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Pada tanggal 10 Juni 2009 Bank Syariah menyetujui pemberian fasilitas modal kerja kepada 

perusahaan angkutan yang berada di Purwokerto dengan data sebagai berikut:  

Plafond    : Rp.12.000.000.000,- 

Kegunaan   : Modal Usaha Transportasi 

Obyek bagi hasil  : Pendapatan 

Nisbah Bagi Hasil  : 80 untuk bank syariah dan 20 untuk nasabah 

Jangka Waktu   :  60 bulan 

Biaya administrasi  : Rp.120.000.000 

Pelunasan   : Pengembalian modal bank dilakukan secara  



     Setiap tahun sebesar Rp.600.000.000,- 

Pengikatan Notaril  : Notaril 

Keterangan lain  : Pemberian Modal : 

- Tahap kesatu (10 Juni 2009) bentuk 10 bus dgn 

Nilai wajar Rp.7.500.000.000 dan berupa uang 

Sebesar Rp.2.000.000.000,- 

- Tahap kedua (25 Juni 2009) dalam bentuk uang langsung 

dikredit kerekening sebesar sisa modal 

Penjelasan Lain : 

1. Harga perolehan 10 buah bus adalah sebesar Rp.7.000.000.000 

2. Dari hasil laporan diketahui diketahui bahwa : 

a. Pendapatan bulan Juli (ke-1) sebesar Rp.500.000.000 dan atas bagian bank 

didebet dari rekening nasabah. 

b. Dalam bulan April 2010 (ke-10) diperoleh laporan pendapatan bulan sebesar 

Rp.400.000.000,- dan saldo rekening nasabah tidak mencukupi untuk membayar 

bagian bank. 

3. Pengembalian modal tahun ke-1 s/d tahun ke-3 berjalan sesuai jadwal. 

4. Pada bulan September 2010 (ke-15) perusahaan tersebut mengalami kerugian sebesar 

Rp.150.000.000,- dan atas penyelidikan yang dilakukan tersebut bukan kesalahan 

nasabah. 

5. Pada tahun ke-5 akibat terjadi poerselisihan keluarga, mudharib tidak dapat 

mengembalikan modal.  

  



Instruksi: 

1. Jurnal Pembelian 10 buah bus dengan harga perolehan  seharga Rp.7.000.000.000,- 

2. Jurnal Persetujuan pembiayaan (juni 2009) 

3. Jurnal Penyerahan modal tahap satu (juni 2009) 

4. Jurnal pada saat Satu bus sebelum sampai dan diserahkan kepada mudharib mengalami 

kecelakaan di Cirebon 

5. Jurnal atas kecelakaan tersebut diserahkan kembali sebuah bus yang dibeli dengan harga Rp. 

800.000.000,-- 

6. Jurnal Penyerahan modal tahap kedua (juni 2009) 

7. Penerimaan biaya administrasi (juni 2009) 

8. Jurnal Penerimaan pendapatan (80% x Rp. 500.000.000,--) – Juli 2009 

9. Jurnal Pengakuan pendapatan bulan ke-10 (80% x 400.000.000,-- = Rp.320.000.000) 

10. Jurnal Pengembalian modal tahun 1 (s/d tahun 3) 

11. Jurnal Kerugian bukan kelalaian nasabah 

12. Modal akhir tidak dapat mengembalikan 

 

 

 

 

 

 


