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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan pembahasan mengenai analisis penerapan akuntansi syariah 

pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Marwah Cabang Utama Tambang dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. BMT Marwah Cabang Utama Tambang dalam mempertanggungjawabkan 

keuangannya hanya menyajikan laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi. 

2. Berdasarkan penerapan PSAK No.101 menyatakan bahwa di dalam 

penyusunan laporan keuangan lembaga keuangan syariah, harus membuat 

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat. Sedangkan pada laporan 

keuangan BMT Marwah Cabang Utama Tambang tidak membuat Laporan 

Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, tetapi informasi mengenai dana zakat 

disajikan di Laporan Neraca. 

3. Begitu pula dengan dana infaq / sedekah dan pembiayaan qardhul hasan,  

yang tergolong dalam dana kebajikan, BMT Marwah Cabang Utama Tambang 

memasukkan akun-akun tersebut ke dalam Laporan Neraca. Seharusnya 

berdasarkan PSAK No.101 menyatakan bahwa di dalam penyusunan laporan 

keuangan lembaga keuangan syariah harus membuat Laporan Sumber dan 

Penggunaan Dana Kebajikan. 

4. Berdasarkan penerapan PSAK No.101 menyatakan bahwa dalam laporan 

Neraca terdiri dari Aktiva = Kewajiban + Dana Syirkah Temporer + Ekuitas, 

sedangkan di dalam laporan Neraca BMT Marwah Cabang Utama Tambang, 
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Dana Syirkah Temporer digabungkan dengan kewajiban. Seharusnya disajikan 

terpisah dengan kewajiban. Dana Syirkah Temporer tidak dapat digolongkan 

sebagai kewajiban karena entitas syariah tidak berkewajiban untuk 

mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana ketika mengalami 

kerugian, kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi entitas syariah. Di sisi lain, 

Dana Syirkah Temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena 

mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak 

kepemilikan yang sama dengan pemegang saham, seperti hak voting atas 

realisasi keuntungan yang berasal dari asset lancer dan asset noninvestasi. 

5. Dalam pembiayaan murabahah di BMT Marwah Cabang Utama Tambang, 

BMT sudah bertindak sebagai penjual dan anggota (nasabah) sebagai 

pembeli.Namun ada juga ditemukanpada saat pembelian barang yang 

diwakilkan (murabahah wil wakalah). BMT Marwah Cabang Utama 

Tambang tidak melakukan pengakuan apapun terkait pembelian barang yang 

diwakilkan pada anggota(nasabah). Sesuai dengan PSAK No.102 paragraf 18, 

seharusnya ketika penyerahan uang pembelian barang BMT Marwah Cabang 

Utama Tambang melakukan pencatatan atas transaksi murabahah bil wakalah 

tersebut dan ketika barang yang dimaksud oleh anggota (nasabah) sudah 

terbeli seharusnya terjadi pengakuan persediaan barang yang diakui sebesar 

biaya perolehan barang tersebut, karena akan berpengaruh terhadap 

pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang tidak sesuai 

dengan PSAK No. 102 
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan,mengenai analisis penerapan 

akuntansi syariah pada Baitul Mal Wat Tamwil(BMT) Marwah Cabang Utama 

Tambang peneliti memberikan saran kepada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) 

Marwah Cabang Utama Tambangsabagai berikut: 

1. Selain Laporan Neraca, Laporan Laba  Rugi, Laporan Sumber dan 

Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, 

BMT Marwah Cabang Utama Tambang sebaiknya juga dapat menyajikan 

Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Dana 

Investasi Terikat, Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil dan 

Catatan atas Laporan Keuangan. 

2. BMT Marwah Cabang Utama Tambang sebaiknya menyusun Laporan Neraca 

sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK No.101, yang mana 

Aktiva = Kewajiban + Dana Syirkah Temporer + Ekuitas.  

3. BMT Marwah Cabang Utama Tambang juga sebaiknya melaporkan dana 

zakat dan dana kebajikan secara terpisah dari laporan neraca. 

4. BMT Marwah Cabang Utama Tambang dan BMT-BMT lain pada umumnya, 

diharapkan dapat tetap menjalankan kegiatan pencatatan dan penyusunan 

laporan akuntansinya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu 

PSAK No.101 dan untuk pencatatn dan penyususan akad murabahah sesuai 

dengan PSAK No.102. 

5. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya mengikuti perkembangan PSAK yang 

lebih uptodate dan keadaan masyarakat yang telah terjadi pada saat itu serta 
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dapat menambah bahan pustaka. Dan diharapkan meneliti tentang pembiayaan 

syariah lainnya, baik tentang perlakuan akuntansinya maupun tentang 

kesesuaian pembiayaan tersebut dengan ekonomi syariah. 

 


