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Abstrak
Seirirg dengan berkembangnya perusahaan yang berbadan hukum dimana pemilik tidak
!i- - meEelola modalnya sendiri untuk usaha tetapi sudah dipercayakan kepada orang lain
lntr* mugelola maka keberadaan akuntan publik semakin banyak-dibutuhkan. t<eberadaan
entan ptrblik sebagai pihak yang independen diperlukan untuk memberikan penilaian

Ehathp hasil kerja pengelola. Kompetensi'akuntan publik diatur

sedemikian rupa sehingga dia

p* bekerja secara profesional. Salah satunya adalah akuntan publik harus berasai dari
tiFrl sarjana jurusan akuntansi negeri atau yang dipersamakan dan telah lulus pendidikan
Erta ujian profesi. Setelah banyak berdiri lembaga ekonomi syariah dewasa ini, dimana
@btan lembaga ekonomi syariah tersebut memfunyai karateristik yang berbeda dengan

Fusahaan konvensonal. Perbedaan tersebut antara lain dapat dilihat diri asas transaksi,
kaEristik bansaksi, dan pedoman akuntansi syariah. Setelah adanya kewajiban audit lembaga
&nrni s6riah dari akuntan publik dimungkinkan terjadi kendala tersendiridari pihak akuntan
trtffik karena akuntan publik bemsat dari lulusan pendidikan umum yang sebelumnya tidak
mrerrernpuh kurikulum tentang ekonomi syariah.

-

-Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut

: (1) untuk mengetahui bagaimana

tfrndGt kesiapan akuntan publik terhadap penugasan audit pada lembaga ekonomi syarian
1Z;
liffierikan informasi kepada pihak-pihak terkait khususnya Ikatan Aliuntan tndonesia (mf),
fiaftor Akuntan Publik (KAP), lembaga Pendidikan Penyelengara Pendidikan profesi nfuirtan,

L€n64a Ekonomi Syariah tenHng kesiapan akuntan publki dalam mengaudit lembaga
eklorni syariah. Sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat dUadikan dasar untuk

mpurruskan kebijakan strategis dimasa yang akan datang. (3) Memberikan model strategi
fnbe.laj.aran yang efisien bagi akuntan publik agar dapat mengaudit lembaga ekonomi syariah

sira

lebih profesional.

Iletodologi yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: (1) metode
ptgumpulan data adalah survey lapangan dengan menyebar kuisione. (2) populasi penelitian
afiIah akuntan publik di kota Semarang (3) Analisis yang dipakai dilam'penelitian adalah
&dciptif dengan pendekatan kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa akuntan publik dalam kondisi siap melakanakan
Eu]gasan audit terhadap lembaga ekonomi syariah" Walaupun secara umum berada pada
kondisi siap, namun demikian ada beberapa kelemahan kompetensi yang dimiliki oleh akuntan

ruilik antara lain kurang memahami istilah transaksi syariah serta mekanismenya. Untuk
nnengahsi hal tersebut para akuntan publik mengharap adanya suatu pelatihan yang
rnenghadirkan narasumber Dewan Syarihh Nasional atau dari Majelis Ulama Indonesia. Selain
heSraO adanya pelatihan audit lembaga ekonomi syariah pira akuntan juga berharap
kasi akuntansi syariah dapat dipermudah.
=rtifi
Kab kunci : Kesiapan Audit, Akuntan Pubtilt Lembaga Ekonomisyariah

A.

Pendahuluan

Lembaga ekonomi syariah adalah sebuah lem-baga ekonomi yang dalam kegiatan
operasionalnya berpedoman kepada prinsip syariah2. Untuk mendukung perkembingan
FTb"g, ekonomi syariah khususnya lembaga keuangan syariah pemerindh'mengeluar[an
beberapa regulasi khusus yang terkait dengan pengendalian agar keberadaan lembaga
kzuangan syariah tersebut dapat terus berkembang sehat sefta memberikan konstribusi bJgi
perkembangan ekonomi secara nasional, beberapa ketentuan tersebut antara lain :

I

Dosen AMIK ITC Semarang dan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang
UU trto.3/2006 tentang peraditan Agama pasal 49
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Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia

NoMoR

2.

:

39/PerlM.KUKMrflI/2007 Tenhng pedornan pengawasan Koperasi Jasa

Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syiriah Koperasi, pasat 7 point c. disebutkan
b.h.* kgtaatan wajib audit bagi KJKS dan UJI(S Koperasi yang mempunyaijumlah volume
ysa!",a dalam 1 (satu) Ehun pating sedikit Rp.1.000.000.000.,-(satu miliar rupian);
'Oisebutkan
Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 35 point f

bahwa Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimin'a Oimafiud pada ayat (2)
wajib terlebih dahulu diaudit oleh Kantor Akuntan publik.
Dengan adanya ketentuan tersebut maka lembaga ekonomi syariah khususnya lembaga
keuangan syariah yang semakin berkembang akan banyak membuh.rhkan jasa akuntan puHif.
Namun dilain pihak seluruh akuntan publik adalah berlatar belakang pendidikan sarjana lulusan
fakultas ekonomi jurusan akuntansi Perguruan Tinggi Negeri Umum atau mempunyai ijazah
yang disamakan3. Dan dimungkinkan pengetahuan Inereti tentang lembaga efonomi syariah
sangat terbatas. oleh karena ifu rumusan permasalahan adalah bagiimana kesiapan

.

akuntan publik mengaudit lembaga ekonomi syariah.

tujuan penelitian adalah :
(1). Untuk rnengeEhui bagaimana tingkat kesiapan akuntan publik terhadap penugasan
Adapun

audit pada lembaga ekonomisyariah

(2).

Memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait khususnya Ikatan Akuntan
Indonesia (IAI), Kantor Akuntan Publik (KAP), Lembaga Pendidikan penyelengara
Pendidikan Profesi Akuntan, Lembaga Ekonomi Syariah tentang kesiapan akuntan
publik dalam mengaudit lembaga ekonomi syariah. Sehingga hasii penelitian ini dapat
dijadikan dasar untuk merumuskan kebijakan strategis dimasa yang akan datang
(3) Bagaimana model strategi pembelajaran yang efektif dan efisien agar akuntan publik
dapat mengaudit lembaga ekonomi syariah secara lebih profesional.

B.I(ATIAN PUSTAKA

I

Akuntan Publik

Profesi akuntan publik dikenal oleh masyamkat dari jasa audit yang disediakan bagi
pemakai informasi keuangan. Tmbul dan berkembangnya profesi akuntin pubtik disuatu
neEara adalah sejalan dengan berkembangnya perusahaan serta berbagai bentuk badan hukum
perusahaan dinegara tersebut. Jika perusahaan-perusahaan yang berkembang dalam suatu
negara masih berskala kecil dan masih menggunakan modal pemiliknya sendiri untuk
membelanjai usahanya, jasa audit yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik belum diperlukan
oleh perusahaan - perusahaan tersebut. Begitu juga jika sebagian besar perusahaan berbadan
hukum selain perseroan terbatas (fD yang bersif;at terbuka, di negara tersebut jasa audit
profesi akuntan publik belum terlalu banyak diperlukan oleh masyarakai usaha.
Di Indonesia, berkembangnya profesi akuntan publik pernah mendapat dorongan dari
pemerintah dalam tahun 1979 sampai dengan 1993, ditandaidikeluarkannya Keputusan Menteri
Keuangan nomor 108/KMK 071L979 tentang penggunaan laporan pemeriksaan akuntan publik
untuk memperoleh keringanan dalam penentuan pajak perseroana.

3

No. 34 tahun 1954 tentang pemakaian gelar akuntan
a UUKeputusan
Menteri Keuangan nomor 1Ob/KMK 07lLg7g tentang penggunaan laporan pemeriksaan

akuntan publik untuk memperoleh keringanan dalam penentuan pajak perseroan.

ffi,EtAsarsi

Kreditur, lnvestor dan
Pihek Luar lain

Menyajikan

Laporan Keuangan Auditan

4.frb.

f*penaen

S,llnE:
attar

Mutyadi, 199g
1. Sbuktur hubungan antarc Akuntan Publik dengan Manajemen perusahaan, Kreditur,

Investor, dan Pihak Luar lain.

2

Lenrbaga Ekonomi Syari,ah
Istilah lembaga eksnomi syari'ah dapat ditemukan dalam UU No. 3/2A06 tentang
wadlan agama, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatai
xart lggiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: Bank
8m_bft,Lembaga keuangan mikro syariah,Asuransi syariah, Reasuransi syariah, h,eksadana
1"T1, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, Sekuiitas syariah,
Perrt*ryaan syariah, Pegadaian syariah, olna pensiun lembagi keuangan'syariah
dan Bisnis

$arbh.

Dalam menjalankankan kegiatan transaksinya ekonomi syariah mempunyai asas

@l karateristik sebagai berikut

i

s

/

prinsip

:

lsas transaksi syariah

a.

Persaudaraan (ukhuwah)
Asas persaudaraan (ukhuwah) esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi
rysial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk memanfaatkan secara
umum dengan
wnangat saling tolong menolong. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan
leEnt memperoleh manfaat (shaing economrd) sehingga -seseoiang tidak boleh mendapat
H@Llnbrngan di atas kerugian orang lain. Ukhuwah dalam fransatsi
syarian berdasarkan prinsip

Bfrry T"!genal (ta'arufi, saling memahami (tafahum), saling menolong (ta?wun),'saling
nmqiamin (takafuf
, saling bersinergidan beraliansi (tahalufi.

b. Keadilan (adatah)
Asas keadilan fadalah) esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan
rnernberikan sesuatu hanya pada yang berhak seta memperlakukan sesuatu
sesuai dengan
It-€isinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip
muamalah ying
1!*arano adanya unsur ; riba, Kezaliman (merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkunganf
wa6ir (unsur judi dan sifat spekulatif), Gharar (unsur ketidakjelasan), dan Haram
lOiit< Oatam
sarang maupun jasa serta aktivitas operasional).
ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan Tentang Kerangka Dasar penyusunan Dan
oenyajian Laporan Keuangan Syari'ah,
lakarta : Salemba Empat, 2002, hal. 5

I
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c. Asas Kemaslahatan (mashlahah)
Asas Kemaslahatan (mashlahah) esensinp merupakan segala bentuk kebaikan dan
fqnfr?t'yang berdirnensi duniawi dan ukrawi, ,materiil dan spiritual, serta individual dan
kolektif. Kemaslahahn yang diakui harus memenuhi dua unsur ydfni fepauhan syariah (halal)
serta bermanfaat dan membawa kebaikan (thayib) dalam semua aspek secara menyiluruh
yang tidak kemudharatan. Transaksi syariah yang dianggap bermaslahat harus mernenuhi
secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapair syariah (maqasid syariah) yaitu
'akal

'faql),

berupa pemeliharaan terhadap ; akidah, keimanan, dan ketaqwaah (dien),
keturunan (nasl), jiwa dan keselamatan (nafs) dan hafta benda lmai).

d.

Asas keseimbangan (tawazun).

Asas'keseimbangan (bwazun) esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan
spiritual, aspek privat dan publilq sektor keuangan dan sektoi riil, bisnis dan sosial,
keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan
pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilit. Akan
tetapi
pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suafu kegiatan ekonomi.

e. Asas universalisme (syumulipt).
Asas universalitas esensinya dapat dilakukan oleh, dengan untuk semua pihak yang
berkepentingan (stakeholdefl tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai

dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan tit atamainl.

2.

Karateristik transaksi syariah

Irnplementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus
memiliki karateristik dan persyaratan sebagai berikut :
a. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha;
Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (thayib);
Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai

b.
c.

komoditas;

Tidak mengandung unsur riba;
Tdak mengandung unsur kezaliman;
f. 'lidak mengandung unsur maysir;
g. Tidak mengandung unsur gharar;
h. T'idak mengandung unsur haram;
i.
ndak menganut prinsip nilai waktu dari uang;
j" Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan
benar serta untuk
keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain;
d.
e.

k.

Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (najasy), maupun meialui

t.

lidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (risywah).

rekayasa penawaran (ihtikar);

3.

Pedoman akuntansi syari'ah di Indonesia6

a.

:

Kerangka Dasar Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan syari,ah.
Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasaii penyusunan dan
penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Tujuan kerangka dasar ini
adalah

untuk digunakan sebagai acuan bagi :
Penyusun standar akuntansi keuangan syari'ah, datam melaksanakan tugasnya
;
Penyusunan laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuniansi syarihh
yang belum diatur dalam standar akuntansisyari?h;
3). Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun
sesuai dengan prinsip akuntansi syari?h yang berlaku umum;

1).
2).

6

Selengkapnya mohon baca, Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, Jakafta
Salemba Empat,2007

:

INFOKAM Nomor ll / Th. lV/ September /

08

!il

+ FIa pengguna laporan keuangan, dalam menaftirkan informasi yang disajikan
trn laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan
ryi'ah,
ffim kerangka ini disebutkan unsur-unsur laporan keuangan antara lain:
1) Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial adalah
laporan posisi keuangan, laporan laba - rugi, laporan arus kas, dan Laporan
perubahan ekuitas.
2) Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial adalah laporan
|ulber dan penggunaan dana zakat, dan Laporan sumber dan penggunaan dana
kebajikan.

b.

fernyataan standar Akunhnsi.Keuangan (psAK) Iro.tol tentang penyajian
laporan Keuanga n Syariah.
Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan
.keuangan
untuk tujuan
(genent purpose

umum
financbt sateminQ untuk entitas
q6riah' Yang selanjutnya disebut "laporan keuangan", agar dapat dibandingkan baik
dengal entihs syariah periode sebelumnya maupun dengan entitas syariah yaig lain.
Penyusunan laporan keuangan entiEs syariah atas dasar akrual kecuali-laporan
arus kas dan perhitungan pendapaEn untuk tujuan pembagian hasil usaha. Dalam
penghitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah

direalisasikan menjadi kas (dasar kas).

c-

Pernyataan StandarAkuntansi Keuangan (PSAK) No.1O2 tentang Akuntansi
murabahah.
Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian,
dan.pengungkapan transaksi murabahah. Ruang lingkup pernyatain ini berjbku'untuk
lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah. Pemyataan ini tidak berlaku untuk

obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad murabahah.

_

Pengertian murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar

biala perolehan

di tambah keuntungan

yang disepakati dan peniuat

rnergungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

d-

harus

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAIO No.1O3 tentang Akuntansi

$lam.

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian.
dan pengungkapan transaksi salam. Ruang lingkup pernyataan ini berlaku uniuk entitas

fdng melakukan transaksi salam, baik sebagai penjual mapun sebagai

pembeli.

Pernyataan ini tidak berlaku untuk obligasi syariah {sukuk) yang menggunakan akad

salam.

Pengeftian salam adalah akad jual beli barang pesnan (muslam fiih) dengan
pengiriman di kemudian hari oleh penjual (muslam ilaihi) dan pelunasannya dilakukan
oelh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

e

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.104 tentang Akuntansi
Istishna,
Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian,
dan pengungkapan kansaksi istishna. Ruang lingkup pemyataan ini berlaku-untut<
lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi istishna baik
sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Pernyataan ini tidak berlaku untuk obligasi
syariah (sukull) yang menggunakan d<ad istishna.
Pengeftian istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan
barang teftentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara

pemesan (pembeli, musbshnl) dan penjual (pembuat (pembuat, shanl). Istishna'
paralel adalah suatu bentuk akad istishna' antara pemesn (pernbeli, mustashni)
dengan penjual (pembuat, shanl), kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada
mustashni', penjual memerlukan pihak lain sebagai shani.

@l

INFOKAM Nomor il / Th. tV/ Septenber / 08

Pernyataan standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.lo5 tentang Akuntansi
Mudharabah
Pemyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian
pengungkapan
dan
transaksi mudhanbah. Ruang lingkup pernyataan ini diterapkan

untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik iana
(shahibul rnaall maupun pengelola dana (mudhart\. Pernyataan ini tidak mencakup
pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (suku?l yang menggunakan akad
mudharabah.

Pengeftian Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di
mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihaf fedua
(pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka
sesuai kesepakatan edangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Pernyataan standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.106 tentang Akuntansi
Musyarakah
Pemyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian
dan pengungkapan transaksi Musyarakah. Ruang lingkup pernyataan ini diterapkan
untuk entitas yang melakukan transaksi musyarakah. Pemyataan ini tidak mencakup
pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukukl yang menggunakan akad
musyankah.
Pengertian musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih
untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan konstribusi dana
dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan
kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset
nonkas yang diperkenankan oleh syariah.

Pernyataan standar Akuntansi Keuangan (PSAK) I{o.59 Entang Akuntansi
Perbankan syariah sub Pengakuan dan Pengukuran Kegiatan Bank syariah
Berbasis Imbalan
Pernyataan ini bertujuan unfuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian
dan pengungkapan transaksi kegiatan bank syariah berbasis imbalan. Kegiatan-kegiatan
yang menghasilkan ujrah (imbalan), antara lain, wakalah, hiwalah, dan kafalah.

Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari muwakil (pemberi
kuasa/nasabah) kepada wakil (penerima kuasa/bank) untuk melaksanakan suatu taukil
(tugas) atas nama pemberi kuasa. Akad wal<alah tersebut dapat digunakan, antara lain,

dalam pengiriman transfer, penagihan ubng baik kliring maupun inkaso, dan ralisasi
UC,

Kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan oleh kaafil

(penjamin/bank) kepada makftrl (penerima jaminan) dan penjamin betanggungjawab
atas pemenuhan kembali suatu kewajiban yang menjadi hak penerima jaminan. Kafalah
dapat digunakan untuk pemberian jasa ban( antara lain, garansi bank, standby L/c,
pembukaan t"/C impOrt, akseptasi, endosemen, aval.

Hiwalah adalah pemindahan atau pengalihan hak dan kewajiban, baik dalam
bentuk pengalihan piutang atau utang, dan jasa pemindahan/pengalihan dana dari satu
entitas kepada entitas lain.

Kerangka berpikir dalam penelitian

ini

dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini : Gambar 2.

Kerangka Pemikiran Penelitian

Terjadi gap kompetensi (keahlian) sehingga terjadi ketidaksiapan dari
pihak akunhn publik

Strategt kebuakan untuk memperkecil gap kompetensi antara akuntan
publik dengan pehku ekononri syariah

f-reTODE PEilELITIAN
hlam rangka mendukung

terlaksananya penelitian

Merapa metode diantaranya adalah :
t llebde pengumpulan Data

ini, peneliti

menggunakan

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, penelitian ini dilakukan

2

degan cara menyebar kuesioner sefta wawancara.
Teknik pengambilan Sampel
Metode dan teknik sampling yang digunakan dalam studi ini adalah random
smpling atau sistem acak dimana pengambilan sampel dilakukan secara random atau

acak/serampangan. Setiap kantor akuntan publik mendapat kuota responden sebanyak
5 akuntan publik. Hal ini dilaksanakan dengan pertimbangan penetiti, bahwa akuntan
p{rblik relatif homogen sehingga hirarkhi akuntan publik dalam Kantor Akuntan publik
rliabaikan. Kuisioner akan disebar kepada seluruh Kantor Akuntan publik yang berada di
kota Semarang berjumlah 12 Kantor Akuntan Publik. Tiap Kantor Akuntan Fublik akan
iisebar sebanyak 6 buah kuisioner atau seluruhnya berjumlah 72 kuisioner yang

;eruntukannya diasumsikan bagi satu orang Auditor Partner, satu orang Auditor
"'lanager, satu orang Auditor Senior, tiga orang Auditor Yunior pada tiap*tiip Kantor

Akuntan publik.

3

ltletode Analisis Data
Metode analisis yang digunakan dalam studi ini adalah metode "analisis deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Setiap data dan atau informasi yang diperoleh
selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui keterkai[anriya dengan
permasalahan pokok sehingga pada akhirnya bisa ditarik suatu kesimpulan
secara
cbyektif. Sedangkan untuk rhenentukan kesiapan akunbn publik akan di gunakan skala
sebagaimana tercantum pada tabel 3 di bawah ini :
Tabel 1.
Nrlar
lai Interval

Akuntan Publik

Interval

Kategori

-

Keteranqan

1.66

c

- 2.33
2.34 - 3.00

B

Tidak Siao
Raqu-raqu

A

Siap

1.00

t.67

tr
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D. PEMBAITASAN
Pada bagian ini pembahasan atas jawaban kuesioner dari pa6 responden akan
dilakukan sesuai daftar pertanyaan masing-masing, dan selanjutnya melakukan deskripsi
dan analisis atas jawaban responden yang didipat tersebut dengan menitikberatkan
bahasan kepada. hal.hal yang bersifat kesiapan akuntan publik darl segi pengetahuan,
kendala serta hal-hal yang dharapkan akuntan publik untuk mengatasi ylng- dihadapi
akuntan publik.
1 Analisis Deskripsi Peng&huan Tentang Kelembagaan.
a. Apakah Saudara mengetahuijenis-jenis dmbaga ekoiomi syarith.
Jawaban
Lain-lain (raou-raou)
Ya

Tabel 2
Frekuensi

Persen

6
16

27,3
72.7

Tobl
22
100
Tabel di atas terlihat bahwa, sebagaian besar responden atau 16 akuntan publik
(72,7o/o) adalah menyatakan mengetahui tenbng jenis-jenis lembaga ekonomi syariah.
sedangkan sisanya 6 akuntan publik (27,3o/o) menyatakan ragu-Egu mengetahuinya.

b.

Apakah Saudara mengetahui bentuk-bentuk badan hukum lembaga ekonomi syari?h.
Tabel 3
Jawaban
Frekuensi
Persen
Tldak
2
9.1
Lain-lain (raou-raou)
6
27,3
Ya
14
63,6
Total
22
100

Tabel di atas terlihat bahwa, sebagian besar responden atau

f4 afuntan

publik

(63,60/o) adalah menyatakan mengetahuiterhadap bentuk-bentuk badan hukum lembaga

ekonomi syariah. sedangkan sisanya masing-masing 6 akuntan publik (27,3%)
menyatakan ragu-ragu mengetahuinya. Serta sisanya 2 akuntan publik (9,1oloi
menyatakan sama sekali tidak mengebhuinya.

c.

Apakah Saudara mengetahui tentang adanya kewajiban audit oleh Akuntan publik
terhadap lembaga ekonomi syari'ah.
Tabel 4
Jawaban

T'idak

Lain{ain (raqu-raou)
Ya

Total

Frekuensi
4
6

Persen

t8,2

L2

27,3
54;5

22

100

Tabel di atas terlihat bahwa, sebagian besar responden atau 12 afuntan publik
(54,5o/o) adalah menyatakan sudah mengetahui terhadap adanya kewajiban audit
lembaga ekonomi syariah. Sedangkan sisanya masing-masing 6 akuntan pubiit (27,3o/o)
menyatakan ragu-ragu mengetahuinya. serta 4 akuntan publik (1g,2oi) menyatakan
sama sekali tidak mengetahuinya.
d. Apakah ada ketentuan atau regulasi misal dari Bank Indonesia, Kementerian Koperasi
Usaha Kecil Dan Menengah dll perihal persyaratan Kantor Akuntan Publik yang berhak
mengaudit lembaga ekonomi syari'ah.
Jawaban

Tabel 5
Frekuensi

Persen
L8.2

Tldak
Lain-lain (raqu-raou)

4

Ya

L2

27.3
54.5

22

100

Total

6

Tabel di atas terlihat bahwa, sebagian besar responden atau 12 akuntan publik
(54,5o/o) adalah menyatakan sudah mengetahui tentang adanya ketentuan yang
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rnengatur persyarttan akuntan publik melakukan audit lembaga ekonomi syariah.
Sedangkan sisanya masing-masing 6 akuntan publik (27,3o/o) menyatakan ragu-ragu.
Serta 4 akuntan publik {L8,2o/o) menyatakan sama sekali tidak mengetahui.

ArEIiss Deskripsi Pengetahuan Tentang Penyajian Laporan Keuangan syarith

a-

ApalGh ada Landasan Syari?h, Landasan Konseptual, Landasan Operasional atau
Landasan PraKek dalam rerangka prinsip akuntansi syari?h yang berlaku umum di
Indonesia

Tabel .6
Jawaban

Frekuensi

Persen

Trdak

2

Lain-lain

6
L4

9,L
27,3
63,6

22

100

Ya

T

Tabel di atas terlihat bahwa, sebagian besar responden atau 14 akuntan publik
(63,6%) adalah menyatakan sudah mengetahui tentang adanya Landasan Syarihh,
l-andasan Konseptual, Landasan Operasional atau Landasan Praktek dalam rerangka
Frinsip akuntansi syari'ah yang berlaku umum di Indonesia. Sedangkan sisanya masingrmcing 6 akuntan publik (27,3o/o) menyatakan ragu-ragu mengetahuinya. Serta 2
aluntan publik (9,Lo/o) menyahkan sama sekali tidak mengetahuinya.
Apakah ada perbedaan komponen laporan keuangan antara entitas syariah dengan
ertitas konvensional di Indonesia.
Tabel .7
lawaban
Lain-lain
VA

Tabel di atas terlihat bahwa, sebagian besar responden atau 16 akuntan publik
{72,7o/o) adalah menyatakan sudah mengetahui tentang adanya perbedaan komponen

@ran keuangan antara entitas syariah dengan entitas konvensional di Indonesia.
Sedangkan sisanya 6 akuntan publik (27,3o/o) menyatakan ragu-ragu mengetahuinya.
&pakah ada perbedaan asumsi dasar dalam pencatatan transaksi antara entitas syariah
dengan entitas konvensional di Indonesia.
Tabel.

S

lawaban

Total

Tabel di atas terlihat bahwa, sebagian besar responden atau 14 akuntan publik
i63,6olo) adalah menyatakan sudah mengetahui tentang adanya perbedaan asumsi
'''tacar dalam pencatatan transaksi antara entitas syariah dengan entitas konvensional di
llrdonesia. Sedangkan sisanya yaitu 6 akuntan publik (27,3o/o) menyatakan ragu-ragu.
Dan 2 akuntan publik (9,Io/o) menyatakan sama sekalitidak mengetahuinya.

rlffisis
Sai'ah
e.

Deskripsi Pengetahuan Tentang Transaksi pada Lembaga Ekonomi

Apakah Saudara mengetahuiapa yang dimaksud dengan istilah, karateristik, pengakuan
dan pengukuran, serta penyajian transaKi Murabahah, Salam, Istishna, Mudharabah,
Musyarakah, Ijarah, Wadiah, Qardh, Sharf, dan kegiatan bank berbasis imbalan pada
entibs syari'ah.

E
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lawaban

Tabel.9
Frekuensi

Persen

f idak

2

Lain-lain (raou-raou)

6

9.1
27,3

Ya

14

63,6

Tobl
22
100
Tabel di atas terlihat bahwa, sebagian besar responOen @
(63,60lo) adalah menyatakan sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan istilah,
karaterlstik, pengakuan dan pengukuftrn, serta penyajian tmnsaki Murabaliah, Salam,
Istishna, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, wadiah, eardh, sharf, dan kegiatan bank
9go:f': imbalan. pada entitas syari?h.. sedangkan sisanya yaitu 6 akunan pubtik

(27,3o/o) menyatakan ragu-ragu mengetahuinya. Dan 2 akunhn publik (9,Lo/o) menyatakan
sama sekali tidak mengetahuinya.

Kesiapan seaara umum.
Berdasarkan hasil kompute analisis menggunakan program spss diperoleh nilai ratarata nilai jawaban responden sebesar 2,48 berada pada interval 2.34 - 3.00 atau
berkriteria Siap.
Tabel. 10
N
Max
Min
22
3.00
1.00
Berdasarkan tabel di abs secara umum dapat simpulkan bahwa

Mean

2.48

akGEn publik sudah
siap untuk melaksanakan audit pada lembaga ekonomi syariah. Namun demikian
kesiapannya belum maksimal karena hanya memperoleh skor 2,48 masih dibawah nilai
maksimal yaitu skor 3.00.

Kendala Akuntan Publik Dalam i{elaksanakan Audit Terhadap tembaga Ekonomi
Syariah
Sesuai dengan analisis diatas pada bbet 11 diperoleh kesimpulan secan umum bahwa
akuntan publik berada pada kiteria siap untuk melaksanakan audit pada lembaga ekonomi
syariah. Namun demikian kesiapannya belum maksimal hal ini didasarkan pada skor
penilaian masih berada di bawah nilai maksimal.
Dibawah ini kendala yang dituliskan akuntan publik pada perunyaan terbuka yang

terdapat pada kuisioner penelitian. Dimana ditanyakan sebagai berifut; 'Berdasarkan
pengalaman Saudara melaksanakan audit lembaga ekonomi syari?h apakah ada kendala
dalam menyatakan pendapat terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan entitas
syariah ?". setelah di selaraskan beberapa jawaban responden sebagai berikut

:

Tabel. 11
Kendala

Kurang memahami penqertian istilah svariah
Kurang memahami mekanisme transaksi syariah

Frekuensi

Persen

L4
8
22

63.6
36.4

Total
100
Berdasarkan tab"! 11 di atas diperoleh kesimpulan
kesiapan. akuntan publik dikarenakan kurang memahami pengeftian istilah:i$ilah syariah.
Berdasarkan wawancara secara mendalam diperoleh informasi bahwa banyak diantara

@

akuntan publik yang belum pernah menempuh pelajaran atau mata kuiiah tentang
ekonomi syariah karena mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi selalu
dipendidikan umum.

Saran Dari Akuntan Publik Terhadap Pelaksanaan Penugasan Audit Terhadap
Lembaga Ekonomi Syariah
Mengingat dalam pelaksanaan audit ada beberapa kendala yang dihadapi oleh akuntan
publik maka mereka menuliskan beberapa saran atau solusi untuk menyelesaikan kendala
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YarE sdama ini mereka hadapi. Mereka tuliskan pada jawaban pertanyaan terbuka
klmioner penelitian. Dimana ditanyakan sebagai berikuU "Berdasarkan kendala yang
cfiErnui apaloh ada saran dari Saudara baik kepada sesama akunbn publik atau entitas
slflariilh demi lancarnya proses audit lembaga ekonomi syari'ah?". Setbtah di selaraskan
beberapa jawaban responden dikehhui sebagai berikut ini:
Tabel. 15
Kendala

Etlatihan audit lembaga ekonomi

Frekuensi
20

Persen

fr€rmuctah sertifi kasi akuntansi

2

90.9
9.1

Total

22

100

Berdasarkan tabel 15 dan wawancara secara mendalam dengan beberapa akuntan
3rt*ik- Diperoleh informasi modet petatihan yang diharapkan oleh akuntan publik agar
@at lebih siap / profesional dalam mengaudit tembaga ekonomi syariah antara lain
lrereka menginginkan adanya suatu workshop atau pelatihan audit lerhadap lembaga

emuprni syariah. Worshop atau pelatihan tersebut diharapkan mengahirkan narasumber
trEErng dari Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Indonesia yang dapat
men$daskan perihal pengertian istilah syariah serta mekanisme transaksinya.
Sdain adanya pelatihan mereka juga berharap kepada pihak Ikatan Ai<untan Indonesia
a;ad mempermudah proses sertifikasi akuntan syariah kepada
akuntan publik.
*ernudahan ini misalkan dari sisi biaya, waKu, dan tempat. Untuk
itu ada ide daii para
anlrltan publik agar proses sertifikasi akuntansi syariah dapat diselenggarakan didaerah
3tri9an menggandeng perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi islam yang relevan.
rtfi@n kalau di Semarang Ikatan
Akuntan Indonesia aapii menggandeng IAIN
uua'ilisongo.

E

PETUTUP
I fesimpulan
Berdasarkan hasil analisis terhadap jawaban responden dapat simpulkan hal-hal
sebagai berikut:
Tingkat kesiapan akuntan publik.
Tingkat kesiapan Akuntan Publik terhadap penugasan audit pada lembaga ekonomi
syariah berada pada kriteria siap artinya dengan adanya kewajiban audit terhadap
lembaga ekonomi syariah, akuntan publik sudah siap melaksanakannya. Namun
demikian kesiapan akuntan publik tersebut tidak berada pada posisi maksimal
artinya masih ada beberapa hal yang harus diketahui oleh akuntan publik antara lain
Kurang memahami pengertian istilah -istilah syariah dan kurang memahami
mekanisme transaksi syariah.

="

!.

2

Beberapa istilah dan mekanisme transaksi syariah yang sebagian besar tidak
dipahami oleh Akuntan Publik antara lain Qardh, Shaf, Kegiatan bank syariah
berbasis imbalan. Sedangkan istilah-istilah lain misalkan Mudhirabah, Murabahah,
Salam, Istishna relatif sudah banyak diketahui oleh sebagian besar Akuntan publik.
Model Strategi pembelajaran.
Model strategi pembelajaran yang diharapkan oleh akuntan publik agar dapat lebih
siap / profesional dalam mengaudit lembaga ekonomi syariah antaia lain mereka
menginginkan adanya suatu workshop atau pelatihan audit terhadap lembaga
ekonomi syariah. Worshop atau pelatihan tersebut diharapkan mengadirkin
narasumber langsung dari Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Indonesia
yang dapat menjelaskan perihal pengertian istilah syariah serta mekanisme

b-ansaksinya.

Saran
Eerdasarkan kesimpulan disamn kepada beberapa pihak antara lain sebagai berikut

a. Akuntan publik

:

Kepada akuntan publik disarankan agar terus meningkatkan pengetahuanya dalam
bidang ekonomi syariah khususnya pemahaman tentang pengertian istilah transaksi
syariah serta mekanismenya. Karena pengetahuan tersebut dapat menunjang

tr
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keahlian akuntan publik dalam melaksanakan audit terhadap tembaga ekonomi
syariah.
K.alangan Akademik

Kepada kalangan akademik khususnya penyelenggara program studi akuntansi
umum atau penyelenggara pendidikan profesi akuntan dapat menambahkan mata
kuliah tentang fiqih muamalah atau bahkan tambahan bahasa arab. Mata kuliah
tersebut difokuslon pada pemahaman terhadap istitah transaksi syariah serta
mekanismenla. Juga diupayakan menjalin kerjasama dengan Ikatan Akuntan
Indonesia dalam pelaksanaan sertifikasi akuntansi syariah.
Ikatan Akuntan Inddnesia
Kepada Ikatan Akuntan Indonesia disarankan dapat menyelenggarakan pelatihan
audit lembaga ekonomi syariah, serta dapat mempercepat pelenggarakan
pendidikan sertifikasi akuntansi syariah yang mudah dan murah tanpa meninggalkan
kualitas. Misalkan dengan menggandeng perguruan tinggi dalam proses pendidit<an
sertiflkasi akuntansi syariah maupun tempat ujian.
Peneliti selanjutnya.

Kepada peneliti selanjutnya dihar:apkan dapat menambah kuatitas penelitian ini
antara lain dengan menambahkan responden akuntan publik partner dan manager.
Diharapkan juga kepada peneliti lain dapat mengkaji bagaimana kesiapan lembiga
ekonomi syariah menghadapi kewajiban audit oleh kantor akuntan publik.
Akhirnya tak ada gading yang retak, kitik serta saran sangat diharapkan oleh
peneliti untuk perbaikan penelitian dimasa yang akan datang.
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