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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1    Kesimpulan 

Dari uraian bab–bab sebelumnya, maka dapat di berikan 

kesimpulan beserta saran yang berhasil penulis rangkum sebagai berikut: 

1. PRIMKOPAU SKATEK 045 adalah koperasi yang ada di skadron 

teknik 045 yang memiliki beberapa unit usaha, yaitu unit usaha simpan 

pinjam syariah, unit toko dan unit usaha jasa. Unit simpan pinjam syariah 

yang penulis teliti memiliki jenis akad yang sering digunakan oleh anggota 

koperasi, yaitu akad murabahah (pembiayaan). 

2. Akad murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar 

biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus 

mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli 

3. Pada saat pembelian barang secara wakalah PRIMKOPAU SKATEK 

045 unit simpan pinjam nexus syariah tidak membuat akad wakalah dan 

tidak melakukan pencatatan piutang wakalah. 

4. Pada saat pengakuan persediaan, seharusnya pihak PRIMKOPAU 

SKATEK 045 unit simpan pinjam nexus syariah membuat ayat jurnal pada 

transaksi terkait. 

5. Pengakuan persediaan dan piutang murabahah belum sesuai, karena 

dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal akad sedangkan bukti
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pembelian barang belum diterima oleh PRIMKOPAU SKATEK 045 unit 

simpan pinjam nexus syariah. 

6. Perhitungan margin yang dilakukan oleh PRIMKOPAU SKATEK 045 

unit simpan pinjam nexus syariah telah sesuai dengan PSAK 102 yaitu 

dilakukan secara proposional. 

7. PRIMKOPAU SKATEK 045 unit simpan pinjam nexus syariah 

memberikan potongan terhadap pelunasan dini berupa penghapusan  yang 

dilakukan oleh anggota. 

8. Jatuh tempo angsuran pada PRIMKOPAU SKATEK 045 adalah tanggal 

15 tiap bulan pada masa angsuran.  

4.2    SARAN 

Dari beberapa kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa 

saran yang dapat di gunakan untuk kemajuan perusahaan. Saran tersebut 

ialah sebagai berikut: 

1. PRIMKOPAU SKATEK 045 unit simpan pinjam nexus syariah 

sebaiknya dapat menjalankan pencatatan dan penyusunan laporan 

keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan oleh IAI 

yaitu PSAK 102 terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan 

pengungkapan. 
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2. Dalam transaksi murabahah pada saat pembelian persediaan secara 

wakalah, sebaiknya PRIMKOPAU SKATEK 045 unit simpan pinjam 

nexus syariah membuat akad wakalah dengan anggota. 

3. PRIMKOPAU SKATEK 045 unit simpan pinjam nexus syariah 

sebaiknya mengakui persediaan aset murabahah setelah nasabah 

menyerahkan bukti pembelian barang kepada PRIMKOPAU SKATEK 

045 unit simpan pinjam nexus syariah. 

4. Sebaiknya PRIMKOPAU SKATEK 045 unit simpan pinjam nexus 

syariah melakukan akad murabahah setelah adanya persediaan terlebih 

dahulu. 

5. Seharusnya PRIMKOPAU SKATEK 045 unit simpan pinjam nexus 

syariah lebih konsisten dalam menggunakan akun di dalam pengakuan, 

pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah. 


