
 

 

PENERAPAN AKUNTANSI MURABAHAH PADA PEMBELIAN 

MOTOR DI BMT AL-KAUTSAR JAKARTA TIMUR (STUDI 

KASUS : BAITUL MAL WAT TANWIL ( BMT) AL- KAUTSAR 

JAKARTA TIMUR )  

Implementation of Murabahah Accounting on Purchasing Motorcycle 

at BMT Al-Kautsar, East Jakarta ( Case Study in BAITUL MAL 

WAT TANWIL ( BMT) AL- KAUTSAR JAKARTA TIMUR 

 

AYUNINGTYAS WULANDARI 

8323118274 

 

Karya Ilmiah ini ditulis Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan 

Mendapatkan Gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta. 

PROGRAM STUDI D3 

JURUSAN AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 

2014 



 

 

 

 

ABSTRAK 

AYUNINGTYAS WULANDARI. 2011. 8323118274. Penerapan Akuntansi Murabahah 

pada Pembelian Motor di BMT Al-Kautsar Jakarta Timur. Program Studi D- III Akuntansi . 

Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi murabahah 

pada pembelian motor di Baitul mal wat tanwil (BMT )  Al-kautsar, mengetahui 

perbandingan kinerja pada Baitul mal wat tamwil (BMT) al-kautsar sebelum dan 

sesudah penerapan akuntansi murabahah pada pembelian motor dan mengetahui 

pembelian barang atau aset murabahah yang sesuai psak 102. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan metode 

pengumpulan data melalui observasi. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi 

murabahah sudah sesuai dengan psak 102 hanya satu penjurnalan yang masih 

menggunakan psak 59 yaitu pada saat angsuran tunggakan dan tidak ada uang muka 

dan denda yang tidak sesuai psak 59 maupun psak 102. Perbandingan kinerja 

keuangan pada tahun 2007 bmt belum berkembang dan pergerakan labanya naik 

turun dalam pengukuran rasio NPF,ROA dan BOPO . bmt sudah dipercayai oleh 

masyarakat di indonesia dan penetapan psak 59 pada waktu tahun 2007 juga 

mempengaruhi pergerakan laba dan kinerja keuangannya dibandingkan tahun 2010 

yang penetapannya memakai psak 102 sehingga ROE dan DER selalu naik dari tahun 

2007 sampai tahun 2010. Itu artinya dalam mengelola modalnya selalu mendapatkan 

net income dari tahun ke tahun..BMT Al-kautsar tidak melakukan pembelian barang 

atau asset murabahah yang sesuai di psak 102 ,tetapi memberikan dana secara kas 

kepada nasabah. Dengan demikian akan lebih baik apabila pernerapan akuntansi 

murabahahnya semua penjurnalan dan pencatatanya menggunakan psak 102. 

 

Kata Kunci : Penerapan Akuntansi Murabahah, Perbandingan kinerja 

keuangan 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

AYUNINGTYAS WULANDARI. 2011. 8323118274.Penerapan Akuntansi Murabahah pada 

Pembelian Motor  di BMT Al-Kautsar Jakarta Timur. Program Studi D- III Akuntansi . 

Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 

The purpose of this research/Final Task is to give description of the 

implementation of murabahah accounting on purchasing motorcycle at Baitul mal 

wat tanwil (BMT) Al-kautsar, comparison of performance Baitul mal wat tamwil 

before and after the implementation of accounting, and also purchasing of goods or 

murabahah’s assets according to SFAS (psak ) 102. The method of this research is 

quantitative method by collecting data through observation. 

Based on the result of this research/final task can be concluded that the 

implementation of muharabah accounting has already appropriate with SFAS (psak) 

102, only one journalizing that did not use psak 59, namely when the installment 

arrears and no down payment and no penalties in accordance with SFAS 59 (PSAK?) 

and SFAS (PSAK) 102. Comparison of financial performance in 2007 bmt 

undeveloped and very low profit can see from NPF , ROA and BOPO always up and 

down from 2007 until 2010. bmt already trusted by the people in Indonesia and the 

determination of SFAS 59 on time in 2007 also affected the movement of earnings 

and financial performance compared to the year its adoption in 2010 of SFAS wear 

102. BMT Al-Kauthar did not make a purchase of goods or assets in SFAS 

appropriate murabaha 102, but provides cash funds to customers. Thus it would be 

better if the implementation of muharabah accounting, all journalizing and record 

accounting under SFAS 102. 

Key word : Implementation Murabahah Accounting, Comparison of financial 

performane 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur Penulis Panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan ridho, rahmat  

dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah yang 

berjudul : Penerapan Akuntansi Murabahah pada Pembelian Motor di BMT Al-

Kautsar  Jakarta Timur. 

Karya ilmiah ini ditulis dalam rangka memenuhi sebgian peersyaratan untuk 

memperoleh gelar ahli madya di bidang akuntansi pada Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta . 

 Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini dapat diselesaikan berkat dukungan 

dan bantuan dari berbagai pihak . Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih 

kepada : 

1. Ayah dan Ibu tercinta yang senantiasa memberikan doa, semangat, moral 

maupun spiritual, juga materil, beserta kakak tersayang yaitu avinia ismiyati yang 

selalu memberi semangat. 

2. Drs. Dedi Purwana SE, M.Bus, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta. 

3. Indra Pahala, SE, M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 

4. Yunika Murdayanti, SE, M.Si, M.Ak, selaku Ketua Program Studi Diploma 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 



 

 

 

 

5. Yunika Murdayanti, SE, M.Si, M.Ak, selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktu dan selalu memberi saran dan membantu penulis dalam 

menyusun Karya Ilmiah ini. 

6. Seluruh dosen dan staf administrasi FE-UNJ yang telah banyak membantu   

selama penulis duduk di bangku perkuliahan. 

7. BMT Al- Kautsar yang sudah menizinkan observasi disana yang telah 

membantu penulis dalam penyusunan karya ilmiah. 

8. Seluruh rekan-rekan mahasiswa yang telah menaruh simpati dan bantuan 

khususnya untuk kelas Ak-1 DIII Akuntansi 2011, Dan sahabaat sahabat di AK 1 

( Ithriah Sofiana, Idzni Emmaraya, Riri Dwi Lestari) sehingga penulis dapat 

menyelesaikan karya ilmiah ini. 

9. Azmi Amir Tanjung yang selalu memberi motivasi dan sangat membantu dalam 

penyusunan Karya Ilmiah ini 

10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini mulai pada saat 

observasi sampai dengan selesainya penulisan karya ilmiah ini. 

Penulis menerima saran dan kritik yang bersifat membangun apabila adanya 

kekurangan dalam penulisan, guna menyempurnakan laporan ini. Penulis berharap, 

semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. 

      Jakarta, Juni 2014 

 

      Penulis 


