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(Teori dan Konsep Bagi Bank Umum)PENELITIAN
PERBANKAN SYARIAH (Teori dan Praktik)Bank syariah
di IndonesiaBank syariahAkuntansi Lembaga
Keuangan Syariah Non Bank (Adopsi IFRS)

Bibliografi nasional Indonesia
Introduction to Islamic bank and financial institutions
in Indonesia.

Manajemen Bank Syariah
Islamic banks and monetary policies with reference to
Indonesia.

Kajian teori ekonomi dalam Islam
On Islamic banking in Indonesia.

Bank syariah
Memahami bank syariah
Development of Islamic banking related to Indonesian
laws and regulations.

Akuntansi Penghimpunan Dana Bank
Syariah
Interest and usury in Indonesian banking from Islamic
perspective.
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Harmoni
Buku penelitian

Audit Bank Syariah
Otoritas Jasa Keuangan dibentuk agar keseluruhan
kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat
terselenggara secara teratur, adil, transparan,
akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan
yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Selain
itu, agar mampu melindungi kepentingan konsumen
dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya
sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi
terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa
keuangan. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di
Indonesia telah diatur dalam sebuah Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan yang diresmikan pada 22
November 2011. Dalam peraturan tersebut
disebutkan bahwa definisi dari Otoritas Jasa Keuangan
adalah lembaga yang independen dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari
campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang
secara tegas diatur dalam UU OJK ini. Buku ini
menguraikan tinjauan-tinjauan hukum yang
melatarbelakangi terbentuknya Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), hubungan OJK dengan bank sentral
(Bank Indonesia), hubungan OJK dengan lembaga
keuangan lainnya, dan penerapan lembaga otoritas
jasa keuangan di negara- Salam Penebar Swadaya
Grup & RAS
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Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan
Management and operation of Islamic banking in
Indonesia.

Suara hidayatullah
Perbankan syariah di Indonesia
Perbankan Syariah
Akuntansi Indonesia di tengah kancah
perubahan
Akuntansi Perbankan Syariah
Aktivitas ekonomi syariah
Managerial analysis of Islamic banking system in
Indonesia; collection of articles.

Fatwa ekonomi syariah di Indonesia,
Malaysia, dan Timur Tengah
Buku ini berisi tujuh bagian: (1) Akuntansi Transaksi
Asuransi Syariah; (2) Akuntansi Zakat dan
Infak/Sedekah; (3) Akuntansi Wakaf; (4) Akuntansi
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Qart, Shart, & Transaksi Berbasis Imbalan; (5)
Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan
Lembaga Keuangan Syariah; (6) IFRS (International
Financial Reporting Standars); dan (7) Penutup.

Dasar-dasar manajemen bank syariah
Akuntansi perbankan syariah
Legal aspects of Islamic banking and insurance in
Indonesia.

Bank & lembaga keuangan syariah
Implementation and institutionalization of Islamic
mortgage law in Indonesian legal system.

Prospek bank syariah pasca fatwa MUI
Teori dan praktek lembaga mikro
keuangan syariah
Role of Islamic banks in supporting small business,
rural economy, etc. in Indonesia.

Aspek Dsr Ek Makro Di Ind (Rev)
Buku Manajemen Kredit ini merupakan
pengembangan dari buku Manajemen Bank yang
pernah ditulis oleh Penulis pada edisi sebelumnya.
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Buku ini dapat menjadi rujukan referensi bagi
mahasiswa perbankan yang ingin mendalami tentang
bisnis perkreditan bank dan akademisi, tak lupa pula
dapat ditujukan bagi praktisi dan pegawai bank dalam
mendapatkan tambahan referensi tentang dunia
bisnis perkreditan bagi bank umum dan BPR. Buku
Manajemen Kredit ini berisi tentang Pengertian Kredit
dan Jenis-jenisnya ( bab 1 ), Prinsip Dasar dan
Kebijakan Pemberian Kredit ( bab 2 ), Perencanaan
Kredit ( bab 3), Prosedur Umum Perkreditan ( bab 4 )
serta Administrasi kredit ( bab 5 ). Disamping
kandungan isi buku diatas, buku manajemen kredit ini
juga terdiri atas : analisa kredit ( bab 6), Mon itoring
dan Pengawasan Kredit ( bab 7 ), Penanganan Kredit
Bermasalah ( bab 8 ). Sedangkan pada bagian akhir
buku ini berisi tentang, jaminan kredit ( bab 9), Suku
Bunga Kredit ( bab 10 ) serta Asuransi Kredit dan
Jaminan Kredit ( bab 11).

Hukum bunga bank, perkembangan, dan
produk-produk perbankan Islam
FIQIH MUAMALAH II: Teori dan Praktik
Buku Manajemen Bank Syariah merupakan buku yang
berisi kumpulan tulisan yang digunakan sebagai
bahan pengajaran dosen dengan mahasiswa
semester VI. Buku ini mencoba memberikan
gambaran yang lengkap dan komprehensif berkaitan
dengan teori dan konsep tentang manajemen bank
syariah. Sasaran penulisan buku ini adalah
diperuntukkan sebagai tambahan referensi bagi
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mahasiswa, dosen dan masyarakat yang ingin
mengetahui tentang manajemen bank syariah. Pada
bagian awal buku ini dari bab 1 s.d bab 3 membahas
tentang gambaran tentang bank syariah (bab 1 ), riba
dan bunga bank (bab 2) serta Konsep operasional dan
Pengembangan Produk Bank Syariah (bab3). Pada
bab 4 membahas tentang konsep-konsep Manajemen
Pemasaran pada lingkup operasional Bank Syariah,
Sedangkan pada bab 5 s.d bab 8 merupakan
gambaran yang terdapat dalam unsur-unsur aspek
manajemen yang ada di lingkup operasional bank
syariah seperti : manajemen permodalan bank
syariah, manajemen dana bank syariah, manajemen
sumber daya insani bank syariah, manajemen risiko
pada bank syariah. Sedangkan pada bab 9
menggambarkan kondisi penganggaran pada bank
syariah, konsep dasar pembiayaan pada bank syariah
( bab 10), Tingkat kesehatan bank ( bab 11), good
corporate governance ( bab 12), Akuntansi perbankan
syariah ( bab 13), dan Perhitungan bagi hasil dan
profit margin pada bank syariah ( bab 14)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
dalam perspektif hukum dan perundangundangan
Fiqih Muamalah adalah mata kuliah yang mengkaji
tentang hukum Islam yang mengatur hubungan antar
sesama manusia dalam rangka untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya. Mata kuliah ini merupakan
instrumen penting untuk diberikan kepada mahasiswa
ekonomi syari’ah sebagai bekal untuk
mengembangkan konsep dasar (embriyo) Hukum
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Ekonomi Islam baik dalam Dunia Bisnis, Dunia
Perbankan ataupun Lembaga-Lembaga Keuangan
Syari’ah. Buku ini dilengkapi dengan teori dan praktik
di perbankan syariah. Buku ini terdiri dari empat belas
(14) bab, terdiri dari: pengantar, teori akad, wadi’ah,
murabahah, salam, istishna, musyarakah,
mudharabah, ijarah, hawalah, rahn, qardh, pasar
uang syariah, dan perdagangan valuta asing. Buku ini
dilengkapi dengan latihan soal untuk mahasiswa per
bab, agar mengetahui dengan cepat seberapa paham
mahasiswa terhadap materi setiap kali perkuliahan
dilakukan dan sesuai dengan silabus.

Aspek-aspek hukum dalam perbankan &
perasuransian syariah di Indonesia
Legal analysis on fatwas of Indonesian ulama

Aspek Hukum Perbankan Syariah dari
Teori ke Praktik
Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dunia
yang dinilai sangat spektakuler sekaligus
meningkatkan kebutuhan akan pelaku ekonomi serta
pihak-pihak yang menjadi pengerak, penopang,
pelaksana dari pembangunan itu sendiri. Salah satu
pihak yang berperan penting dalam sistem ekonomi
itu adalah para pelaku bisnis. Perkembangan ekonomi
Islam di dunia maupun di Indonesia memacu
pemerintah untuk memberikan regulasi yang jelas
sehingga penerapannya dilakukan secara teratur dan
terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Al-Quran dan
Al-Sunnah. [Penerbit Deepublish, Deepublish,
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Akuntansi]

Analisis dan evaluasi hukum tentang
pengaturan perbankan syariah di
Indonesia
Study on Islamic banks in Indonesia.

Jurnal ekonomi
Bank syariah
Di Indonesia potensi ummat Islam sangat besar.
Kegairahan dan semangat beragama masyarakat
mulai menonjol di kalangan menengah ke atas sejak
dua dekade belakangan ini. Kalau dahulu orang
merasa takut mengklaim dirinya muslim, saat
sekarang orang sudah mulai berani secara terangterangan, bahkan bangga menyatakan dirinya
muslim. Bersamaan dengan itu maka mulai banyak
bermunculan instrumen-instrumen atau institusi yang
mulai beroperasi secara Islami. Sebagai contoh dalam
bidang keuangan, muncul lembaga-lembaga : bank
Islam, asuransi Islam, reksadana, dan sebagainya.
Kecenderungan dan pergeseran masyarakat juga
berlangsung dalam dunia ilmiah. Sehingga kajian
tentang upaya membumikan ayat-ayat al-Qur'an
dalam kehidupan dan bidang-bidang kehidupan mulai
dilaksanakan. Dengan kata lain, seluruh kajian
syari'ah dalam bidang kehidupan dan ilmu
pengetahuan mulai berlangsung, tidak kecuali bidang
akuntansi, misalnya. Oleh karena itu, dalam berbagai
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tulisan mengenai tanggapan atau kritik terhadap
akuntansi sekarang, mulai tampak adanya
ketidakpuasan terhadap apa yang sesungguhnya
diberikan akuntansi konvensional pada masyarakat.
Berbagai kasus yang terjadi dalam masyarakat bisnis
kita, adanya masih ditemukan manipulasi laporan
akutansi yang seharusnya dilaporkan. Kasus-kasus
seperti yang terjadi ini adalah sebuah penyimpangan
terhadap data dan keputusan yang seharusnya
dilaporkan atau dibuat.

Gadai syariah di Indonesia
Comparison of sharia economy practices in Indonesia,
Malaysia, and the Middle East.

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
Teori dan Praktik Ed Revisi
Intercultural and interreligious issues in Indonesia.

Analisis bank syariah
Eksistensi perbankan syariah sebagai sebuah
lembaga intermediasi tentu menghadapi dinamika
yang begitu kompleks seperti hubungan bank syariah
dengan nasabah dan stakeholdersnya, manajemen
risiko dan pengawasan bank syariah. Suatu hal yang
menarik adalah dengan diberlakukannya UndangUndang RI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), dimana tugas dan fungsi pengaturan
dan pengawasan perbankan syariah beralih dari Bank
Indonesia ke OJK. Memelajari eksistensi bank syariah
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dari sisi yuridis sangat menarik dan menurut hemat
penulis, aspek hukum perbankan syariah penting
untuk diketahui dan dipahami oleh berbagai kalangan
yang meminati kajian ini termasuk mahasiswa hukum
dan ekonomi sebagai calon praktisi atau pelaku
ekonomi.

Dosa-Dosa Orangtua Terhadap Anak
Dalam Hal Finansial
Study on government policy in Islamic banking in
Indonesia.

Direktori Skim Kredit Perbankan Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2013
MANAJEMEN KREDIT (Teori dan Konsep
Bagi Bank Umum)
Laju dinamika perkembangan lembaga keuangan
syariah dewasa ini antara lain disebabkan oleh karena
lembaga keuangan ini memiliki berbagai
keistimewaan, satu di antaranya yakni konsep
kebersamaan. Orientasi kebersamaan ini menjadikan
lembaga keuangan syariah ini eksis sebagai
pengganti sistem bunga. Sejalan dengan pesatnya
pertumbuhan lembaga keuangan syariah tersebut,
membuat berbagai sengketa di lembaga keuangan
syariah pun semakin meningkat. Buku ini secara
komprehensif menerangkan detail penyelesaian
sengketa ekonomi syariah, yang disarikan dari bahan
pengajaran pada program pascasar-jana untuk
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matakuliah Hukum Acara Penyelesaian Sengketa
Ekonomi Syariah dan mata ajar pelatihan sertifikasi
Hakim Ekonomi Syariah di Litbangdiklatkumdil
Mahkamah Agung; aturan yang berkaitan seperti
undang-undang, Peraturan Mahkamah Agung, dan
Surat Edaran Mahkamah Agung. Juga tentang acara
gugatan sederhana dan gugatan biasa, eksekusi hak
tanggungan, eksekusi fidusia, eksekusi arbitrase
syariah, dan juga mengenai taflis—yang membahas
berbagai persoalan kepailitan pada lembaga ekonomi
syariah. Penyajian materi dalam buku ini diawali
dengan hal-hal yang bersifat umum, meliputi legal
standing, hukum tata cara penyelesaian sengketa
ekonomi syariah, dan hal-hal baru seiring lahirnya
Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara
Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Substansi
buku ini secara komprehensif membantu berbagai
kalangan terutama bagi praktisi hukum, akademisi,
dan pelaku ekonomi syariah dalam memahami tata
cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan
segala aspeknya berkaitan di Pengadilan
Agama/Mahkamah Syariah. Buku persembahan
penerbit Prenada Media Group.

PENELITIAN PERBANKAN SYARIAH (Teori
dan Praktik)
Bank syariah di Indonesia
Perkembangnya industri perbankan syariah
dipengaruhi oleh para stakeholder. Stakeholder
memiliki peranan terpenting terhadap penilaian suatu
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organisasi. Stakeholder dari perbankan syariah, yaitu
Bank Indonesia sebagai pengatur dan pengawas
bank, Dewan Syariah Nasional (DSN), Dewan
Pengawas Syariah (DPS), perguruan tinggi atau
lembaga akademis yang berkaitan dengan pendidikan
ekonomi dan keuangan syariah dan masyarakat pada
umumnya. Masyarakat merupakan pengguna
langsung jasa perbankan syariah sehingga memiliki
penilaian yang signifikan terhadap operasi yang
dilakukan oleh perbankan syariah. Dalam fenomena
ini penulis, melalui buku ini, berupaya membangun
teori yang berkaitan dengan audit bank syariah, yang
kelak teori demi teori dapat memberikan makna yang
berarti terutama dalam pelaksanaan audit bank
syariah. Dengan demikian, pembaca diharapkan
dapat memperluas cakrawala berpikir baik itu dalam
memahami kegiatan audit, operasional bank syariah
dan mengatasi tantangan ekonomi dalam dunia
perbankan yang terus berkembang secara dinamis
ini. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Bank syariah
Development and practice of accounting to create
good governance in Indonesia; collection of articles.

Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Non Bank (Adopsi IFRS)
Analysis and evaluation of Indonesian regulations on
Islamic banking.
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