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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan pembahasan mengenai analisis penerapan pembiayaan 

qardhul hasan berdasarkan PSAK Syariah pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) 

Al – Ittihad Rumbai Pekanbaru dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari data laporan keuangan yang dimiliki BMT Al Ittihad tidak terlihat 

dengan jelas pemisahan sumber atau aliran dana, sehingga tidak tersajikan 

secara nyata apakah dana tersebut berasal dari hasil usaha atau hasil 

pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah, sehingga penulis mengasumsikan 

bahwa pembiayaan yang dilakukan atau dipraktekkan menggunakan dana 

zakat, infaq dan sedekah dalam jumlah dan kuantitas tertentu dan BMT juga 

melakukan aktivitas mengumpulkan dan mengelola dana zakat, infaq dan 

sedekah melalui lembaga PIZSA yang merupakan bagian dari BMT. 

Berdasarkan PSAK No.101 menyatakan bahwa di dalam penyusunan laporan 

keuangan lembaga keuangan syariah harus membuat Laporan Sumber dan 

Penggunaan Dana Kebajikan. Sedangkan pada BMT Al  Ittihad tidak 

membuat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan karena sumber 

dananya berasal dari internal sehingga dimasukkan ke dalam laporan neraca 

saja.  

2. Sasaran Pembiayaan Qardhul Hasan  hanya diperuntukkan bagi karyawan dan 

pegawai dalam ruang lingkup YKPI saja. Hal ini jauh dari Fatwa DSN tentang 

Qardhul Hasan, dimana pembiayaan Qardhul Hasan diberikan kepada 
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nasabah yang memerlukan. Nasabah yang dimaksud disini adalah nasabah 

internal dan nasabah eksternal. BMT Al Ittihad hanya memberikan kepada 

nasabah internal saja sehingga tidak sesuai dengan Fatwa yang telah 

ditetapkan.  

3. Perlakuan akuntansi pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT Al – Ittihad 

belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pencatatan dan 

penjurnalan pada saat transaksi akad disepakati, pembayaran angsuran disertai 

dengan infaq/sedekah yang diberikan oleh nasabah kepada BMT tidak 

melakukan pencatatan atau penjurnalan. Sebagaimana kita ketahui 

infaq/sedekah dapat diberikan atau digunakan untuk orang yang membutuhkan 

salah satunya melalui pembiayaan Qardhul Hasan. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, mengenai analisis penerapan 

pembiayaan qardhul hasan berdasarkan PSAK Syariah pada Baitul Mal Wat 

Tamwil (BMT) Al – Ittihad Rumbai Pekanbaru peneliti memberikan saran kepada 

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al – Ittihad Rumbai Pekanbaru sabagai berikut: 

1. BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru sebaiknya memisahkan sumber dan aliran 

dana yang dilakukan agar memudahkan pembaca membedakan pembiayaan 

yang dilakukan sesuai dengan PSAK Syariah. Serta dalam pembiayaan 

Qardhul Hasan yang berasal dari dana zakat, infaq dan sedekah harus 

dipisahkan dari laporan neraca. Pembiayaan Qardhul Hasan yang berasal dari 

dana eksternal harus disajikan terpisah dari laporan neraca. 
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2. Pembiayaan Qardhul Hasan yang dilaksanakan di BMT Al Ittihad sebaiknya 

tidak hanya diperuntukkan bagi karyawan dan pegawai saja. Tetapi, bisa 

diberikan untuk nasabah eksternal seperti nasabah yang mempunyai usaha 

dapat melakukan pembiayaan ini untuk mengembangkan usahanya. BMT Al 

Ittihad sebaiknya lebih memprioritaskan pembiayaan Qardhul Hasan untuk 

memberdayakan ekonomi kaum dhuafa secara maksimal. 

3. Sebaiknya BMT Al – Ittihad melakukan pencatatan atau penjurnalan 

pembiayaan Qardhul Hasan yang sesuai dengan PSAK Syariah. Saat 

penerimaan sedekah/infaq harus dicatat karena dana sedekah/infaq merupakan 

dana kebajikan yang dapat digunakan untuk pinjaman qardh berikutnya. 

4. Penyusunan penelitian ini masih memiliki keterbatasn – keterbatasan. Maka 

dari itu, bagi peneliti selanjutnya perlu untuk mengulas lebih dalam lagi 

mengenai pembiayaan Qardhul Hasan berdasarkan PSAK yang lebih uptodate 

serta dapat menambah bahan pustaka. Dan dapat diharapkan bisa 

membandingkan Qardhul Hasan yang dijalankan BMT dengan Qardhul 

Hasan yang dijalankan Bank Syariah. Serta tentang akuntansinya baik 

pelaporan, pencatatan dan penjurnalannya maupun tentang kesesuaian 

pembiayaan tersebut dengan ekonomi syariah.  

 


