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ABSTRAK 

 

ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN 

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK)  

SYARIAH NOMOR 101 PADA BMT MARWAH  

CABANG UTAMA TAMBANG TAHUN 2018 

 

DOSEN PEMBIMBING: 

HARKANERI, SE, MSA, Ak.CA 

 

OLEH: 

M. ABDI FAHLEFI 

NIM. 11673102634 

 

Dalam perkembangan perekonomian sekarang telah banyak berdiri 

lembaga keuangan yang bersifat syariah, salah satunya yakni Baitul Maal Wat 

Tamwil (BMT) yang disebut juga lembaga keuangan mikro menengah. Penelitian 

ini dilakukan pada BMT Marwah Cabang Utama Tambang. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK) Syariah Nomor 101 dalam Penyajian Laporan Keuangan pada BMT 

Marwah. Dalam melakukan penelitian ini metode yang digunakan adalah metode 

penelitian kualitatif. analisis data kualitatif yaitu dengan menyajikan hasil 

wawancara dan melakukan analisis terhadap masalah yang ditemukan di lapangan 

sehingga akan diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti dan 

kemudian akan ditarik kesimpulan. Data penelitian didapatkan melalui 

dokumentasi dan wawancara dengan kepala Cabang BMT serta staf bagian 

operasional. Hasil penelitian ini Menunjukkan bahwa Penyajian Laporan 

Keuangan BMT Marwah Cabang Utama Tambang sebagian sudah ada yang 

diterapkan, namun masih belum sesuai dengan SAK Syariah No. 101 yaitu: BMT 

Marwah Cabang Utama Tambang hanya menyajikan Laporan Neraca dan Laba 

Rugi, Laporan Neraca yang dibuat oleh BMT Marwah Cabang Utama Tambang 

belum sesuai dengan SAK Syariah No 101 dan dari segi penamaan pun belum 

sesuai, BMT Marwah Cabang Utama Tambang belum membuat Laporan Sumber 

dan Penyaluran Dana Zakat akan  tetapi menggabungkan ke dalam Laporan 

Neraca, Laporan Laba Rugi yang dibuat oleh BMT Marwah Cabang Utama 

Tambang belum sesuai dengan SAK Syariah No 101 yang mana pencatatan yang 

dibuat BMT Marwah terbalik dan belum seuai. Dengan Penelitian ini diharapkan 

BMT Marwah Cabang Utama Tambang Dapat menerapkan Laporan Keuangan 

yang sesuai dengan SAK Syariah No 101.     

   

Kata Kunci : Laporan keuangan, SAK Syariah  No. 101 
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ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS BASED 

ON STATEMENT OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (SAK) 

SYARIAH NUMBER 101 AT BMT MARWAH BRANCHMAIN 

TAMBANG IN 2018 

 

SUPERVISOR: 

HARKANERI, SE, MSA, Ak.CA 

 

BY: 

M. ABDI FAHLEFI 

SIN. 11673102634 

 

In the current economic development, many Islamic financial institutions 

have been established, one of which is the Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) which 

is also known as a medium-sized microfinance institution. This research was 

conducted at BMT Marwah Main Branch Tambang. The purpose of this study 

was to determine the Application of Islamic Financial Accounting Standards 

(SAK) Number 101 in the Presentation of Financial Statements at BMT Marwah. 

In conducting this research the method used is qualitative research methods. 

Qualitative data analysis is by presenting the results of interviews and analyzing 

problems found in the field so that a clear picture of the object under study will be 

obtained and conclusions will be drawn. The research data was obtained through 

documentation and interviews with BMT branch heads and operational staff. The 

results of this study indicated that the Presentation of Financial Statements of 

BMT Marwah Main Branch Tambang had partly been implemented, but is still 

not in accordance with Sharia SAK No. 101, namely: BMT Marwah Main Mining 

Branch only presents a Balance Sheet and Profit and Loss Report, the Balance 

Report made by BMT Marwah Mining Branch Tambang is not in accordance with 

SAK Syariah No. 101 and in terms of naming is not yet appropriate, BMT 

Marwah Main Branch Tambang has not made a Source Report and Distribution of 

Zakat Funds, but incorporating into the Balance Sheet, the Profit and Loss Report 

made by BMT Marwah Main Mining Branch is not in accordance with SAK 

Syariah No. 101, where the records made by BMT Marwah are reversed and not 

appropriate. With this research, it is expected that BMT Marwah Main Branch 

Tambang could implement Financial Statements in accordance with Islamic SAK 

No. 101. 

 

Keywords: Financial reports, SAK Syariah No. 101. 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perekonomian Islam di Indonesia saat ini semakin berkembang. Hal ini 

dapat dilihat dengan munculnya lembaga – lembaga perekonomian yang berazaz 

Islam, seperti Bank Mu‟amalat Indonesia (BMI), Bank Syari‟ah Mandiri (BSM), 

Bank Pengkreditan Rakyat Syari‟ah (BPRS), Asuransi Tafakul, Baitul Mal Wat-

Tamwil (BMT) dan lain-lain. Bahkan lembaga keuangan yang konvensional pun 

mulai membuka counter unit syariah. 

Saat ini perkembangan lembaga keuangan syariah begitu pesat. Hal ini 

dilihat dari semakin banyaknya jumlah bank syariah yang didirikan oleh bank 

konvensional. Tak hanya itu, lembaga keuangan syariat lain seperti asuransi 

syariah, pasar modal syariah, obligasi syariah, pegadaian syariah, Baitul Mal wat 

Tamwil, dan sebagainya juga ikut mengalami perkembangan. Fenomena ini 

didasari oleh meningkatnya kesadaran masyarakat muslim di Indonesia yang 

menilai pentingnya lembaga syariah dalam pengelolaan keuangan yang 

berlandaskan hukum Islam. Diantara lembaga keuangan syariah yang banyak di 

minati oleh masyarakat adalah Baitul Mal wat Tamwil (BMT). BMT merupakan 

lembaga keuangan non bank yang berbasis syariah. BMT berfokus pada usaha–

usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq, dan 

sadaqah serta pengumpulan dan penyaluran dana komersial (Mawarid, 2014). 

Saat ini perkembangan BMT di Indonesia sangat pesat, sebagai lembaga 

keuangan yang melandaskan kinerjanya pada sistem syariah mencoba untuk 
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menjalankan segala sesuatunya sesuai dengan aturan-aturan bermualah yang benar 

seperti sistem yang diterapkan pada bank-bank umum syariah lainnya, sehingga 

mampu menumbuhkan kepercayaan cukup tinggi dari masyarakat. Demikian 

halnya juga yang terjadi pada lembaga setaraf BMT. Melalui mekanisme dan 

prosedur pelaksanaan yang relatif sederhana, memudahkan bagi para pengelola 

BMT untuk mengumpulkan serta menyalurkan dana yang mereka miliki kepada 

para anggota. Salah satu alasan mengapa semakin banyak masyarakat yang 

memakai produk BMT adalah menghindari sistem bunga yang diharamkan karena 

mengandung unsur riba. Dalam menjalankan prinsip syariahnya, lembaga 

keuangan syariah  harus menjunjung nilai-nilai keadilan, amanah, kemitraan, 

transparasi dan saling menguntungkan baik bagi pihak bank maupun nasabah. 

Oleh karena itu, layanan yang diberikan seperti produk harus disediakan untuk 

mampu memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kesempatan kerja dan 

kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pada nilainilai Islam. 

Selain itu sebagai pendukung dalam melaksanakan usahanya, BMT menerapkan 

akuntansi syariah dalam mengerjakan pelaporan keuangannya. Dalam pengerjaan 

laporan keuangan lembaga keuangan syariah  diharapkan dapat menyajikan sesuai 

dengan standar akuntansi yang telah ditentukan, namun realitanya tidak banyak 

diterapkan. (Julianti. 2019:131). 

Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia juga demikian cepat, 

Berdasarkan alasan di atas  maka Lembaga Keuangan Syariah memegang peranan 

yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perkonomian dan perdagangan. 
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Dengan demikian, Lembaga Keuanga Syariah akan mendorong pertumbuhan 

perekonomian umat kearah yang lebih baik (Hakim, 2012: 184). 

Perkembangan industri keuangan Syariah di Indonesia saat ini mengalami 

kemajuan yang sangat pesat Terutama dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah 

(LKMS) yang Ditandai dengan semakin bertambah dan semakin lengkapnya 

Lembaga Keuangan Syariah di negeri ini, seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT) 

(Zulkipli, 2019:1). 

Koperasi dan BMT adalah salah satu bentuk lembaga keuangan yang 

dibutuhkan yang diyakini sesuai kondisi perekonomian rakyat saat ini. BMT 

diarahkan pada pelayanan dan pengembangan ekonomi masyarakat yang lemah 

dan terpuruk yang mana sering tidak terjamah atau tidak terperhatikan oleh 

lembaga keuangan lain. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa BMT memiliki 

peluang besar dalam pengembangan ekonomi yang berbasis pada ekonomi 

kerakyatan. Hal ini disebabkan karena BMT ditegakkan diatas prinsip syariah 

yang lebih memberikan kesejukan dalam memberikan ketenangan bagi para 

pemilik dana maupun kepada para pengguna dana (Soemitra, 2010: 466). 

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) ditinjau berdasarkan struktur namanya 

merupakan lembaga keuangan yang memiliki dua unsur yaitu baitul maal dan 

baitut tamwil, yang kedua unsur dari nama tersebut mencerminkan kegiatan 

usahanya (Utomo et.al, 2014:148). Baitul maal berarti fokus kegiatan usaha BMT 

bergerak pada kegiatan yang tidak berorientasi laba, yaitu dengan menerima dan 

mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah secara optimal sesuai dengan 

ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku, sedangkan Baitul tanwil berarti 
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fokus kegiatan BMT pada kegiatan yang berorientasi profit dengan 

mengembangkan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan usaha kecil 

dan mikro serta mendorong kegiatan menabung (Sari dan Hisamudin, 2014). 

BMT adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah nonperbankan yang 

sifatnya informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya 

masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan 

lembaga keuangan formal lainnya.  

Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai 

lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan, ia berfungsi menghimpun dana 

dari masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkan kepada masyarakat (anggota 

BMT). Sebagai lembaga ekonomi, ia juga berhak melakukan kegiatan ekonomi, 

seperti prdagangan, industri dan pertanian (Huda, 2016:35). 

Lembaga keuangan syariah melarang akan adanya penerimaan dan 

pembayaran bunga, karena dalam Islam bunga bank hukumnya haram. Seluruh 

kegiatan operasional lembaga keuangan syariah termasuk laporan keuangannya 

harus berpedoman pada aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) syariah yang telah ditetapkan berdasarkan 

fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan 

telah disesuaikan dengan kaedah akuntansi oleh komite khusus Ikatan Akuntansi 

Indonesia (IAI) (Naimah, 2014:61). 

BMT sebagai pengelola dana umat memiliki tugas untuk 

mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya, yang diantara bentuk 

pertanggungjawaban tersebut biasanya berupa laporan keuangan. Laporan 
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keuangan merupakan salah satu dari beberapa indikator akuntabilitas BMT, 

sehingga laporan keuangan yang dibuat oleh BMT berfungsi sebagai media 

informasi bagi para pengguna laporan keuangan terkait dana yang telah 

diamanahkan kepada BMT. Dalam penyajiannya, laporan keuangan BMT 

mengacu pada SAK syariah 101. Menurut IAI, unsur-unsur laporan keuangan 

entitas syariah terdiri dari komponen laporan keuangan kegiatan komersial, sosial, 

dan tanggungjawab khusus entitas syariah tersebut (Nabilah dan Suprayogi, 

2016). 

Dalam menyusun laporan keuangan, akuntansi dihadapkan pada 

kemungkinan bahaya penyimpangan, tidak tepat waktu, dan kurang bermanfaat. 

Untuk itu, profesi akuntansi mengesahkan seperangkat standar dan prosedur 

umum yang dinamai Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). Di 

Indonesia GAAP yang berupa pernyataan-pernyataan tersebut dikodifikasi dalam 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) standar tersebut berisi kumpulan Pernyataan 

Standar Akuntansi (SAK) Syariah. Standar akuntansi adalah pedoman pokok 

penyusunan dalam penyajian laporan keuangan yang harus diacu oleh setiap 

perusahaan (Martini, 2014:26).  

Pertumbuhan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sejak pertama kali 

diperkenalkan pada awal 2000-an hingga saat ini, terus mengalami peningkatan 

dan mencapai titik yang luar biasa. Selama ini pengawasan dan pembinaan 

lembaga keuangan mikro syariah, termasuk koperasi BMT berada pada dua 

kelembagaan yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koperasi dan 

UMKM. Sebagian besar BMT atau lembaga keuangan mikro di Indonesia 
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memilih untuk berbadan hukum koperasi. Hanya beberapa saja yang memilih 

pengawasan dan pembinaan di bawah OJK. Pertumbuhan BMT cukup signifikan, 

di mana berdasarkan data Permodalan BMT (PBMT) ventura sebagai asosiasi 

BMT di Indonesia, terdapat sekitar 4.500 BMT di 2015 yang melayani kurang 

lebih 3,7 juta orang dengan aset sekitar Rp16 triliun yang dikelola sekitar 20 ribu 

orang. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, menunjukkan 

jumlah unit usaha koperasi di Indonesia mencapai 150.223 unit usaha, di mana 

terdapat 1,5 persen koperasi yang berbadan hukum (sharianews. 2019). 

Keadaan assets BMT Marwah pada akhir tahun 2018 adalah Rp 

15.179.195.236,08, dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 

12,14% dimana total asset tahun 2017 Rp 13.535.690.194,21. Selain jumlah asset 

yang setiap tahunnya meningkat, BMT Marwah juga sudah memiliki 4 cabang, 3 

diantaranya terletak didaerah Kampar dan satu cabang di Pekanbaru. Maka dari 

itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di BMT Marwah tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dan menganalisis data 

yang diperoleh pada BMT Marwah Cabang Utama Tambang ditemukan beberapa 

permasalahan dalam penyajian laporan keuangan, antara lain: 

1. Dalam laporan keuangan Neraca yang disusun oleh BMT Marwah Cabang 

Utama Tambang juga tidak memisahkan informasi yang perlu disajikan, 

yaitu antara Dana Syirkah Temporer (DST) digabungkan dengan 

kewajiban. Karena menurut SAK Syariah No. 101 menyatakan bahwa 

dalam neraca terdiri dari Aktiva = Kewajiban + Dana Syirkah Temporer + 

Ekuitas. 
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2. Dalam laporan keuangan Neraca BMT Marwah Cabang Utama Tambang 

memasukkan dana zakat ke dalam laporan tersebut yang seharusnya 

berdasarkan penerapan SAK Syariah No.101 menyatakan bahwa didalam 

penyusunan laporan keuangan, Lembaga Keuangan Syariah harus 

membuat laporan tersendiri untuk dana zakat yaitu: Laporan Sumber dan 

Penggunaan Dana Zakat. 

3. Dalam pencatatan laporan keuangan yang dibuat oleh BMT Cabang Utama 

Tambang tidak sesuai dengan penyajian laporan keuangan pada SAK 

Syariah No. 101 yang mana pada pencatatan laporan laba-rugi yang dibuat 

BMT Marwah Cabang Utama Tambang yakni mencatatkan biaya-biaya 

yang terlebih dahulu setelah itu mencatatkan pendapatan, sedangkan 

menurut PSAK 101 pencatatan laporan laba-rugi tersebut yang dicatatkan 

terlebih dahulu yakni pendapatan setelah itu baru mencatatkan biaya-biaya 

atau beban. 

Penelitian sebelumnya Putriningtyas dan Usnan (2019) dengan judul  

“Akuntabilitas BMT : Aanalisis Berdasarkan Implementasi PSAK 101 Pada 

Penyajian Laporan keuangan”. Berdasarkan hasil penelitiannya mengemukakan 

bahwa BMT Wanita Mandiri baru menyajikan beberapa komponen laporan 

keuangan yang sesuai SAK Syariah No. 101, yaitu laporan neraca, laba rugi, arus 

kas, laporan ZIS dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Namun demikian, 

komponen-komponen tersebut secara penamaan pun masih belum sesuai dengan 

ketentuan penamaan yang diatur dalam SAK Syariah No. 101. Selain itu, pada 

penyajian laporan keuangan dana zakat, infak dan sedekah juga masih disajikan 
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dalam satu laporan keuangan yaitu laporan zakat, infak dan sedekah, belum 

terpisah menjadi laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber 

dan penggunaan dana kebajikan. 

Penelitian yang dialakukan oleh Zulkifli dkk (2019) dengan judul 

“Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad 

Pekanbaru”. Berdasarkan hasil penelitiannya mengemukakan bahwa Penyajian 

laporan keuangan BMT Al-Ittihad belum sepenuhnya menerapkan PSAK No.101, 

karena: (a) Tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat; (b) 

Tidak menyajikan sumber dan penggunaan dana kebajikan; (c) Tidak menyajikan 

catatan atas laporan keuangan; dan (d) Tidak menyajikan informasi penyusunan 

laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan, tidak mengungkapkan 

informasi yang disyaratkan dalam PSAK 101.    

Penelitian yang dilakukan oleh Wira Gustati dan Variyetmi (2016) dengan 

judul “Analisis Kelengkapan Penyusunan Laporan Keuangan pada Koperasi 

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KPPS) sesuai dengan Standar 

Akuntansi Koperasi Syariah (Survey Pada KPPS di Kota Padang)”. Berdasarkan 

hasil penelitiannya mengemukakan bahwa laporan keuangan Koperasi Simpan 

Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KPPS)belum sesuai dengan PSAK Syariah yang 

berlaku, sebab Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KPPS) belum 

sesuai dalam menyusun laporan neraca, arus kas, belum menyusun laporan 

perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan laporan 

sumber penggunaan dana kebajikan. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Umi Fauzul Naimah dan Murtadho Ridwan 

(2014) dengan judul “Analisis Implementasi Akuntansi Syariah di BMT “X” 

Kudus”. Berdasarkan hasil penelitiannya mengemukakan bahwa Implementasi 

akutansi syariah dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada BMT „X‟ Kudus 

belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan 

Keuangan Syariah. Hal ini disebabkan karena BMT „X‟ Kudus dalam Neraca 

tidak memisahkan antara kewajiban dengan Dana Syirkah Temporer (DST). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang implementasi penerapan SAK Syariah No. 101 pada 

BMT yang ada di Kabupaten Kampar dengan mengambil judul “ANALISIS 

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PERNYATAAN 

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) SYARIAH NOMOR 101 

PADA BMT MARWAH CABANG UTAMA TAMBANG TAHUN 2018”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

Syariah Nomor 101 dalam penyajian laporan keuangan pada BMT Marwah. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah 

Nomor 101 dalam Penyajian Laporan Keuangan pada BMT Marwah. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi penelitian selanjutnya 

Adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan tentang 

penerapan SAK Syariah 101 pada usaha koperasi dan menumbuhkan 

minat penelitian di bidang yang sama serta menambah sumber literatur 

dalam bidang akuntansi bagi pelaku usaha koperasi syariah .  

2. Bagi BMT Marwah  

Sebagai review mengenai ketepatan penerapan SAK Syariah 101 dalam 

penyusunan laporan keuangan yang telah disusun oleh BMT Marwah dan 

dapat dijadikan tambahan informasi dalam penyajian dan penyusunan 

laporan keuangan BMT.  

3. Bagi Anggota BMT Marwah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan anggota BMT Marwah sebagai 

penilaian kinerja pengurus yang menjabat dan sebagai bentuk pengawasan 

atas sumber daya yang telah dipercayakan kepada pengelola BMT agar 

BMT Marwah mendapatkan hasil yang maksimal.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini, secara garis besar dapat diuraikan secara 

singkat terdiri dari enam bab dimana antara satu bab dengan bab lainnya saling 

berhubungan. Uraian tersebut adalah sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  BAB I ini penulis menguraikan tentang latar belakang permasalahan, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat  penelitian dan 

sistematika penulisan penelitian. 
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BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

  BAB II ini menjelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan 

dengan ilmu BMT dan juga Penyusunan Laporan Keuangan 

Berdasarkan PSAK 101.   

BAB III :  METODE PENELITIAN  

  BAB III ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, wilayah 

penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta 

metode analisis data.  

BAB IV  :  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  BAB IV ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, 

yaitu tentang sejarah singkat perusahaan, produk-produk perusahaan, 

visi & misi serta struktur perusahaan.    

BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  BAB V ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian tentang Analisis 

Penerapan Penyajian Laporan Keuangan berdasarkan Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah Nomor 101 pada BMT 

Marwah Cabang Utama Tambang tahun 2018. 

BAB VI :  PENUTUP 

  BAB VI ini menguraikan kesimpulan mengenai hasil penelitian yang 

dapat ditarik dari penelitian, keterbatasan, serta saran untuk 

penelitian selanjutnya.  
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Akuntansi 

Sebelum menganalisis laporan keuangan terlebih dahulu kita harus 

mengetahui tentang akuntansi. Akuntansi adalah suatu system informasi yang 

mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu 

organisasi kepada pihak yang berkepentingan (Yadianti, 2010: 6). 

Guna menghasilkan informasi ekonomi, suatu perusahaan perlu 

menciptakan suatu metode pencatatan, penggolongan, analisis dan pengendalian 

transaksi serta kegiatan melaporkan hasilnya. Dengan demikian kegiatan 

akuntansi meliputi: (a) Identifikasi dan pengukuran data yang relevan untuk 

pengambilan keputusan; (b) Pemerosesan data kemudian pelaporan informasi 

yang dihasilkan; dan (c) Pengkomunikasi informasi kepada pihak pemakai 

(Zulkifli, 2019:5). 

 

2.2 Akuntansi Syariah 

2.2.1 Pengertian Akuntansi Syariah 

Akuntansi dalam Islam berkaitan dengan prinsip bermuamalah, termasuk 

jual beli, utang piutang, dan  sewa menyewa. Hal itu telah dijelaskan dalam ayat 

282 surat al-Baqarah. Ayat 282 juga memerintahkan untuk mencatat transaksi 

yang juga bersifat tidak tunai dan kewajiban umat Islam membayar zakat. 

Perintah itu berimplikasi terhadap munculnya kebutuhan umat Islam untuk 

mengembangkan dan menerapkan akuntansi (Deputi Bidang Pengembanagn 

Sumber Daya Manusia, 2012). 
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Selain itu, Nabi SAW juga pernah menyatakan arti penting akuntansi. 

Nabi SAW bersabda: 

“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali 

perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 

haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali 

berhubungan dengan syarat yang mengharamkan yang halal atau 

menghalalkan yang haram.” (HR „abrānī) 

Menurut Dwi Suwiknyo (2010:4) Dalam buku A Statemen of Basic 

Accounting Teory, dinyatakan akuntansi adalah proses mengidentifikasi, 

mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan pertimbangan 

dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakai. 

AICPA (American Institute of Certified Public Accountant)  

mendefenisikan akun tansi sebagai seni pencatatan, pengolongan dan 

pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan 

kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan, termasuk menafsirkan hasil-

hasilnya. 

APB (Accunting Principles Board) Statement No. 4 mendefenisiskan 

akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa. Funginya adalah memberikan informasi 

kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang 

dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang 

digunakan dalam memilih diantara beberapa alternatif. 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa inti akuntansi 

adalah sarana informasi dalam pengambilan keputusan bisnis. Hal senada juga 

diutar akan oleh Belkaoui dalam bukunya yang berjudul Accounting Theory yang 

menjelaskan bahwa akuntansi adalah kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan 

informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, dari suatu perusahaan atau 
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lembaga, yang diharapkan untuk digunakan sebagai dasar mengambil keputusan-

keputusan ekonomi diantara berbagai alternatif tindakan. Penyajian laporan 

keuangan (sebagai hasil akhir dari proses akuntansi) terutama ditunjukan bagi 

para pemilik kapital perusahaan tersebut. Oleh karena itu, hasil kalkulasi akhir 

dari laporan pendapatan (income statement) adalah rugi atau laba. 

2.2.2 Landasan Hukum Penerapan Akuntansi Syariah 

Dalam ajaran islam, konsepsi akuntansi sudah dijelaskan di dalam Al-

Quran yaitu yang terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, Allah 

SWT berfirman: 
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Artinya :  “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah 

ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan 

(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada 

hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau 

lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 

maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di 

antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki 

dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya 

jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah 

saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka 

dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil 

maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, 

lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih 

dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah 

mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai 

yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, 

(jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu 

berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. 

Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu 

adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; 

Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS 

Al-Baqarah : 282)”. 

Ayat diatas menunjukkan kewajiban bagi orang beriman untuk mencatat 

setiap transaksi yang dilakukan dan belum tuntas. Perintah dalam ayat ini adalah 

untuk menjaga kebenaran dan keadilan, maksudnya perintah ini di tekankan pada 

kepentingan pertanggung jawaban agar pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi 

itu tidak dirugikan, sehingga tidak menimbulkan konflik. Ayat ini juga 

menggambarkan angka keseimbangan atau neraca. 

2.2.3 Prinsif Umum Akuntansi Syariah 

Prinsip akuntansi adalah doktrin untuk menguasai suatu aktivitas tertentu 

yang sudah lazim. Prinsip akuntansi bukan merupakan kebenaran yang mutlak, 
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karena ilmu akuntansi seperti ilmu lain yang bisa berkembang. Prinsip umum 

yang melekat dalam sistem akuntansi syariah dan telah menjadi prinsip dasar yang 

universal dalam operasional akuntansi syariah adalah (Muhammad, 2002): 

Pertama; Pertanggungjawaban; prinsip ini merupakan konsep yang tidak 

asing lagi di kalangan masyarakat muslim. Pertanggung jawaban selalu berkaitan 

dengan konsep amanah. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa 

individu yang terlibat dalam praktek bisnis harus selalu melakukan pertanggung 

jawaban apa yang telah diamanatkan dan berbuat kepada pihakpihak yang terkait. 

Wujud pertanggung jawaban biasanya dalam bentuk laporan akuntansi. 

Kedua; Prinsip keadilan; prinsip ini tidak saja merupakan nilai yang sangat 

penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang 

secara intern melekat dalam fitrah manusia. Dalam surat al-Baqarah ayat 282, kata 

keadilan dalam konteks aplikasi secara sederhana dapat berarti bahwa setiap 

transaksi yang dilakukan oleh perusahaan harus dengan benar. 

Ketiga; Prinsip kebenaran, prinsip ini tidak dapat terlepaskan dengan 

prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan 

pada masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Akuntansi akan dapat 

dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini 

dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan 

transaksi- transaksi ekonomi. 

Keempat; Prinsip konsistensi, prosedur akuntansi yang digunakan oleh 

suatu entitas harus sesuai untuk pengukuran posisi dan kegiatanya dan harus 

dianut secara konsisten dari waktu ke waktu. Prinsip konsistensi menyebabkan 
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penggunaan prinsip yang sesuai syariah harus dilaksanakan secara konsisten 

dalam periode-periode selanjutnya. 

 

2.3 Laporan Keuangan 

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Pengertian laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi 

keuangan, kinerja keuangaan, dan arus kas suatu entitas. Unsur yang berkaitan 

langsung dengan pengukuran posisi keuangan dalam unsur yang berkaitan dengan 

laporan posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dan ekuitas sedangkan unsur yang 

berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan 

dan beban (Surya, 2012:16). 

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan 

dan kinerja keuangan suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan adalah untuk 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas 

entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan 

dalam membuat keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil 

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka (IAI, 2019:101.3).  

Laporan keuangan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan, 

merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama 

tahun buku yang bersangkutan, yang dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk 

mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan hanya untuk para 

pemilik.  
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2.3.2 Penyajian Laporan Keuanagan Syariah 

Penyajian Laporan Keuangan (disebut SAK 101) merupakan penetapan 

dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah. 

Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan 

keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atas transaksi syariah 

(Yunita.2019.23). 

2.3.3 Ruang Lingkup PSAK 101 

Penyajian laporan keuangan syariah diterapkan dalam penyajian Laporan 

Keuangan entitas yang melaksanakan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah 

yang dituangkan dalam anggaran dasarnya. Perlunya penyajian laporan keuangan 

syariah ini adalah agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas 

syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain 

(Naimah, 2014:65). 

Entitas syariah menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK. Entitas yang 

dimaksud dalam pernyataan ini adalah entitas yang melaksanakan transaksi 

syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dinyatakan dalam 

anggaran dasarnya. SAK mengatur persyaratan pengakuan, pengukuran, dan 

pengungkapan, transaksi dan peristiwa lain. 

Pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocok untuk entitas syariah 

yang berorientasi laba, termasuk entitas bisnis syariah sektor publik. Jika entitas 

syariah dengan aktivitas nirlaba di sektor swasta atau sektor publik menerapkan 

pernyataan ini, maka entitas tersebut perlu menyesuaikan deskripsi beberapa pos 
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yang terdapat dalam laporan keuangan dan laporan keuangan itu sendiri. Entitas 

syariah seperti reksadana dan entitas yang modalnya tidak terbagi atas saham, 

contohnya koperasi, memerlukan penyesuaian terhadap penyajian dalam laporan 

keuangannya (IAI.2019:101.1).  

Kerangka dasar ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang 

dilaporkan dalam laporan keuangan entitas syariah maupun entitas konvensional, 

baik sektor publik maupun sector swasta. Entitas syariah pelapor adalah entitas 

syariah yang laporan keuangannya digunakan oleh pemakai yang mengandalkan 

laporan keuangan tersebut sebagai sumber utama informasi keuangan entitas 

syariah (Muthaher, 2012). 

2.3.4 Tujuan Laporan Keuangan Syariah 

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu 

entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Disamping itu, tujuan lainnya adalah sebagai 

berikut (IAI, 2019 : 7) : 

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi 

kegiatan usaha.  

2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta 

informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai 

dengan prinsip syariah bila ada, dan bagaimana perolehan dan 

penggunaannya. 
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3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab 

entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, 

menginvestasikan pada tingkat keuntungan yang layak; dan 

4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam 

modal dan pemilik dana syirkah temporer; dan informasi 

mengenaipemenuhan kewajiban (obligation) fungsi sosial entitas syariah, 

termasuk pengelolaan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. 

5. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan 

bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan 

tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna 

dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum 

menggambarkan pengaruh kauangan dari kejadian dimasa lalu, dan tidak 

diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan. 

Tujuan laporan keuangan menurut PSAK 1 IFRS yaitu: untuk memberikan 

informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas satu entitas yang 

bermanfaat bagi beragam pengguna laporan dalam membuat keputusan ekonomi 

(Wahyuni, 2012: 119-120). 

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan 

dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan untuk 

tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan 

arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna 

laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukan 
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pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka (Naimah, 2014:66). 

2.3.5 Komponen Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan yang valid hendaknya memiliki komponen-komponen 

yang lengkap yang akan disajikan kepada pemakai laporan keuangan guna 

menghindari kebiasan informasi yang akan diterima oleh pengguna untuk 

dikonsumsi atau sebagai pedoman pengambilan keputusan. Adapun komponen- 

komponen lengkap mengenai Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi 

yang berlaku umum secara rinci telah dijelaskan dengan detail dalam SAK 

Syariah. 

Menurut SAK Syariah No. 101 komponen laporan keuangan yang lengkap 

terdiri dari komponen sebagai berikut (IAI, 2019:101.31) : 

1. Laporan posisi keuangan; 

2. Laporan laba rugi dan penghasilan koperehensif lain; 

3. Laporan perubahan ekuitas; 

4. Laporan arus kas; 

5. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil; 

6. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat; 

7. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan;  

8. Catatan atas laporan keuangan; 

2.3.5.1 Laporan Posisi Keuangan  

Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang menyajikan informasi 

terkait sumber daya, struktur keuangan, likuiditas, solvabilitas serta kemampuan 

beradaptasi dengan perubahan lingkungan (Nurhayati dan Wasilah, 2014: 99). 
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Berikut adalah format umum Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bank 

Syariah berdasarkan SAK Syariah  No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan 

tahun 2019: 

Tabel 2.1 

PT. Bank Syariah "X" 

Laporan Posisi Keuangan 

Per 31 Desember 20X1 

  
ASET Xxx LIABILITAS Xxx 

Kas Xxx Liabilitas Segera Xxx 

Penempatan pada Bank 

Indonesia 
Xxx Bagi hasil yang belum dibagikan Xxx 

Penempatan pada bank lain  Xxx Simpanan Xxx 

Investasi pada surat berharga  Xxx Simpanan bank lain Xxx 

Piutang : Xxx Utang :   

Murabahah Xxx Salam Xxx 

Istishna  Xxx Istishna Xxx 

Ijarah Xxx Liabilitas kepada bank lain Xxx 

pembiayaan : Xxx Pembiayaan yang diterima Xxx 

Mudharabah Xxx Utang pajak Xxx 

Musyarakah Xxx Pinjaman yang diterima Xxx 

Tagihan Akseptasi Xxx Pinjaman subordinasi Xxx 

Persediaan  Xxx Jumlah Xxx 

Aset Ijarah Xxx     

Aset istishna dalam penyelesaian  Xxx DANA SYIRKAH TEMPORER   

Piutang Salam Xxx 
Dana syirkah temporer dari bukan 

bank: 
  

Investasi pada entitas lain  Xxx Tabungan mudharabah Xxx 

Aset Tetap Xxx Deposito mudharabah  Xxx 

    Dana syirkah temporer dari bank:   

    Tabungan mudharabah Xxx 

    Deposito mudharabah Xxx 

    Musyarakah Xxx 

    Jumlah Xxx 

        

    EKUITAS   

    Modal disetor Xxx 

    Tambahan modal disetor Xxx 

    Saldo laba Xxx 

    kepentingan non pengendali  Xxx 

    Jumlah Xxx 

        

    
Jumlah liabilitas, dana syirkah 

temporer 
  

Jumlah Aset Xxx dan Ekuitas Xxx 

Sumber : PSAK No. 101 Tahun 
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2.3.5.2 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain  

Laporan laba rugi merupakan laporan yang menggambarkan kinerja atau 

kegiatan entitas syariah pada periode tertentu yang meliputi penghasilan dan 

beban yang timbul dari kegiatan utama entitas syariah dan kegiatan operasi 

lainnya (Muljono, 2015: 321). 

Berikut adalah format umum Laporan Laba Rugi Bank Syariah 

berdasarkan SAK Syariah No. 101 Tahun 2019: 

Tabel 2.2 

PT. Bank Syariah “X” 

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 

Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20X1 

  PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI MUDHARIB   

Pendapatan dari Jual beli :   

Pendapatan Marjin Murabahah Xxx 

Pendapatan neto salam parallel Xxx 

Pendapatan neto Istishna parallel Xxx 

Pendapatan dari Sewa : Xxx 

Pendapatan neto Ijarah Xxx 

Pendapatan dari bagi hasil : Xxx 

Pendapatan bagi hasil mudharabah Xxx 

Pendapatan bagi hasil Musyarakah Xxx 

Pendapatan usaha utama lain Xxx 

Jumlah Xxx 

Hak pihak ketiga atas bagi hasil  (xxx) 

Hak bagi hasil milik Bank Xxx 

    

PENDAPATAN USAHA LAINNYA   

Pendapatan imbalan atas jasa perbankan Xxx 

Pendapatan imbalan investasi terikat Xxx 

Jumlah Xxx 

    

BEBAN USAHA   

Beban kepegawaian (xxx) 

Beban Administrasi (xxx) 

Beban penyusutan dan amortisasi (xxx) 

Beban usaha lain (xxx) 

Jumlah (xxx) 

    

LABA USAHA Xxx 

PENDAPATAN DAN BEBAN NON USAHA   

Pendapatan non usaha Xxx 
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Beban Non usaha (xxx) 

Jumlah Xxx 

    

LABA SEBELUM PAJAK Xxx 

Beban Pajak Penghasilan (xxx) 

    

LABA NETO   

Laba Neto yang belum diatribusikan kepada:   

Pemilik entitas induk Xxx 

Kepentingan nonpengendali Xxx 

    

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN   

pos-pos yang tidak akan di reklasifikasi ke laba rugi   

surplus revaluasi Xxx 

pengukuran kembali atas program imbalan pasti Xxx 

pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak di reklasifikasi Xxx 

pos-pos yang akan di reklasifikasi ke laba rugi   

selisih kurs penjabaran laporan keuangan Xxx 

Penyesuaian nilai wajar aset keuangan “tersedia untuk dijual” Xxx 

Penyesuaian nilai wajar sukuk "diukur pada nilai wajar melalui penghasilan 

komprehensif lain   

Keuntungan atau kerugian selisih kurs item yang dilindungi nilai Xxx 

Penghasilan pajak terkait Xxx 

  Xxx 

TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF   

Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatrubusikan kepada:   

Pemilik entitas induk Xxx 

Kepentingan nopengendali Xxx 

  Sumber : PSAK No.101 tahun 2019 
 

 

2.3.5.3 Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas merupakan penghubung antara laporan posisi 

keuangan dan laporan laba rugi (Naimah dan Ridwan, 2014). Laporan ini 

bermanfaat untuk melihat perubahan serta kenaikan dan penurunan ekuitas yang 

dimiliki oleh entitas syariah.  

Dalam SAK Syariah No. 101 (2019: Paragraf 111) menjelaskan bahwa 

entitas syariah menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagaimana disyaratkan 

oleh paragraph 10. Laporan perubahan ekuitas memuat informasi sebagai berikut: 
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1. total penghasilan komprehensif selama suatu periode, yang menunjukkan 

secara terpisah jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik 

entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali; 

2. untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau 

penyajian kembali secara retrospektif yang diakui sesuai dengan PSAK 25: 

Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan; 

3. untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada 

awal dan akhir periode, secara terpisah mengungkapkan setiap perubahan 

yang timbul dari: 

a. laba rugi. 

b. penghasilan komprehensif lain; dan 

c. transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang 

menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik dan distribusi 

kepada pemilik dan perubahan kepemilikan pada entitas anak yang 

tidak menyebabkan hilang pengendalian. 

Untuk setiap komponen ekuitas, entitas syariah menyajikan, baik dalam 

laporan perubahan ekuitas atau dalam catatan atas laporan keuangan, analisis 

penghasilan komprehensif lain berdasarkan pos penghasilan komprehensif lain 

(SAK Syariah No. 101, 2019: Paragraf 112). 

Entitas syariah menyajikan, baik dalam laporan perubahan ekuitas atau 

catatan atas laporan keuangan, jumlah deviden  yang diakui sebagai distribusi 

kepada pemilik selama periode, dan jumlah deviden per saham (SAK Syariah No. 

101, 2019: Paragraf 113). 



26 

 

2.3.5.4 Laporan Arus Kas  

Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan 

untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas dan setara kas 

dan kebutuhan entitas syariah  dalam menggunakan arus kas terseabut. PSAK 2: 

Laporan arus kas mengatur persyaratan penyajian dan pengungkapan informasi 

arus kas (IAI, 1019:101.23). 

Laporan arus kas juga menunjukkan adanya arus kas masuk dari 

pendapatan dan pinjaman pihak ketiga serta arus kas keluar dari biaya-biaya yang 

telah dikeluarkan. PSAK 2 tentang laporan arus kas disebutkan bahwa klasifikasi 

laporan arus kas terbagi menjadi tiga yaitu aktivitas operasi, investasi dan 

pendanaan (Naimah, 2014). 

Berikut adalah format umum Laporan Arus Kas Bank Syariah berdasarkan 

SAK Syariah No. 101 Tahun 2014:   

Tabel 2.3 

PT. Bank Syariah 

Laporan Arus Kas 

Tahun yang berakhir 31 Desember 20X1 

  Kas dari aktifitas operasi   

Laba/ Rugi bersih  Xxx 

Penyesuaian untuk rekonsiliasi L/R bersih menjadi   

kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi :   

Penyusutan Aktiva Tetap  xxx 

Penyisihan Kerugian (Pembelian atas penyisihan)untuk :   

Giro pada bank lain  xxx 

Penempatan pada bank lain xxx 

Efek- efek  xxx 

Pembiayaan  xxx 

Persediaan  xxx 

Aktiva  xxx 

Penyertaan  xxx 

Aktiva lain xxx 

Penyisihan atas penurunan nilai pasar surat berharga xxx 

Laba penjualan aktiva tetap xxx 

Pendapatan Dividen xxx 

Amortisasi biaya emisi saham xxx 
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Amortisasi aktiva tidak berwujud xxx 

Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan xxx 

Perubahan aktiva dan kewajiban operasi   

Penempatan pada bank lain xxx 

Surat berharga  xxx 

Pembiayaan xxx 

Aktiva lain- lain  xxx 

Simpanan   

Giro  xxx 

Tabungan deposito berjangka xxx 

Sertifikat Deposito  xxx 

Kewajiban segera lainnya  xxx 

Hutang Pajak  xxx 

Kewajiban lain  Xxx 

Kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi :  Xxx 

    

ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI   

Penyertaan saham Xxx 

Perolehan aktiva tetap  Xxx 

Selisih kurs penjabaran laporan Xxx 

Hasil pejualan aktiva tetap  Xxx 

Penerimaan dividen  Xxx 

Kas bersih untuk kegiatan investasi Xxx 

    

ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN:   

Kenaikan (penurunan) pinjaman yang diterima xxx 

Hasil penerbitan saham  xxx 

Pembayaran Dividen  xxx 

Kas bersih diperoleh untuk kegiatan Pendanaan xxx 

    

Kenaikan kas bersih dan setara kas xxx 

Kas dan setara kas  awal tahun xxx 

Kas dan setara kas  tahun xxx 

 
  

Pengungkapan tambahan   

kas dan setara kas terdiri dari :   

Kas xxx 

Giro pada bank Indonesia xxx 

Giro pada bank lain xxx 

Giro pada bank PT. Pos Indonesia xxx 

Jumlah kas dan setara kas xxx 

Sumber: PSAK No. 101 Tahun 2014 

  

2.3.5.5 Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan bagi hasil 

Berikut adalah format umum Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi 

Hasil Bank Syariah berdasarkan SAK Syariah No. 101 Tahun 2019: 
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Tabel 2.4 

PT. Bank Syariah “X” 

Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil 

Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1 

 PENDAPATAN USAHA UTAMA PENGURANG Xxx 

Pendapatan periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:   

Pendapatan margin murabahah  (xxx) 

Pendapatan istishna'  (xxx) 

Hak bagi hasil :   

Pembiayaan mudharabah (xxx) 

Pembiayaan musyarakah  (xxx) 

Pendapatan sewa (xxx) 

Jumlah (xxx) 

    

PENAMBAH :   

Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan :   

Penerimaan pelunasan piutang :   

Margin murabahah Xxx 

Istishna' Xxx 

Pendapatan sewa Xxx 

Penerimaan piutang bagi hasil :   

Pembiayaan Mudharabah Xxx 

Pembiayaan Musyarakah Xxx 

Jumlah Xxx 

 
  

PENDAPATAN YANG TERSEDIA UNTUK BAGI HASIL Xxx 

Bagi hasil yang menjadi hak bank syariah Xxx 

Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana Xxx 

Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan Xxx 

Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan Xxx 

Sumber : PSAK No. 101 Tahun 2019 
 

 

2.3.5.6 Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat 

Laporan ini menggambarkan sumber dan penggunaan dana zakat entitas 

syariah pada periode tertentu. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat 

disajikan sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan (IAI, 

2019: 101.23): 

1. Dana zakat berasal dari wajib zakat : 

a. dalam entitas syariah 

b. luar entitas syariah. 
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2. Penyaluran dana zakat melalui entitas pengelola zakat.  

3. Kenaikan atau penurunan dana zakat  

4. Saldo awal dana zakat. 

5. Saldo akhir dana zakat. 

Berikut adalah format umum Laporan Sumber dan Peyaluran Dana Zakat 

Bank Syariah berdasarkan SAK Syariah No. 101 Tahun 2019: 

Tabel 2.5 

PT. Bank Syariah “X” 

Laporan Sumber dan Peyaluran Dana Zakat 

Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1 

 
Sumber Dana Zakat   

Zakat dari dalam Bank Syariah  Xxx 

Zakat dari eksternal Bank Syariah Xxx 

Jumlah Xxx 

    

PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA 

ZAKAT  
(xxx) 

    

KENAIKAN Xxx 

    

SALDO AWAL Xxx 

    

SALDO AKHIR Xxx 

  
Sumber : PSAK No.101 Tahun 2019 

 
 

2.3.5.7 Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Kebajikan 

Entitas syariah  menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana 

kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan (IAI, 

2019:101.24): 

1. Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan: 

a. Infak;  

b. Sedekah;  
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c. hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang 

berlaku;  

d. pengembalian dana kebajikan produktif; 

e. denda; dan 

f. penerimaan non halal.  

2. Penggunaan dana kebajikan untuk: 

a. dana kebajikan produktif; 

b.  sumbangan; dan  

c. penggunaan lain untuk kepentingan umum.  

3. Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan; 

4. Saldo awal dana kebajikan; dan  

5. Saldo akhir dana kebajikan. 

Berikut adalah format umum Laporan Sumber dan Penggunaan Dana 

Kebajikan Bank Syariah berdasarkan SAK Syariah No. 101 Tahun 2019: 

Tabel 2.6 

PT. Bank Syariah “X” 

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan 

Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1 

 
Sumber Dana Kebajikan   

Infak Zakat dari dalam Bank Syariah  Xxx 

Sedekah  Xxx 

Hasil pengelolaan wakaf  Xxx 

Pengembalian dana kebajikan produktif  Xxx 

Denda  Xxx 

Pendapatan Non halal  Xxx 

Jumlah Xxx 

 
  

Penggunaan Dana Kebajikan   

Dana kebajikan produktif  (xxx) 

Sumbangan  (xxx) 

Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum  (xxx) 

Jumlah (xxx) 
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KENAIKAN Xxx 

    

SALDO AWAL Xxx 

    

SALDO AKHIR Xxx 

  
Sumber : PSAK No.101 Tahun 2019 

 
 

2.3.5.8 Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi-informasi yang tidak 

terdapat dalam laporan keuangan bagian manapun. Catatan ini bersifat 

menjelaskan akun-akun dalam laporan keuangan yang belum disajikan dalam 

laporan keuangan (Putriningtyas, 2019:30). 

Dalam (SAK Syariah No. 101, 2019: Paragraf 128) dapat dilihat 

penjelasan tentang catatan atas laporan keuangan itu harus: 

1. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 

kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan sesuai dengan paragraf 133-

140; 

2. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak 

disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan; dan 

3. Memberikan informasi yang tidak disajikan dibagian manapun dalam 

laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami 

laporan keuangan. 

 

2.4 Dampak COVID-19 Terhadap Lembaga Keuangan Syariah 

Reoublika.co.id (2020) menyatakan bahwa perbankan syariah menghadapi 

sejumlah tantangan ditengah wabah COVID-19. Pengamat Ekonomi Syariah yang 

juga pendiri karim konsulting, Adiwarman Karim menyampaikan kondisi industri 
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bank syariah bisa memburuk lebih dulu dari pada industri bank konvensional. 

Kondisi pandemi bisa mengurangi daya saing bank syariah dan masyarakat 

memindahkan dananya ke bank konvensional. Secara umum, tantangan di bank 

syariah saat pandemi COVID-19 yakni likuiditas dan rasio pembiayaan 

bermasalah atau Non Performing Financing (NPF). 

Adiwarman memprediksi bank syariah akan mulai tertekan pada juli 2020 

dan agustus pada puncaknya, pada bulan tersebut bank syariah kehilangan 

pendapatan dari pembiayaan, bagi hasil, karena nasabah memasuki periode gagal 

bayar bulan keempat dan bulan kelima. “dengan pendapatan turun maka 

kurangnya daya saing bagi hasil simpanan menurun, lebih kecil, jadi bank 

konvensional lebih menarik”, katanya. Namun demikian, resiko kenaikan NPF 

tersebut dapat diatasi dengan kebijakan PJOK Nomor 11/PJOK.03/2020 tentang 

stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan Countercyclical dampak 

penyebaran Corona Virus Disease 2019. Bank dapat melakukan Restrukturisasi 

sehingga NPF bisa ditekan.  

Hamka (2020) menurut Iman adapun upaya yang tepat untuk lembaga 

keuangan syariah khususnya perbankan syariah atau baitul mal untuk 

mempertahankan modalnya untuk jangka panjang terhadap pandemi COVID-19 

ini yakni sumber dana bank ada beberapa, ada yang dari dana pihak ketiga yaitu 

deposito, giro, sertifikat deposito dan tabungan diluar negri pun sekmennya 

macam-macam, sebaiknya dimasa COVID-19 ini memang lembaga-lembaga 

keuangan syariah ini harus mengupayakan sumber-sumber dana jangka panjang 

misalnya menerbitkan sukuk syariahsehingga dana bisa diganjaldan bisa dikelola 

dengan lebih baik. Sebagaimana yang kita ketahui bank konvensional maupun 
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bank syariah, mereka memberikan pembiayaan kepada nasabahnya jangka 

waktunya 10 sampai 20 tahun kalau yang di KPR. Tapi mereka menghimpun dana 

dari masyarakat seperti tabungan, deposito maupun giro itu jangak pendek semua, 

sebanyak-banyaknya depositokan hanya satu tahun dan itukan bisa dibri sewaktu-

waktu sehingga perlu mengamankan dana jangka panjang.  

Mereka menerbitkan instrumen pendanaan yang lainnya, pembiayaan yang 

diterima atau dari pihak kedua atau sukuk. Sukuk itu obligasi syariah yang jangka 

waktunya itu bisa sampai 5 tahun sehingga mereka bisa punya sumber dana 

jangka panjang itu yang pertama atau mereka melakukan apa yang disebut dengan 

EBA syariah (Efek Beragumentasi Syariah), kemudian mereka membuat 

instrumen investasi sehingga dananya bisa jangka panjang. Atau bagi BMT dan 

BPRS mereka bisa bekerja sama dengan beberapa bank syariah dalam bentuk 

perayaan karna kalau deposito tabungan dan giro bagi BPRS dan BMT itu sumber 

dana jangka pendek semua yang salah satu nasabahnya bisa narik kapanpun ini 

tidak boleh itu, dengan narik kemudian mrminta dengan segala macam alasan 

nasabah seperti perekonomiannya memburuk yang mengakibatkan dana nya harus 

di cairkan sehingga BMT dan BPRS harus mencari sumber dana tersebut dalam 

jangka panjang.          

  

2.5 Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) 

2.5.1 Pengertian Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) 

Menurut  Nurul Huda dkk  (2016 :35) Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) 

ialah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bait al-mal wa at-tamwil 

dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam 
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meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan 

antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan 

ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan 

sedekah, lalu menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanat.  

BMT adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah nonperbankan yang 

sifatnya informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya 

Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan 

lembaga keuangan formal lainnya.  

Menurut Andri Soemitra ( 2017 : 473) BMT adalah kependekan kata Balai 

Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal Wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan 

Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsi-prinsip syariah. BMT sesuai 

namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu: 

1. Baitul tamwil (rumah pengembara harta) melakukan kegiatan 

pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan 

kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain 

mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan 

ekonomi. Dalam pengertian ini BMT menjalankan fungsi yang sama 

dengan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS). 

2. Baitul mal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah 

serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan 

amanatnya.  
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2.5.2 Prinsip-prinsip Utama Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) 

Menurut Andri Soemitra (2017 : 474) Prinsip-prinsip Utama BMT yaitu : 

1. Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT dengan mengimplementasikan 

prinsip-prinsip syariah dan muamalah islam kedalam kehidupan nyata.   

2. Keterpaduan (kaffah) dimana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan 

dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil 

dan berakhlak mulia. 

3. Kekeluargaan. 

4. Kebersamaan.  

5. Profesionalisme. 

6. Istiqomah, konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa 

pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ketahap berikutnya, 

dan hanya kepada Allah SWT berharap.  

2.5.3 Visi Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) 

Menurut Andri Soemitra (2017 : 474) Visi BMT, yaitu menjadi lembaga 

keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya 

meningkat sedemikian rupa sehingga berperan menjadi wakil pengabdi Allah 

SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada umat manusia pada umumnya. 

Menurut  Nurul Huda (2016 :38) Visi BMT adalah mewujudkan kualitas 

masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera dengan 

mengembangkan lembaga dan usaha BMT serta POKUSMA (Kelompok Usaha 

Muamalah) yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan 

berkehati-hatian. 
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2.5.4 Misi Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) 

Menurut Andri Soemitra (2017 : 474) Misi BMT, yaitu mewujudkan 

gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat 

kemiskinan, dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas 

dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaan menuju tatanan perekonomian yang 

makmur, maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani 

yang adil dan berkemakmuran–berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan 

berlandaskan syariah dan rida Allah SWT.  

Menurut  Nurul Huda (2016 :38) Misi BMT adalah mengembangkan 

POKUSMA dan BMT yang maju berkembang, terpecaya, aman, nyaman, 

transparan, dan berkehati-hatian sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar 

BMT yang selamat, damai, dan sejahtera. 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.7 Penelitian Terdahulu 

 

No Nama Peneliti Judul Hasil Penelitian 

1. Putriningtyas dan 

Usnan  (2019)  

Jurnal Ilmu 

Ekonomi dan 

Keislaman 

Akuntabilitas 

BMT : Aanalisis 

Berdasarkan 

Implementasi 

PSAK 101 Pada 

Penyajian 

Laporan 

keuangan 

Berdasarkan hasil penelitiannya 

mengemukakan bahwa BMT Wanita 

Mandiri baru menyajikan beberapa 

komponen laporan keuangan yang 

sesuai PSAK 101, yaitu laporan 

neraca, laba rugi, arus kas, laporan ZIS 

dan catatan atas laporan keuangan 

(CALK). Namun demikian, 

komponen-komponen tersebut secara 

penamaan pun masih belum sesuai 

dengan ketentuan penamaan yang 

diatur dalam PSAK 101. Selain itu, 

pada penyajian laporan keuangan dana 

zakat, infak dan sedekah juga masih 

disajikan dalam satu laporan keuangan 

yaitu laporan zakat, infak dan sedekah, 

belum terpisah menjadi laporan 

sumber dan penyaluran dana zakat, 
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No Nama Peneliti Judul Hasil Penelitian 

dan laporan sumber dan penggunaan 

dana kebajikan. 

2. Zulkifli, Boy 

Syamsul Bakhri 

Dan Rahmawati 

(2019) Jurnal 

Agama dan Ilmu 

Pengetahuan 

Analisis 

Penyajian 

Laporan 

Keuangan 

Koperasi Syariah 

BMT Al-Ittihad 

Pekanbaru 

Berdasarkan hasil penelitiannya 

mengemukakan bahwa Penyajian 

laporan keuangan BMT Al-Ittihad 

belum sepenuhnya menerapkan PSAK 

No.101, karena: (a) Tidak menyajikan 

laporan sumber dan penggunaan dana 

zakat; (b) Tidak menyajikan sumber 

dan penggunaan dana kebajikan; (c) 

Tidak menyajikan catatan atas laporan 

keuangan; dan (d) Tidak menyajikan 

informasi penyusunan laporan 

keuangan dan kebijakan akuntansi 

yang digunakan, tidak mengungkapkan 

informasi yang disyaratkan dalam 

PSAK 101. 

3. Wira Gustati dan 

Variyetmi (2016) 

National 

Conference of 

Applied Sciences, 

Engineering, 

Business and 

Information 

Technology 

Analisis 

Kelengkapan 

Penyusunan 

Laporan 

Keuangan pada 

Koperasi Simpan 

Pinjam dan 

Pembiayaan 

Syariah (KPPS) 

sesuai dengan 

Standar 

Akuntansi 

Koperasi Syariah 

(Survey Pada 

KPPS di Kota 

Padang) 

Berdasarkan hasil penelitiannya 

mengemukakan bahwa laporan 

keuangan Koperasi Simpan Pinjam 

dan Pembiayaan Syariah (KPPS)belum 

sesuai dengan PSAK Syariah yang 

berlaku, sebab Koperasi Simpan 

Pinjam dan Pembiayaan Syariah 

(KPPS) belum sesuai dalam menyusun 

laporan neraca, arus kas, belum 

menyusun laporan perubahan ekuitas, 

laporan sumber dan penggunaan dana 

zakat dan laporan sumber penggunaan 

dana kebajikan. 

4. Bustamam, 

Ridwan Ibrahim 

Dan Dedy Saputra 

(2015) 

Jurnal Dinamika 

Akuntansi Dan 

Bisnis 

Analisis 

Penyajian 

Laporan 

Keuangan Syariah 

Pada Baitul Mal 

Provinsi Aceh 

Berdasarkan pembahasan hasil 

penelitian yang telah dipaparkan pada 

bab sebelumnya, dapat disimpulkan 

bahwa:  

1. Laporan Keuangan Baitul Mal Aceh 

disusun atas dasar harga perolehan 

(nilai historis) dengan menggunakan 

basis akuntansi kas (cash basis). 

Laporan Arus kas disusun 

menggunakan metode langsung dan 

dikelompokka berdasarkan kegiatan 

operasi, investasi dan pendanaan. 

Penyusunan laporan keuangan 

dilakukan oleh staf akuntan Baitul Mal 

Aceh pada setiap periode yang 

berakhir 31 Desember setiap tahunnya.  
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No Nama Peneliti Judul Hasil Penelitian 

2. Secara keseluruhan pihak Baitul 

Mal Aceh telah menerapkan sistem 

pelaporan sesuai dengan Standar 

Akuntansi Keuangan yaitu PSAK 109, 

tetapi terdapat beberapa hal yang tidak 

sesuai diantaranya :  

a. Tidak adanya pos Dana Amil pada 

Laporan posisi keuangan dan 

perubahan dana, diganti dengan pos 

dana lainnya.  

b. Tidak disajikannya Laporan 

Perubahaan Aset Kelolaan, 

dikarenakan sampai saat ini Baitul Mal 

Provinsi Aceh belum memiliki aset 

kelolaan. 

5. Umi Fauzul 

Naimah dan 

Murtadho Ridwan 

(2014) Iqtishadia 

Analisis 

Implementasi 

Akuntansi 

Syariah di BMT 

“X” Kudus 

Berdasarkan hasil penelitiannya 

mengemukakan bahwa Implementasi 

akutansi syariah dalam Penyajian 

Laporan Keuangan Pada BMT „X‟ 

Kudus belum sepenuhnya sesuai 

dengan PSAK 101 tentang Penyajian 

Laporan Keuangan Syariah. Hal ini 

disebabkan karena BMT „X‟ Kudus 

dalam Neraca tidak memisahkan 

antara kewajiban dengan Dana Syirkah 

Temporer (DST). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono 

(2014:1) metode penelitian kualitatif adalah: Metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan 

data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan 

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus 

eksploratoris. MenurutYin (2011:1) studikasus adalah: Strategi yang lebih cocok 

bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan how atau why, bila 

peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa 

yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena 

kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata. 

3.1 Wilayah Penelitian 

Adapun wilayah penelitian ini dilaksanakan di Kantor BMT Marwah 

Cabang Utama Tambang yang terletak di Jl. Pekanbaru-Bangkinang KM.34 Pasar 

Danau Bingkuang. Kec. Tambang. Kab. Kampar, Riau. 

 

3.2 Jenis Data 

Alat analisis yang akan penyusun gunakan adalah deskriptif kualitaif. Data 

yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif 

untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Penelitian deskriptif ini tidak 
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membutuhkan hipotesis. Tujuannya ialah memberikan gambaran subjek penelitian 

sebagaimana adanya (Bustamam, 2015:86). 

Dalam hal ini, penulis menganalisis dan menjelaskan hal-hal yang 

berkenaan dengan BMT Cabang Utama Tambang terutama keadaan laporan 

keuangannya. Data yang akan dianalisis oleh penyusun yaitu melalui tahap-tahap 

antara lain:  

1. Mengidentifikasi format penyusunan laporan keuangan yang digunakan 

BMT Cabang Utama Tambang.  

2. Membandingkan format yang digunakan dengan ketentuan strandar 

akuntansi yang berlaku umum.  

Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan membandingkan antara 

teori dengan praktik. Pada analisis ini dilakukan pembandingan antara data yang 

didapatkan dari lapangan dengan data yang berasal dari studi kepustakaan sebagai 

landasan teoretis sehingga dapat diambil kesimpulan mengenai kesesuaian antara 

laporan keuangan yang disusun oleh BMT Marwah Cabang Utama Tambang 

dengan teori akuntansi yang berlaku umum yang terdapat pada SAK Syariah. 

 

3.3 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.   

Menurut Sekaran (2011:70), data primer merupakan informasi yang  diperoleh  

dari  tempat  aktual  terjadi  peristiwa,  sedangkan  data  sekunder adalah data 

yang diperoleh melalui sumber yang ada, yaitu data yang telah ada dan tidak perlu 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti. 
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Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer diperoleh dari survei/observasi yang dilakukan penulis dan 

wawancara langsung ketempat penelitian yaitu pada BMT Marwah 

Cabang Utama Tambang. 

2. Data Sekunder .  

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan tujuan 

penelitian berupa data-data catatan tertulis, laporan keuangan disertai 

bukti-bukti pendukung lainnya. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan (Sanusi, 2011:105-114):  

1. Wawancara langsung dengan pengurus koperasi bagian Manajer keuangan 

koperasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti 

meliputi aktivitas koperasi, sejarah perkembangan koperasi, kebijakan 

operasional serta kebijakan di bidang akuntansi. 

2. Dokumentasi adalah dengan mengumpulkan data dengan memfoto copy 

laporan pertanggung jawaban pengurus koperasi Syariah BMT Marwah 

Tambang. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

penelitian analisis kualitatif-kuantitatif dimana bertujuan untuk menangkap 

suatu nilai atau pandangan yang diwakili para pakar dan praktisi yang memahami 
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tetang manajeman dan perkembangan BMT di Kota Pekanbaru. Studi kualitatif 

memiliki pengertian sebagai suatu proses atau usaha untuk memahami masalah-

masalah sosial berdasarkan gambaran keseluruhan yang kompleks, melalui 

informasi yang dilaporkan dari pandangan informan natural. Maka metode yang 

tepat untuk penelitian ini adalah dengan ANP. Analytic Network Process(ANP) 

adalah teori matematis yang pertama yang membuat metode ini memungkinkan 

kita menghadapi factor-faktor dependence serta feedback secara sistematik. 

Dalam bahasa lain, ANP merupakan satu dari metodemultiple criteria decision 

making(MCDM) yang dikembangkan oleh Thomas L Saaty. Metode ini 

merupakan pendekatan baru metode kualitatif yang merupakan Process (AHP). 

Kelebihan ANP dari metodologi yang lain adalah kemampuannya untuk 

membantu kita dalam melakukan pengukuran sintetis sejumlah faktor-faktor 

dalam hierarki atau jaringan (Rusby dkk. 2016:24). 

Data diolah menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif 

ini adalah analisis terhadap data yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar 

peneliti dalam menghubungkan fakta-fakta, data dan informasi. Penelitian 

kualitatif disebut juga penelitian naturalistik. Disebut kualitatif karena tidak 

menggunakan alat-alat pengukur. Desebut naturalistic karena situasi lapangan 

penelitian besifat wajar atau natural, sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi, 

diatur dengan eksperimen atau test. Jadi teknik pengumpulan analisis data 

kualitatif yaitu dengan menyajikan hasil wawancara dan melakukan analisis 

terhadap masalah yang ditemukan di lapangan sehingga akan diperoleh gambaran 
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yang jelas tentang objek yang diteliti dan kemudian akan ditarik kesimpulan 

(Sugiyono, 2010). 

Dalam penganalisis masalah penulis menggunakan metode deskriptif, 

dimana data yang didapat oleh penulis dalam penelitian akan diolah dan disusun 

serta membandingkan dengan teori yang relevan dan mendukung serta dapat 

memecahkan permasalahan, seterusnya dianalisa dan diambil kesimpulan beserta 

saran kepada perusahaan. 
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BAB IV  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

4.1 Sejaran Singkat BMT Marwah Cabang Utama Tambang 

BMT Marwah Tambang merupakan salah satu lembaga keuangan yang 

bersifat syariah, yang menghimpun dana (harta) masyarakat dari berbagaisumber 

(modal, tabungan, zakat, infak dan wakaf) dan pada kegiatan produktif (investasi) 

dalam kerangka syariah Islam. Kendati BMT lainnya sudah banyak di Indonesia, 

akan tetapi implementasi prinsip-prinsip syariah secara teknis operasional masih 

dihadapkan pada sekian banyak permasalahan yang perlu segera dipecahkan. 

Salah satunya menyangkut kemampuan analisa Fiqih sebagian pengelola BMT 

Marwah Tambang yang kurang paham dan juga kurang pahamnya masyarakat 

muslim, sistem Undang-Undang Negara Indonesia tidak memberikan tempat 

kepada yang namanya BMT.  

Bagaikan busa di atas air karena tidak ada tempatnya bernaung, maka 

BMT dititipkan dibawah payung koperasi. Padahal BMT sistemnya jauh lebih 

komplek dibanding koperasi danbank konvensional. Hal ini tanpa disadari akan 

memegang kredibilitas BMT itu sendiri, sehingga BMT tidak mendapatkan 

tempat disebagian besar kaum muslimin.  

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Marwah didirikan pada 05 November 

2006 dengan nama awal yakni BMT Syariah Tambang yang didirikan di desa 

Tambang sebagai langkah awal untuk mewujudkan ekonomi syaiah yang 

madani.BMT Marwah mulai beroperasi pada tanggal 22 November 2007 dengan 
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AKTA Pendirian NO. 10 TANGGAL 26-07-2007 NOTARIS : ADEFRIZAL, 

SH.MKn. 

Mengingat sistem undang-undang Negara Indonesia tidak memberi tempat 

kepada lembaga dengan nama BMT, maka BMT dititipkan dibawah payung 

koperasi, padahal sistem pengelolaan BMT jauh lebih kompleks dibanding 

koperasi bahkan dibandingkan Bank atau Lembaga keuangan lainnya.  

Setelah berjalan lancar selama 6 tahun, tepatnya pada tahun 2012 BMT 

Syariah Tambang membuka cabang di desa Bina Baru kecamatan Kampar kiri 

tengah dan secara resmi mengganti nama menjadi BMT Bina Umat Mandiri. 

Penggantian Nama tersebut didasari ruang lingkup oprasional BMT yang semakin 

luas juga sebagai semangat baru untuk terus membina umat menjadi lebih 

mandiri. 

Namun pada tahun 2012 setelah BMT Bina Umat Mandiri aktif menjadi 

anggota perhimpunan BMT Indonesia terdapat 3 (tiga) BMT yang memiliki 

kesamaan nama di Indonesia, sehingga melalui musyawarah Rapat Anggota 

Tahunan (RAT) maka nama BMT kembali dirubah dengan nama BMT Marwah 

dengan AKTA Perubahan NO.41 TANGGAL 18 NOVEMBER 2013 NOTARIS : 

AZWAR, SH.MKn, Pengesahan 02/PAD/BH/IV.3/DISKOP/XII/2013. 

Lambang dari BMT Marwah memiliki arti dan filosofi yaitu, Segi Delapan 

menyiratkan asma Allah dibalik setiap kegiatan BMT serta menjadikan Allah 

sebagai tujuan utama.Tulisan marwah dengan tulisan arab melayu menunjukkan 

marwah, kewibawaan, profesionalitas dan kreadibilitas BMT sebagai Lembaga. 
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Dakwah dan Lembaga Keuangan Islam. Warna Orange memberikan rasa 

cinta untuk mencintai umat, memberi energi, kuasa, dan kekuatan untuk berbuat 

untuk ummat. Warna hijau melambangkan kesuburan alam, ekonomi dan 

keimanan sehingga memberikan ketenangan dalam bermuamalah.  

BMT Marwah merupakan Lembaga Keuangan yang menjalankan 

kegiatannya berdasarkan prinsip Syariah Islam dengan menghimpun dana (Harta) 

dari masyarakat (tabungan, deposito, penyertaan modal, penyaluran Zakat, Infak, 

Shodaqoh dan Wakaf) dan kemudian akan menyalurkan kepada masyarakat yang 

membutuhkan dengan pola Musyarokah (kerjasama/bagi hasil) atau Murobahah 

(Jual beli) kemudian Qordul Hasan (pinjaman kebajikan) yang tujuan utama dari 

penyalurannya merupakan memajukan ekonomi masyarakat dan diridhoi oleh 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Aset yang dimiliki BMT Marwah pada bulan 

Desember 2018 yaitu Rp 15.179.195.236,08. 

Kantor pusat BMT Marwah beralamatkan di Jl. Pekanbaru-Bangkinang 

KM. 34 Lt.2 Pasar Danau Bingkuang Kec. Tambang Kampar Riau dan memiliki 4 

cabang, dan saat ini memiliki 4 kantor diantaranya kantor cabang utamaJl. 

Pekanbaru-Bangkinag KM. 34 Lt.1 Pasar Danau Bingkuang Kec. Tambang 

Kampar Riau, cabang pembantu 1 diPasar Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri 

Tengah Kampar Riau, cabang pembantu 2 di Jl. Poros Utama Pasar Indrapura 

Kec.Rumbio Jaya, dan yang terakhir cabang pembantu 3 di Jl. Paus No.12 

Samping SPBU Kota Pekanbaru. 
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4.2 Visi dan Misi BMT Marwah Cabang Utama Tambang  

4.2.1 Visi BMT Marwah Cabang Utama Tambang:  

Menjadikan lembaga yang sehat, peduli dan terpercaya yang bercirikan 

masyarakat produktif  dengan SDI yang propesional menuju kesejahteraan 

bersama dunia dan akhirat. 

4.2.2 Misi BMT Marwah Cabang Utama Tambang: 

1. Mengedepankan akhlakul karimah sesuai dengan syariat islam.  

2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi financial.  

3. Menjalin silaturrahmi dan menjaga amanah. 

4. Meningkatkan produktivitas masyarakat.  

5. Mengutamakan kedisiplinan, kejujuran dan meningkatkan 

propesionalitas.  

 

4.3 Hukum-Legalitas BMT Marwah  

Dalam persyaratan sebagai badan hukum koperasi dan tertib administrasi 

tahun buku 2018, maka status legalitas dan kelengkapan dokumen-dokumen 

terkait dengan penyelenggaraan Usaha KSPPS BMT Marwah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Badan Hukum-legalitas 

  

Nama Lembaga : BMT MARWAH 

Mulai Operasional : 22 Nopember 2007 

Badan Hukum : 02/PAD/BH/IV.3/DISKOP/XII/2013 

Akta Pendirian 
: NO.10 Tanggal 26-07-2007 NOTARIS : 

ADEFRIZAL, SH. MKn 

Akta Perubahan 
: NO. 41 Tanggal 18 NOVEMBER 2013 

NOTARIS : AZWAR, SH. MKn 

Pengesahan : 02/PAD/BH/IV.3/DISKOP/XII/2013 

SITU : 503/BPPT-PM.PEL/106 

TDP : 040825200258 

NPWP : 71.537.111.8-221.000 
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Jumlah Karyawan : 17 Orang 

Jumlah Kantor : 4 Kantor 

Telepon : 0761-565059 

Fax : 0761-565059 

Alamat Kantor : Kantor Pusat : 

 

Jl. Pekanbaru-Bangkinang KM. 34 Pasar 

Danau Bingkuang Kec. Tambang Kab. 

Kampar-Riau 

 

 Kantor Cabang Utama : 

 

Jl. Pekanbaru-Bangkinang KM. 34 Pasar 

Danau Bingkuang Kec. Tambang Kab. 

Kampar-Riau 

 

 Kantor Cabang Pembantu 1 : 

 

Pasar Binabaru Kec. Kampar Kiri 

Tengah Kab. Kampar –Riau 

 

 Kantor Cabang Pembantu 2 : 

 

Jl. Poros Utama Pasar Indrapura Kec. 

Rumbio Jaya 

 

 Kantor Cabang Pembantu 3 : 

 

JL. Paus (Komp. Villa Indah) No. 12 

Pekanbaru 

 

Email : bmt_marwah.riau@yahoo.com 

Asset Des 2018 : Rp. 15,179,195,236.08 

No. Induk Koperasi : 1406070070024 

Sumber. Laporan RAT KPPS BMT Marwah 2018 

 

4.4 Susunan Perangkat Organisasi BMT Marwah  

Berikut perangkat organisasi pengurus dan pengawas yang telah disahkan 

dan disetujui oleh dinas perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

kampar yaitu Bapak Mukhlis, SE. sebagai Kepala Bidang Bina Kelembagaan dan 

penyuluhan koperasi sebagai berikut: 

  

mailto::%20bmt_marwah.riau@yahoo.com
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Tabel 4.2 Kepala Bidang Bina Kelembagaan dan Penyuluhan Koperasi BMT 

Marwah  

 

Jabatan Pengurus Nama 

Ketua M. Wali Fahimi, S.Ag 

Sekretaris  Shapyani, A.Md 

Bendahara  Marlenah, S.I.Kom 

Sumber. Laporan RAT KPPS BMT Marwah 2018  

Jabatan Pengawas Nama 

Pengawas Syariah  DR.H. Helmi Basri, Lc.MA 

Pengawas Manajemen Yusrialis, SE.M.Si 

Anggota Dr.Rizar Rizeddin 

Sumber. Laporan RAT KPPS BMT Marwah 2018  

Dalam mendukung operasional harian, maka pengurus dapat mengangkat 

pengelola dalam pengelolaannya. Sampai saat ini jumlah karyawan sebagai 

pengelola ada 17 orang, diantaranya sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Karyawan dan Pengelola Koperasi BMT Marwah 

Jabatan Nama Kantor Cabang 

Manager  M. Wali Fahimi, S.Ag Cabang Utama Tambang 

K.a Operasional Shapyani, A.Md Cabang Utama Tambang 

Kepala Cabang Dodi Hendra Saputra, S.Pdi Cabang Utama Tambang 

Customer Service Rosmaida Nst. Cabang Utama Tambang 

Kasier/Teller Indra Saputra Cabang Utama Tambang 

Marketing 1. Rahmat Saleh Harahap, SH 

2. M. Dhlan, S.Sos 

Cabang Utama Tambang 

Kepala Cabang Nurderisni, A.Md Cabang Binabaru 

Customer Service Nurderisni, A.Md Cabang Binabaru 

Kasier/Teller Dewi Meyliyanti Cabang Binabaru 

Marketing 1. Indah Tri Lestari, SE 

2. M. Saiz Alfadli 

Cabang Binabaru 

Kepala Cabang Marlenah, S.I.Kom Cabang Indrapura 

Customer Service Marlenah, S.I.Kom Cabang Indrapura 

Kasier/Teller Hijriyatul Faizah  Cabang Indrapura 

Marketing Herman Felani Cabang Indrapura 

Kepala Cabang Al-Husni Cabang Paus-Pekanbaru 

Customer Service Lena Yunita Sari Cabang Paus-Pekanbaru 

Kasier/Teller Lena Yunita Sari Cabang Paus-Pekanbaru 

Marketing Pajrul Islami, S.pi Cabang Paus-Pekanbaru 

Sumber. Laporan RAT KPPS BMT Marwah 2018  
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Struktur Organisasi BMT Marwah  

Cabang Utama Tambang 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber.  BMT Marwah 2018 

Ketua 

M. Wali Fahimi, S.Ag 
Bendahara 

Marlenah, S.I.Kom 

Sekretaris 

Shapyani, A.Md 

Pengawas Syariah 

DR. H. HelmiBasri, 

Lc.MA. 

Pengawas Manajemen 

Yusrialis, SE. M Si 

Anggota Pengawas 

Dr. Rizar Rizeddin 

Cabang 

Utama Tambang 

Cabang 

Binabaru 

Cabang 

Indrapura 

Cabang 

Paus Pekanbaru 

Manager 

M. Wali Fahimi 

K.a Operasional 

Shapyani, A.Md 

Kepala Cabang 

Dodi Hendra Saputra, 

S.Pdi 

Customer Service 

Rosmaida Nst 

Kasier/Teller 

Indra Saputra 

Marketing 

Rahmat Saleh 

Harahap, SH &  

M. Dahlan, S.Sos 

 

 

Kepala Cabang 

Nurderisni, A.Md 

Customer Service 

Nurderisni, A.Md 

Kasier/Teller 

Dewi Meyliyanti 

Marketing 

Indah Tri Lestari, SE 

& M. Saiz Alfadli 

Kepala Cabang  

Marlenah, S.I.Kom 

Customer Service 

Marlenah, S.I.Kom 

Kasier/Teller 

Hijriyatul Faizah 

Merketing 

Herman Felani 

Kepala Cabang 

Al-Husni  

Customer Service 

Lena yunita Sari 

Kasier/Teller 

Lena Yunita Sari 

Marketing 

Pajrul Islami, S.Pi 
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Adapun penjelasan mengenai tugas masing-masing bagian BMT Marwah 

Tambang adalah sebagai berkut:  

1. Pengurus  

Pengurus BMT pada hakekatnya adalah wakil dari anggota dalam 

melaksanakan hasil keputusan musyawarah tahunan. Oleh karenanya, 

pengurus harus dapat menjaga amanah yang telah dibebankan kepadanya. 

Amanah ini nantinya akan dipertanggungjawabkan  kepada anggota pada 

tahun berikutnya. Masa kerja pengurus sangat tergantung pada 

kepentingan organisasi. Artinya BMT dapat menetapkan masa kerjanya 

2,3,4 atau 5 tahun. Secara umum fungsi dan peran serta tanggungjawab 

pengurus dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Ketua 

1) Memimpin rapat anggota dan rapat pengurus. 

2) Memimpin rapat bulanan pengurus dengan manajemen, menilai 

kinerja bulanan dan kesehatan BMT. 

3) Ikut menandatangani surat-surat berharga serta surat-surat lain 

yang bertalian dengan penyelenggaraan keuangan BMT. 

4) Menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh anggota BMT 

sebagaimana tertuang dalam AD/ART BMT, khususnya mengenai 

pencapaian tujuan.  

b. Sekretaris 

1) Membuat serta memelihara berita acara yang asli dan lengkap dari 

rapat anggota dan rapat pengurus.  



52 

 

2) Bertanggung jawab atas pemberitahuan kepada anggota sebelum 

rapat  

3) diadakan sesuai dengan ketentuan AD/ART. 

4) Memberikan catatan-catatan keuangan BMT Barokah hasil 

laporan dari pengelola. 

5) Memverifikasi dan memberikan saran pada ketua tentang berbagai 

situasi dan perkembangan BMT  

c. Bendahara 

1) Bersama manager memegang rekening bersama (counter sign) di 

Bank terdekat. 

2) Bertanggung jawab mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi 

pengelolaan dana oleh pengelola.  

2. Pengawas  

a. Pengawas Syariah  

Pengawas Syariah memiliki tugas utama dalam pengawasan 

BMT terutama yang berkaitan dengan sistem syariah yang 

dijalankannya. Landasan kerja dewan ini berdasarkan fatwa Dewan 

Syariah Nasional (DSN). Fungsi utama tersebut meliputi : 

1) Sebagai penasehat dan pemberi saran dan atau fatwa kepada 

pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang terkait dengan 

syariah seperti penetapan produk. 

2) Sebagai mediator antara BMT dengan Dewan Syariah Nasional atau 

Dewan Pengawas Syariah Propinsi. 
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3) Mewakili anggota dalam pengawasan syariah. 

b. Pengawas Manajemen  

Pengawas Manajemen merupakan representasi anggota terutama 

berkaitan dengan operasional kerja pengurus. Masa kerja pengawas 

sama dengan pengurus. Anggota dewan pengawas manajemen dipilih 

dan disyahkan dalam musyawarah anggota tahunan. Setiap anggota 

BMT memiliki hak yang sama untuk dipilih menjadi dewan pengawas 

manajemen. Fungsi dan peran utamanya meliputi : 

1) Mewakili anggota dalam memberikan pengawasan terhadap kerja 

pengurus terutama berkaitan dengan pelaksanaan keputusan 

musyawarah tahunan; 

2) Memberikan saran, nasehat, dan usulan kepada pengurus; 

3) Mempertanggungjawabkan hasil kerja pengawasannya kepada 

anggota dalam musyawarah tahunan.  

3. Pengelola  

Pengelola merupakan satuan kerja yang dibentuk oleh dewan 

pengurus.Mereka merupakan wakil pengurus dalam menjalankan fungsi 

operasional keseharian.Ia bertanggungjawab kepada pengurus dan jika 

diminta dapat memberikan penjelasan kepada anggota dalam musyawarah 

anggota. Satuan kerja pengelola terdiri dari manajer/kepala kantor, teller, 

marketing, dan costumer service/CS.  

 

 



54 

 

a. Manajer  

Merupakan struktur pengelola yang tertinggi oleh karenanya ia 

yang paling bertanggungjawab terhadap operasional BMT ; 

1) Manajer berfungsi merumuskan strategi dan taktik operasional 

dalam rangka melaksanakan keputusan pengurus atau keputusan 

musyawarah tahunan. 

2)  Manajer dapat juga mengusulkan pemberhentian dan 

pengangkatan karyawan. 

3) Manajer juga melakukan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap 

kinerja karyawan. 

4) Manajer melaporkan kinerjanya kepada pengurus dalam periode 

waktu tertentu minimal enam bulan sekali.  

b. Teller  

Bagian ini merupakan yang berkaitan langsung dengan bagian 

keuangan. Pada setiap hari, kasir harus melakukan pembukuan dan 

penutupan kas. Bagian ini bertugas membuat, merencanakan 

kebutuhan kas harian, mencatat semua transaksi kas serta 

menerapkannya dalam catatan uang keluar dan masuk. Staf khusus 

pada kasir harus terpisah dengan bagian pembukuan. Pada tahap awal 

staf kasir dapat berfungsi ganda yaitu sebagai fungsi pelayanan 

nasabah atau anggota. Namun pada perkembangannya dapat dibentuk 

staf khusus yang akan menangani masalah jasa pelayanan anggota. 

Bagian ini merupakan bagian terdepan dari pelayanan BMT. Teller 
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akan memberikan penjelasan secukupnya terhadap berbagai hal 

tentang BMT kepada calon anggota /nasabah.  

c. Marketing  

Bagian ini menjadi ujung tombak BMT dalam merebut pasar. 

Ia berfungsi dalam merencanakan sistem dan strategi pemasaran 

meliputi : segmentasi pasar, taktis operasional, sampai pada 

pendampingan anggota/nasabah.Bagian ini juga berfungsi untuk 

melakukan analisis usaha anggota /nasabah calon peminjam, menarik 

kembali pinjaman yang sudah digulirkan dan menjemput simpanan 

dan tabungan anggota.Dalam keadaan tertentu (pada tahap awal dan 

modal masih terbatas) fungsi marketing dapat dirangkap oleh 

manajer/direktur.Bila organisasi yang sudah berkembang, bagian 

marketing dapat dibagi menjadi bagian funding atau menghimpun 

dana, dan financing atau pembiayaan. Selanjutnya pada bagian 

funding dapat terdiri dari funding officer–funding officer dan pada 

bagian financing dapat terdiri dari account officer-account 

officer.Kedua bagian ini dipakai oleh kepala bagian marketing.  

d. Customer Service/CS  

Customer Service bertugas menyambut kedatangan calon 

nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan, memeriksa 

kelengkapan persyaratan pembiayaan dan tabungan,dan menerima dan 

menyetujui permohonan pembiayaan yang selanjutnya dievaluasi dan 

diputuskan oleh manager. 
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4.5 Aktivitas dan Produk BMT Marwah Cabang Utama Tambang  

BMT Marwah Cabang Utama Tambang merupakan salah satu lembaga 

keuangan mikro yang bergerak dalam usaha peningkatan ekonomi umat, 

khususnya para pengusaha kecil dan menengah. Didalam masalah pembinaan 

BMT Marwah Cabang Utama Tambang mempunyai beberapa jenis produk 

simpanan, produk pembiayaan dan program Baitul Maal KSPPS BMT Marwah.   

1. Produk-Produk Simpanan/Perhimpunan Dana. 

a. Simpanan Marwah  

Simpanan marwah adalah simpanan untuk peroranggan atau lembaga 

tabungan ini guna menumbuhkan budaya menabung masyarakat 

dengan keunggulan bebas biaya administrasi bulanan, bisa antar 

jemput (jemputan kerumah-rumah/instansi), setoran awal Rp50.000,- 

dan saldo minimal Rp20.000,-  

b. Simpanan Pendidikan  

Merupakan simpanan pendidikan untuk anak sekolah PAUD, TK, SD, 

SMP, SMA/SMK tabungan guna untuk menumbuhkan budaya 

menabung anak-anak mulai dari bangku sekolah dengan persyaratan 

mudah dengan keunggulan, bebas biaya administrasi bulanan, bisa 

antar jemput kerumah-rumah siswa/instansi, setoran awal Rp10.000,- 

dan saldo minimal Rp10.000,- 

c. Simpanan Qurban  

Simpanan qurban merupakan simpanan yang dikhususkan untuk 

keperluan qurban yang pengambilannya menjelang hari raya qurban 
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(Idul Adha) dengan syarat yang mudah dan cepat dengan keunggulan 

bebas biaya administrasi bulanan, layanan antar jemput (dalam satu 

majelis ta‟lim atau perorangan), dan setoran awal Rp50.000,- dan 

saldo minimal Rp20.000,-  

d. Simpanan Haromain  

Tabungan haromain merupakan tabungan untuk umroh dimana 

dengan tabungan haromain rencana anda untuk umroh lebih terjaga 

karena dana tidak dapat ditarik setiap saat kecuali saldo anda sudah 

mencapai untuk keberangkatan umroh. Keunggulan dari simpanan ini 

yaitu bebas biaya administrasi bulanan, layanan antar jemput, setoran 

awal Rp100.000,- dan saldo minimal Rp50.000,-  

e. Simpanan Berjangka (Deposito Syariah)  

Merupakan pilihan investasi dengan berjangka dengan akad 

mudharabah dengan jangka waktu 1,2,6,12, dan 24 bulan ditunjukkan 

bagi anda yang ingin investasi secara halal sesuai dengan syariah dana 

anda di investasikan secara optimal untuk membiayai berbagai macam 

usaha produktif yang berguna untuk kepentingan umat. Perbandingan 

jangka waktu dan tingkat bagi hasil untuk simpanan berjangka 

(Deposito Syariah) sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Tingkat Bagi Hasil Simpanan Berjangka  (Deposito Syariah) 

 JANGKA BMT ANGGOTA/CALON ANGGOTA 

1 Bulan 65% 35% 

3 Bulan 60% 40% 

6 bulan 55% 45% 

12 Bulan 50% 50% 

24 Bulan 40% 60% 

            Sumber: BMT Marwah Cabang Utama Tambang 
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2. Produk Pembiayaan  

a. Pembiayaan Murabahah  

Merupakan akad jual beli barang antara mitra dengan BMT dengan 

menyatakan harga beli atau harga pokok yang ditambah keuntungan 

margin yang disepakati oleh kedua belah pihak. BMT membelikan 

barang yang dibutuhkan mitra atau BMT memberi kuasa kepada mitra 

untuk membeli barang sesuai kebutuhan mitra atas nama BMT. Lalu 

barang tersebut dijual kepada mitra dengan harga pokok ditambah 

dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama dengan 

pengembalian secara angsuran yang telah disepakati bersama. 

b. Ketentuan Pembiayaan 

1) Jujur dan Amanah.  

2) Mempunyai usaha yang jelas (tidak usaha yang melanggar syariat 

islam). 

3) Mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan 

BMT.  

4) Menyerahkan fotocopy KTP, KK, surat nikah dan fotocopy 

jaminan (2lembar). 

5) Menyerahkan foto 4x6 warna suami/ istri masing-masing 2 

lembar.  

6) Bersedia disurvei usaha dan jaminan. 

7) Bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi 

anggota/calon anggota BMT. 
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c. Aktivitas BMT Marwah Cabang Utama Tambang  

Baitul maal bagian dari KSPPS BMT Marwah yang secara khusus 

bertugas menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat, infaq, 

shadaqah, dan wakaf ( ZISWAF) dan dana social lainnya untuk 

kesejahteraan ummat. Dana yang terhimpun akan disalurkan kepada 

yang berhak (mustahiq) sesuai dengan amanah dan BMT Marwah 

bekerjasama dengan dompet dhuafa Riau sebagai mitra pengumpulan 

zakat (MPZ) dengan prioritas gerakan : 

1) Program tahfiz Al-Quran (maghrib mengaji).  

2) Beasiswa hafis Al-Quran untuk mahasiswa. 

3) Beasiswa berupa pembinaan dan bimbingan siap masuk 

perguruan tinggi untuk calon calon mahasiswa berprestasi yang 

kurang mampu.   

4) Tebar paket sembako setiap bulan untuk dhuafa.  

5) Qardhul hasan pemberdayaan ekonomi ummat dengan memberi 

modal usaha untuk masyarakat yang kurang mampu.  

6) Semarak Da‟I program bantuan untuk Da‟I dan guru ngaji.  

 

4.6 Dampak COVID-19 terhadap BMT Marwah Cabang Utama 

Tambang 

COVID 19 (Corona Virus Disease 2019) telah menjadi salah satu wabah 

besar di muka bumi. COVID-19 ini banyak berdampak pada seluruh aktivitas 

dalam keseharian kita yang salah satunya berdampak pada perekonomian. Begitu 

juga menyangkut dengan aktivitas dan pembiayaan yang ada pada BMT Marwah 
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Cabang Utama Tambang. Adapun dampak dari CIVID-19 terhadap BMT Marwah 

Cabang Utama Tambang antara lain sebagai berikut: 

1. Banyaknya anggota pembiayaan BMT Marwah Cabang Utama Tambang 

yang meminta masa tunda bayar angsuran yang mempengaruhi laba dari 

BMT Marwah Cabang Utama Tambang tersebut. 

2. Melemahnya para anggota BMT Marwah Cabang Utama Tambang untuk 

menitipkan dananya pada BMT Marwah Cabang Utama Tambang 

dikarnakan terpuruknya ekonomi Masyarakat. 

Dalam menanggapi dampak COVID-19 BMT Marwah Cabang Utama 

Tambang mencari solusi untuk dapat mengatasi dampak yang terjadi pada BMT 

Marwah Cabang Utama Tambang. Adapun cara mengatasi dampak COVID-19 

terhadap BMT Marwah antara lain sebagai berikut: 

1. Dengan cara mengurangi jumlah pencairan pembiayaan yang ada pada 

BMT Marwah Cabang Utama Tambang yang biasanya pencairan bisa 

sampai Rp 25.000.000,00 dan sekarang dibatasi maksimal hanya bisa di 

angka Rp 10.000.000,00 . 

2. Dengan cara memperkuat kutipan tabungan dan angsuran.  Untuk 

tabungan dengan lebih ke arah  pembukaan tabungan baru sehingga 

likuiditas BMT Marwah Cabang Utama Tamabang bisa stabil dan untuk 

angsuran diberlakukannya syistem jemput bola pada setiap pembayaran 

angsuran para nasabah BMT Marwah Cabang Utama Tambang.  
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BAB VI  

PENUTUP 

 

Berdasarkan uraian penjelasan dan analisa yang telah dikemukakan pada 

bab-bab sebelumnya, maka penulis perlu memberikan suatu kesimpulan dari 

pernyataan yang ditemui sepanjang analisa kasus penelitian ini, kemudian penulis 

juga ingin menyampaikan beberapa saran yang mungkin dapat digunakan oleh 

BMT Marwah Cabang Utama Tambang sebagai bahan evaluasi agar nanti 

penerapannya lebih sesuai lagi dengan standar SAK Syariah No. 101 yang 

berlaku. 

6.1 Kesimpulan 

Adapun pembahasan yang diteliti mengenai analisis penyajian laporan 

keuangan syariah berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK) Syariah No. 101 

pada BMT Marwah Cabang Utama Tambang maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pada laporan keuangan yang disajikan BMT Marwah Cabang Utama 

Tambang, tidak disajikan laporan sumber dan penyaluran dana zakat tetapi 

memasukkan zakat kedalam laporan neraca. Sedangkan Berdasarkan SAK 

Syariah No. 101 Menyatakan bahwa didalam penyusunan laporan 

keuangan syariah, harus membuat laporan sumber dan penyaluran dana 

zakat. 

2. Laporan posisi keuangan yang disajikan BMT Marwah Cabang Utama 

Tambang masih belum sesuai dengan SAK Syariah No. 101 yang 

mengatur tata cara penyajian laporan keuangan entitas syariah. 
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3. Laporan laba rugi yang disajikan oleh BMT Marwah Cabang Utama 

Tambang tidak sesuai dengan SAK Syariah No. 101 yang mana laporan 

laba rugi BMT Marwah Cabang Utama Tambang menyajikan secara 

terbalik dengan mencatatkan beban/biaya terlebih dahulu setelah itu baru 

pendapatan dan formatnya pun dibikin seperti buku besar yakni balance 

kiri  kanan. 

4. BMT Marwah Cabang Utama Tambang hanya menyajikan dua laporan 

keuangan yakni laporan neraca dan laporan laba rugi.     

 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai analisis penyajian 

laporan keuangan syariah berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK) Syariah 

No. 101 pada BMT Marwah Cabang Utama Tambang peneliti memberikan saran 

kepada BMT Marwah Cabang Utama Tambang sebagai berikut: 

1. Sebaiknya dalam menyusun dan menyajikan laporan posisi keuangan, 

BMT Marwah Cabang Utama Tambang  lebih mengacu pada SAK Syariah 

No. 101 yang mengatur tata cara penyajian laporan keuangan entitas 

syariah. 

2. BMT Marwah Cabang Utama Tambang sebaiknya menyajikan laporan 

sumber dan penyaluran dana zakat sesuai dengan laporan keuangan 

berdasarkan  SAK Syariah No. 101 tentang laporan keuangan entitas 

syariah. 
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3. Dalam penyusunan laporan laba rugi, BMT Marwah Cabang Utama 

Tamabang seharusnya lebih mengacu pada SAK Syariah No. 101 yang 

diterapkan. 

4. Selain laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan 

komprehensif lain,  laporan sumber dan penggunaan dana zakat, BMT 

Marwah Cabang Utama Tambang sebaiknya juga harus menyajikan 

laporan laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan rekonsiliasi 

pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana 

kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan.   
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