
 

CONTOH SOAL AKUNTANSI SYARIAH 

 

SOAL PILIHAN GANDA 

1.  Badan Internasional yang menerbitkan standar akuntansi syariah untuk institusi 

keuangan islam pada saat ini adalah: 

a. The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions 

(AAO-IFI). 

b. International Sharia Accounting Standards Board 

c. The Association of International Sharia Accountants 

d. Jawaban a, b, dan c benar 

 

2.  Komite Akuntansi Syariah bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan 

IAI, telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan untuk transaksi 

kegiatan usaha dengan mempergunakan akuntasi berdasarkan kaidah syariah. 

Berikut ini daftar Standar Akutansi Keuangan yang mengatur transaksi syariah saat 

ini :  

a. PSAK 59 

b. PSAK 59 sampai dengan PSAK 101 

c. PSAK 101 sampai dengan PSAK 110,  

d. PSAK 101 dan PSAK 111 

 

3.  Berikut adalah definisi akuntansi syariah yang benar: 

a. Akuntansi syariah adalah proses pencatatan, penggolongan, dan pengektisaran 

transaksi keuangan suatu organisasi untuk menyajikan laporan keuangan sesuai 

dengan ketentuan syariah yang diguanakan sebagai dasar pengambilan keputusan 

ekonomi. 

b. Akuntansi syariah adalah proses pencatatan, penggolongan, dan pengektisaran 

transaksi keuangan suatu organisasi untuk menyajikan laporan keuangan yang 

diguanakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. 

c. Akuntansi syariah adalah proses pencatatan, penggolongan, transaksi keuangan 

suatu organisasi untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan 

syariah yang diguanakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. 

d. Akuntansi syariah adalah proses penggolongan dan pengektisaran transaksi 

keuangan suatu organisasi untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan 

ketentuan syariah yang diguanakan sebagai dasar pengambilan keputusan 

ekonomi. 

 

4.  Dalam kaitannya dengan akuntansi syariah, laporan keuangan adalah: 

a. suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu 

entitas syariah. 

b. suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dari suatu entitas syariah. 

c. suatu penyajian terstruktur dari kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. 

d. suatu penyajian terstruktur laporan keuangan dari suatu entitas syariah. 

 

5.  Tujuan laporan keuangan syariah untuk tujuan umum adalah : 



a. memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas 
syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam 

rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan 

pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber 

daya yang dipercayakan kepada mereka. 

b. memberikan informasi tentang posisi keuangan dan kinerja entitas syariah yang 

bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka 

membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban 

(stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka. 

c. memberikan informasi tentang kinerja dan arus kas entitas syariah yang 

bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka 

membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban 

(stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka. 

d. memberikan informasi tentang posisi keuangan dan arus kas entitas syariah yang 

bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka 

membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban 

(stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka. 

 

6.  Laporan Keuangan Syariah juga mempunyai tujuan tambahan (lainnya) selain 

tujuan umum. Tujuan tambahan tersebut diantaranya adalah :  

a. memberikan informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta 

informasi asset, kewajiban, pendapoatan dan beban yang tidak sesuai dengan 

prinsip syariah bila ada yg dalam perolehan dan penggunaannya. 

b. memberikan informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung 

jawab entitas syariah terhadap  amanah dalam mengamankan dana, 

menginvestasikannya pada tingkat keunmtungan yg layak 

c. memberikan informasi mengenai keuntungan investasi yg di peroleh penanam 

modal dan pemilik dana syirkah temporer dan informasi mengenai pemenuhan 

kewajiban (obligation) fungsi social entitas syariah, termasuk pengelolaan dan 

penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf.  

d. Jawaban a,b, dan c benar. 

 

7.  Laporan keuangan syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut 

ini: 

a. Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, 

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan 

Dana Kebajikan dan, Catatan atas Laporan Keuangan. 

b. Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, 

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan 

Dana Kebajikan dan. 

c. Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan 

Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan dan, 

Catatan atas Laporan Keuangan. 



d. Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, 
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana, Catatan atas Laporan Keuangan. 

 

8.  Pilihlah definisi wadiah yang benar berikut ini: 

a. Wadiah adalah akad titipan dimana barang yang dititipkan dapat diambil 

sewaktu-waktu. 

b. Wadiah adalah akad titipan dimana barang yang dititipkan tidak dapat diambil 

sewaktu-waktu. 

c. Wadiah adalah akad titipan dimana barang yang dititipkan dapat diambil  dalam 

jangka waktu  tertentu. 

d. Tidak ada jawaban yang benar. 

 

9.  Produk perbankan yang dapat diterapkan untuk prinsip wadiah adalah: 

a. Giro dan Tabungan 

b. Giro dan deposito 

c. Pinjaman obligasi 

d. Sertifikat deposito 

 

10.  Berikut adalah definisi Mudharabah: 

a. Akad usaha dua pihak dimana salah satunya memberikan modal (Sahibul Mal) 

sedangkan yang lainnya memberikan keahlian (Mudharib), dengan nisbah 

keuntungan yang disepakati dan apabila terjadi kerugian, maka pemilik modal 

menanggung kerugian tersebut. 

b. Akad usaha dua pihak dimana salah satunya memberikan modal (Mudharib) 

sedangkan yang lainnya memberikan keahlian (Sahibul Mal), dengan nisbah 

keuntungan yang disepakati dan apabila terjadi kerugian, maka mudharib 

menanggung kerugian tersebut. 

c. Akad usaha dua pihak dimana salah satunya memberikan modal (Sahibul Mal) 

sedangkan yang lainnya memberikan keahlian (Mudharib), dengan nisbah 

keuntungan yang disepakati dan apabila terjadi kerugian, maka mudharib 

menanggung kerugian tersebut. 

d. Tidak ada jawaban yang benar. 

 

11.  Mudharabah dapat diterapkan pada produk: 

a. Giro dan Tabungan 

b. Giro dan deposito 

c. Pinjaman obligasi 

d. Tabungan dan Deposito 

 

12.  Dalam menyalurkan dananya, bank syariah menggunakan berbagai produk yang 

dibagi menjadi beberapa kategori besar berikut ini: 

a. Jual Beli 

b. Bagi Hasil/Untung 

c. Sewa 

d. Jawaban a, b, dan c benar. 

 



13.  Produk jual beli dalam bank syariah saat ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu: 
a. Murabahah 

b. Salam dan Salam Paralel 

c. Istisna dan Istisna Paralel 

d. Jawaban a, b, dan c benar. 

 

14.  Berikut adalah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Murabahah, kecuali: 

a. Pembiayaan berdasarkan jual beli dimana bank bertindak selaku penjual dan 

nasabah selaku pembeli. 

b. Harga beli diketahui bersama dan tingkat keuntungan untuk bank disepakati di 

muka. 

c. Dalam fiqih klasik, murabahah dilakukan secara tunai, dalam praktek perbankan, 

nasabah dapat membayar secara cicilan. 

d. Menurut fiqih, bank tidak harus memiliki barang yang dijual. 

 

15.  Berikut adalah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Salam, kecuali: 

a. Pembiayaan berdasarkan jual beli tangguh/pesanan 

b. Bank bertindak selaku pembeli  sedangkan nasabah bertindak selaku penjual.  

c. Uang pembelian diberikan dimuka kepada nasabah. 

d. Karena barang akan dikirimkan kemudian, maka bank selaku penjual berhutang 

kepada nasabah. 

 

16.  Berikut adalah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Ijarah, kecuali: 

a. Pembiayaan yang berdasarkan akad Ijarah menempatkan bank selaku pemberi 

sewa (mu’jir) dan nasabah selaku penyewa (musta’jir) 

b. Pada fiqih klasik (pendapat jumhur), bank harus memiliki barang sebelum 

menyewakan kepada nasabah.  

c. Dalam melakukan ijarah bank dapat memberikan opsi bagi nasabah untuk 

memiliki obyek yang disewanya.  

d. Ijarah Muntahiyyah Bittamlik  pada dasarnya terdiri dari dua akad. Yaitu akad 

sewa dan janji (opsi) pemilikan. Kepemilikan bisa dilakukan walaupun akad 

sewa belum berakhir. 

 

17.  Berikut adalah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

Mudharabah: 

a. Pembiayaan Mudharabah menempatkan bank selaku Sahibul Mal yang 

menyediakan dana/modal dan nasabah sebagai Mudharib/ pengelola usaha.  

b. Dalam fiqih klasik, yang dibagikan antara keduanya adalah keuntungan, yaitu 

hasil dikurangi biaya-biaya.  

c. Nisbah bagi hasil disepakati di muka, termasuk apabila terjadi kerugian. 

d. Jawaban a, b, dan c benar. 

 

18.  Berikut adalah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

Musyarakah: 

a. Dalam Musyarakah, bank dan nasabah bertindak selaku syarik (partner) yang 

masing-masing memberikan dana untuk usaha 



b. Ketentuan pembagian keuntungan/hasil atau kerugian sesuai dengan kaidah 
ushul: “Ar-ribhu bimat tafaqa, wal khasaratu biqadri malihi”. (Keuntungan 

dibagi menurut kesepakatan, sedangkan apabila terjadi kerugian dibagi menurut 

porsi modal masing-masing). 

c. Selaku syarik, bank berhak ikut serta dalam pengaturan manajemen, sesuai 

kaidah musyarakah. 

d. Jawaban a, b, dan c benar. 

 

19.  Berikut adalah data yang akan digunakan untuk perhitungan pembagian hasil usaha 

yang menggunakan skema mudharabah. 

 

Penjualan Rp. 1.000.000.000 

Hpp 650.000.000 

Laba kotor 350.000.000 

Biaya-biaya 250.000.000 

Laba (rugi) bersih 100.000.000 

 

Dengan menggunakan prinsip bagi laba (profit sharing) dengan nisbah pemilik dana 

: pengelolan dana = 30 : 70, maka hak bagian laba pemilik dana adalah: 

a. Rp 30.000.000 

b. Rp 70.000.000 

c. Rp 100.000.000 

d. Rp 350.000.000 

 

20. Berdasarkan data Soal No. 19, dengan menggunakan prinsip bagi laba (profit 

sharing) dengan nisbah pemilik dana : pengelolan dana = 30 : 70, maka hak bagian 

laba pengelola dana adalah: 

a. Rp 30.000.000 

b. Rp 70.000.000 

c. Rp 100.000.000 

d. Rp 350.000.000 

 

21. Berdasarkan data Soal No. 19, dengan menggunakan prinsip bagi hasil dengan 

nisbah pemilik dana : pengelola dana = 10 : 90, maka hak bagian laba pemilik dana 

adalah: 

a. Rp 30.000.000 

b. Rp 315.000.000 

c. Rp 35.000.000 

d. Rp 350.000.000 

 

22. Berdasarkan data Soal No. 19, dengan menggunakan prinsip bagi hasil dengan 

nisbah pemilik dana : pengelola dana = 10 : 90, maka hak bagian laba pengelola 

dana adalah: 

a. Rp 30.000.000 

b. Rp 315.000.000 

c. Rp 35.000.000 



d. Rp 350.000.000 
 

23. Bapak A menginvestasikan uang sebesar Rp 2.000.000 untuk usaha Siomay yang 

dimiliki oleh bapak B dengan akad mudharabah. Nisbah yang disepakati oleh bapak 

A dan B adalah 1 : 3. Setelah usaha berjalan, ternyata dibutuhkan tambahan dana, 

maka atas persetujuan bapak A, bapak B ikut menginvestasikan uangnya sebesar Rp 

500.000. Dengan demikian bentuk akadnya menjadi akad mudharabah musyarakah. 

Laba yang diperoleh bulan Januari 2012 sebesar Rp 1.000.000. Ketentuan bagi hasil 

untuk usaha ini disepakai sebagai berikut: “hasil investasi dibagi antara pemilik 

dana dan pengelola dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian 

hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara 

pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. 

 

Berdasarkan informasi di atas maka Bapak A memperoleh bagian laba bulan Januari 

sebesar: 
 

a. Rp 200.000 c. 750.000 

b. Rp 800.000 d. 250.000 

 

24. Berdasarkan informasi pada soal nomor 23 maka Bapak B memperoleh bagian laba 

bulan Januari sebesar: 
 

a. Rp 200.000 c. 750.000 

b. Rp 800.000 d. 250.000 

 

25. Pada bulan Januari 2011, setelah melakukan akad Mudharabah, pemilik dana (A) 

menyerahkan dana kepada pengelolan dana (B) sebesar $ 100,000. Periode akad 2 

tahun, nisbah bagi hasil pengelola : pemilik dana = 3 : 1. Maka jurnal yang harus 

dibuat oleh pemilik dana (A) adalah: 

a. Investasi Mudharabah 

     Kas 

100,000  

100,000 

 

b. Kas 

     Dana Syirkah Temporer 

100,000  

100,000 

c. Kas 

     Investasi Mudharabah 

 

100,000  

100,000 

 

d. Dana Syirkah Temporer 

     Kas 

100,000  

100,000 

    
 

26. Berdasarkan transaksi pada soal nomor 25, maka jurnal yang harus dibuat oleh 

pengelolan dana (B) adalah: 

a. Investasi Mudharabah 

     Kas 

100,000  

100,000 

 

b. Kas 

     Dana Syirkah Temporer 

100,000  

100,000 



c. Kas 
     Investasi Mudharabah 

 

100,000  
100,000 

 

d. Dana Syirkah Temporer 

     Kas 

100,000  

100,000 

    
 

27. Pada bulan Januari 2011, setelah melakukan akad Mudharabah, pemilik dana (A) 

menyerahkan dana kepada pengelolan dana (B) sebesar $ 100,000. Periode akad 2 

tahun, nisbah bagi hasil pengelola : pemilik dana = 3 : 1. Sampai dengan 31 

Desember 2011 diperoleh pendapatan $10,000 dan beban $ 8,000. Maka jurnal yang 

dibuat A untuk mengakui pendapatan dan beban dan jurnal penutup pada akhir 

periode adalah : 

a. Kas/Putang 

     Pendapatan 

10,000  

10,000 

 

b. Beban 

     Kas/Piutang 

8,000  

8,000 

c. Pendapatan 

     Beban 

     Pendapatan yang belum dibayar 

 

10,000  

8,000 

2,000 

d. Tidak perlu dibuat jurnal   

    
 

28. Berdasarkan transaksi pada soal nomor 27, maka jurnal yang harus dibuat oleh 

pengelolan dana (B) untuk mengakui pendapatan dan beban dan jurnal penutup pada 

akhir periode adalah : 

a. Kas/Putang 

     Pendapatan 

(untuk mengakui pendapatan) 

 

10,000  

10,000 

 

b. Beban 

     Kas/Piutang 

(untuk mengakui beban) 

8,000  

8,000 

c. Pendapatan 

     Beban 

     Pendapatan yang belum dibayar 

(untuk menutup pendapatan dan beban) 

 

10,000  

8,000 

2,000 

d. Jawaban a, b, dan c benar   

    
 

29. Pelaksanaan akuntansi untuk asuransi syariah diatur dalam: 

a. PSAK 105 

b. PSAK 107 

c. PSAK 110 

d. PSAK 111  

 



30. Praktik transaksi Mudharabah diatur dalam : 
a. PSAK 105 

b. PSAK 107 

c. PSAK 110 

d. PSAK 111  

 

SOAL URAIAN 

1. Tuliskan ayat-ayat tentang larangan RIBA 

2. Tuliskan ayat-ayat tentang perintah melaksanakan akuntansi 

 


