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Tinjauan Mata Kuliah 
 

ata kuliah yang akan kita pelajari diberi nama “Akuntansi Keuangan 

Syariah”. Ruang lingkup mata kuliah Akuntansi Keuangan Syariah 

meliputi pokok-pokok bahasan yang akan dikaji secara lebih terperinci dalam 

Modul 1 sampai dengan Modul 9 sebagai berikut. 

 

1. Modul 1: Landasan Teori Akuntansi Syariah. 

Modul ini membahas tentang apakah yang dimaksud dengan akuntansi 

syariah, sejarah akuntansi syariah, regulasi yang mengaturnya, subjek, dan 

objek penerapan akuntansi syariah  serta lembaga yang mengatur akuntansi 

syariah di Indonesia. 

 

2. Modul 2: Mengenal Konsep Bank dan Lembaga Keuangan Syariah 

Modul ini membahas tentang konsep operasional dari bank dan lembaga 

keuangan syariah. Pembahasan akan menjelaskan mengenai dasar hukum, 

fungsi-fungsi serta alur operasional dari Bank dan Lembaga Keuangan 

Syariah. 

 

3. Modul 3: Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan 

Keuangan Syariah 

Modul ini membahas tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian 

laporan keuangan syariah. Pada modul ini, akan coba dijelaskan mengenai 

tujuan laporan keuangan dan menjelaskan asumsi-asumsi dasar yang 

digunakan dalam akuntansi entitas syariah. 

 

4. Modul 4: Penyajian Laporan Keuangan Syariah 

Modul ini membahas tentang penyajian laporan keuangan entitas syariah. 

Diantara pembahasannya, yaitu menjelaskan siklus akuntansi entitas 

syariah, konsep pengukuran dan pengakuan akuntansi entitas syariah, dan 

menyusun laporan keuangan untuk entitas syariah. 

 

5. Modul 5: Akuntansi Transaksi Jual Beli Syariah 

Modul ini membahas tentang akuntansi terhadap produk jual beli syariah 

yang terdiri atas murabahan, salam, dan istisna’. 
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6. Modul 6: Akuntansi Transaksi Bagi hasil 

Modul ini membahas tentang akuntansi terhadap produk bagi hasil yang 

terdiri atas mudharabah dan musyarakah. 

 

7. Modul 7:  Akuntansi Transaksi Sewa Syariah 

Modul ini membahas tentang akuntansi terhadap produk sewa syariah yang 

terdiri atas ijarah dan ijarah muntahiah bit tamlik. 

 

8. Modul 8: Akuntansi Transaksi Jasa-Jasa Syariah 

Modul ini membahas tentang akuntansi terhadap produk jasa-jasa syariah 

yang terdiri atas wadiah, qardh, sharf, hiwalah, rahn, wakalah, dan kafalah. 

 

9. Modul 9: Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shodaqoh 

Modul ini membahas tentang akuntansi untuk aktivitas sosial dari entitas 

syariah, yaitu zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS). 
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Mahasiswa 

mampu 

menerapkan 
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transaksi bagi 

hasil
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Mahasiswa 

mampu 

menerapkan 

akuntansi 
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Mahasiswa 
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TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU)

Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa 

program S1 Manajemen Bidang Minat Manajemen 

keuangan dan Perbankan Syariah mampu 

menerapkan prinsip-prinsip Akuntansi Syariah dalam 

Islam
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Mahasiswa mampu 

menyusun laporan keuangan 

syariah
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Mahasiswa mampu 

menjelaskan kerangka dasar 

penyusunan dan penyajian 

keuangan syariah

2

Mahasiswa mampu 

menjelaskan konsep bank 

dan lembaga keuangan 

syariah

1

Mahasiswa mampu 

menjelaskan landasan teori 

akuntansi syariah
 

 

 

 

 


