
Harahap mencoba menguraikan pandang alternatif  tentang 
hubungan perusahaan sebagai satu entitas dengan pemilik sebagai 
entitas yang lain, yaitu: 

D�� 7KH�3URSULHWRU\�7KHRU\. Konsep ini memandang entitas sebagai 
agen, perwakilan, ZDNDODK� atau penugasan dari penguasaha 
atau pemilik. Pusat perhatian laporan keuangan konsep ini 
adalah pemilik (proprietor).

E�� 7KH� (QWLW\� 7KHRU\. Entitas dianggap sebagai sesuatu yang 
terpisah dan berbeda dari pihak yang menanamkan modal ke 
dalam perusahaan. Pusat perhatian informasi keuangan adalah 
unit usaha yang dijalankan, bukan pemilik.

F�� 7KH� )XQG� 7KHRU\. Konsep ini memandang unit usaha 
merupakan sumber ekonomi dan kewajiban yang 
ditetapkan sebagai pembatasan terhadap penggunaan aset. 
Pusat perhatian pada konsep ini adalah sekelompok aset 
dan kewajiban yang harus ditunaikan dalam aturan dan 
penggunaannya.

G�� 7KH�(QWHUSULVH�7KHRU\. Konsep yang memandang tanggungjawab 
perusahaan haruslah kepada publik yang lebih luas, bukan 
terbatas pada entitas.

H�� 5HVLGXDO�(TXLW\�7KHRU\. Pusat perhatian pada konsep ini adalah 
pemegang saham biasa.
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I�� &RPPDQGHU� 7KHRU\. Pusat perhatian pada konsep ini adalah 
mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang untuk 
melakukan kontrol ekonomi.

J�� 7KH�,QYHVWRU�7KHRU\.

K�� ,EDGDK�7KHRU\

Harahap mencantumkan ibadah theory sebagai usulan 
terakhir yang ditawarkan Islam terhadap kerumitan ini. Namun 
UXPXVDQ� NRQVHS� WHUVHEXW� UXSDQ\D� EHOXP� MHODV� GDQ� VSHVLÀN��

Berdasar eksplorasi QDVK� V\DU·L�yang diungkap di atas telah jelas 
kerusakan pandangan kapitalisme tentang konsep economic entity 
sehingga konsep ini seharusnya dihilangkan dari asumsi akutansi 
syari’ah. Namun hal ini tidak berarti pengelolaan keuangan dalam 
akuntansi syari’ah harus dicampurkan antara kekayaan pemilik 
dan kekayaan perusahaan. Perbedaan utamanya hanyalah dalam 
aspek kewajiban hukum yang harus ditanggung oleh pemilik 
perusahaan sebagaimana ketentuan syirkah yang dipaparkan oleh 
an-Nabhani.19 

Demikianlah penilaian V\DUD· atas perekayasaan kerangka 
konseptual akuntansi syari’ah yang digunakan selama ini. Dengan 
tinjauan V\DU·L tersebut diharapkan para akuntan dan penggiat 
akuntansi syari’ah dapat berdiskusi secara  ilmiah dan komunikatif  
untuk  memperbaiki perekayasaan yang keliru tersebut agar 
pada tahapan selanjutnya dapat dibangun kerangka konseptual 
akuntansi yang Islami. 

Tak berhenti sampai di sini, mendatang masih banyak 
agenda ilmiah yang harus dilengkapi oleh para penggiat akuntansi 
syari’ah dalam memberikan penilaian V\DU·L atas konsepsi 
akuntansi yang ada. Bila studi ini fokus pada perekayasaan 
kerangka konseptual dalam pandangan Islam, maka tahapan 
berikutnya masih terdapat asumsi dasar dan prinsip akuntansi 
yang didalamnya juga syarat dengan judgment nilai oleh subyek 

19 Taqiyuddin an-Nabhani, 0HPEDQJXQ� 6LVWHP� (NRQRPL� $OWHUQDWLI 
(terjemahan $Q�1L]KDP�DO�,TWLVKDGL�À�DO�,VODP���6XUDED\D��5LVDODK�*XVWL���������
hlm,153-155.
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perekayasanya. Asumsi dasar meliputi asumsi HFRQRPLF� HQWLW\��
JRLQJ�FRQFHUQ��PRQHWDU\�XQLW dan periodicity. Prinsip Dasar Akuntansi 
meliputi prinsip kos historis, pengakuan pendapatan, matching dan 
pengungkapan penuh. Sedang hambatan (kendala) yang dihadapi 
yaitu keterkaitan manfaat dan kerugian, materialitas, lingkungan 
bisnis dan konservatisme.

Simpulan C. 

Perkembangan upaya konstruksi akuntansi syari’ah selama 
ini masih terkendala dikotomi dua pendekatan arus utama 
pemikiran (VFKRRO�RI �WKRXJW���\DLWX�ÀORVRÀV�GDQ�SUDNWLV��6HODLQ�LWX�
kedua pendekatan tersebut cenderung saling mengklaim dan 
mendekonstruksi selainnya. Kondisi tersebut tentu berimbas 
tidak hanya aspek praktis berjalan, tetapi juga prospektif. Dalam 
aspek praktis berjalan, terjadi stagnasi perkembangan akuntansi 
syari’ah, yakni isu akuntansi syari’ah hanya difahami oleh sebagian 
kecil kalangan, utamanya penggagas dan akademisi. Masyarakat 
akuntansi secara umum tidak terusik atau terpacu mempelajari dan 
memahami tawaran konsepsi yang diajukan karena pembahasan 
yang melangit dan tidak aplikatif.

Dalam tataran prospektif, perkembangan akuntansi syari’ah 
tentu saja sulit untuk berkembang, apalagi berharap dapat 
menggantikan bangunan akuntansi konvensional yang selama ini 
berjalan dan diterima secara luas oleh masyarakat. Ditambah lagi 
dikotomi pendekatan yang ada terlihat sangat kentara, tampak 
masing-masing menapaki jalur yang berbeda meski tujuan 
utamanya sama. 

Akuntansi syari’ah harusnya dikembangkan dari telaah kritis 
proses perekayasaan kerangka konseptual akuntansi yang selama 
ini ada karena perekayasaan tersebut merupakan jembatan antara 
dunia praktis dan ranah teoritis. Keterhubungan (interconnection) 
dan sinergi tersebut penting agar tercipta harmonisasi dan 
keberlanjutan dari ranah penelitian (riset) oleh akademisi hingga 
kebermanfaatan di lapangan oleh praktisi.

Perekayasaan kerangka konseptual akuntansi konvensional 
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dibangun atas dasar prinsip individualisme dan berimbas pada 
upaya pencapaian tujuan ekonomi dan sosial suatu negara atas 
prinsip ini. Selanjutnya tujuan pelaporan keuangan sebagai 
landasan mengembangkan kerangka konseptual pun bersandar 
pada prinsip ini. Dalam Islam tujuan diterapkannya syari’ah dan 
juga tujuan ekonomi sosial suatu negara bersandar pada 0DTDVKLG�
DV\�6\DU·L\\DK agar tercipta UDKPDW�OLO�¶DODPLQ. Derivasi dari prinsip 
ini adalah pembentukan asumsi dan tujuan pelaporan keuangan 
yang didasarkan pada konsepsi economic entity. 
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