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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pada data yang diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan 

oleh peneliti dengan membandingkan antara teori dan praktik, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. BMT Sunan Kalijogo menggunakan metode anuitas dalam mengakui 

keuntungan pembiayaan murabahah. Pencatatan atas transaksi 

pembiayaan murabahah mengacu pada PSAK No.102 dan PSAK No.55 

2. Metode anuitas yang digunakan oleh BMT Sunan Kalijogo dalam 

mengakui keuntungan pembiayaan murabahah tidak sesuai dengan PSAK 

No.102. 

3. Menurut fatwa DSN-MUI metode pengakuan keuntungan murabahah dan 

pembiayaan murabahah boleh dilakukan secara proporsional dan secara 

anuitas, akan tetapi segala jenis transaksi kredit atau utang-piutang di 

mana satu pihak membayar lebih besar dari pokok pinjamannya, kelebihan 

dari pokok pinjamannya dengan nama apapun (bunga/interest/bagi hasil), 

dihitung dengan cara apa pun (fixed rate/floating rate), besar atau kecil 

semuanya itu tergolong riba. 
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5.2 Implikasi 

Kesimpulan diatas dan beberapa pembahasan yang telah dipaparkan dalam 

bab empat, maka implikasi penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Adanya buletin No. 9 yang diterbitkan oleh IAI, BMT Sunan Kalijogo 

perlu menetapkan metode pengakuan keuntungan yang akan digunakan dalam 

murabahah di kemudian hari dan menyiapkan perubahan ke metode proporsional 

sesuai dengan PSAK 102. 

5.3  Keterbatasan  

 Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang mungkin dapat melemahkan 

hasilnya. Peneliti memiliki keterbatasan akses pengumpulan data menyeluruh 

mengenai akad murabahah yang dilakukan BMT Sunan Kalojogo Kota Malang 

dengan nasabah. 

5.4 Saran 

Penelitian ini di masa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil 

penelitian yang lebih berkualitas dengan adanya beberapa masukan mengenai 

beberapa hal diantaranya: 

1. BMT Sunan Kalijogo khususnya, dan BMT-BMT lain pada umumnya, 

diharapkan dapat tetap menjalankan kegiatan pencatatan dan penyusunan 

laporan akuntansinya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu 

PSAK 102 demi menjaga rasa kepercayaan dan keterbukaan mitra 

(nasabah). 

2. BMT Sunan Kalijogo sebagai lembaga keuangan mikro syariah perlu 

mensosialisasikan produk-produk yang dimiliki kepada masyarakat mikro, 

sehingga konsep-konsep Islam yang tercermin dari produk-produk BMT 
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tersebut dapat dilaksanakan secara kaffah. Dan seharusnya BMT dalam 

penyaluran pembiayaan, pengambilan marginnya jangan terlalu besar, 

karena seperti selogan BMT sendiri yaitu mitra usaha kecil, maka dalam 

pengambilan margin seharusnya lebih kecil daripada bank-bank syariah 

pada umumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


