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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. kesimpulan  

 Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka 

kesimpulan dalam penelitian di BMT Batik Mataram adalah sebagai berikut: 

1. Produk pembiayaan musyarakah yang diterapkan di BMT Batik Mataram 

menggunakan musyarakah menurun, dimana dengan ketentuan bagian 

dana mitra pasif akan dialihkan secara bertahap kepada mitra aktif 

sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra 

aktif tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. 

2. Pelakuan akuntansi pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram 

sebagai berikut: 

a. Pengakuan akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah di BMT Batik 

Mataram yang terdiri dari dari pengakuan investasi, pengakuan 

kerugian, pengakuan piutang, pengakuan beban sudah sesuai dengan 

PSAK No.106 manun pengakuan keutungan di BMT Batik Mataram 

belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No 106 yang mana BMT 

Batik Mataram menggunakan presentase untuk menetukan perkiraan 

pendapatan pengasilan, yang seharusnya nisbah bagi hasil diperoleh 

dari presentasi bagi hasil yang dihitung dari keuntungan ril (nyata) 

yang di dapat nasabah. Diaharapkan kedepanya BMT Batik Mataram 

Mampu melakukan pembagian keuntungan sesuai dengan PSAK yang 

berlaku. 
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b. Pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah  di BMT 

Batik Mataram sudah sesuai dengan PSAK No 106 paragraf 28, yang 

mana mengukur investasi musyarakah dalam bentuk kas dinilai 

sebesar jumlah yang harus dibayarkan. 

c. Penyajian akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah di BMT Batik 

Mataram sudah sesuai dengan PSAK No.106 paragraf 36. yang mana  

kas atau aset non kas yang diberika kepada miktra aktif (nasabah) 

disajikan sebagai investasi musyarakah. 

d. Pengungkapan akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah BMT 

Batik Mataram sudah sesuai dengan PSAK No.106 paragraf 37. BMT 

Batik Mataram mengungkapkan yang hal-hal berkaitan dengan 

transaksi musyarakah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha dan 

lain lainnya di awal akad.  

B. Saran. 

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan penelitian yang 

sudah dilakukan di BMT Batik Mataram adalah sebagai berikut: 

1. BMT Batik Mataram sudah cukup baik dalam melakukan kegiatan 

pembiayaan musyarakah seperti saat ini. Manun ada sedikit yang perlu 

diluruskan dan di perbaiki kembali agar kedepannya memiliki kualitas 

dalam hal pembiayaan yang lebih baik lagi. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan produk yang berbeda, 

agar dapat dibandingkan kesesuaiannya dengan pedoman PSAK. 


