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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ekonomi dalam model akuntansi konvensional sangat 

mengakar di Indonesia. Dalam berbagai praktik perusahaan akuntansi konvensional 

banyak dipakai di setiap transaksi perusahaan. Hal ini bukan berarti akuntansi 

konvensioanal tidak mempunyai kekurangan. Salah satu yang sering menjadi 

masalah global bagi ekonomi dunia adalah selalu mengalami krisis. Hal ini 

disebabkan karena sistem bunga yang semakin hari semakin mencekik. Oleh karena 

itu harus dipikirkan bagaimana cara mengatasi masalah ini sampai tuntas.  

Bisnis berdasarkan syariah di negeri ini tampak mulai tumbuh. Pertumbuhan 

itu tampak jelas pada sektor keuangan. Hal ini dapat dilihat semakin banyaknya 

bank-bank syariah yang bermunculan untuk beroperasi secara ketat dengan dengan 

bank konvensioanal. Bank syariah juga harus bersaing menerapkan operasi usahanya 

berdasarkan dengan prinsip syariah. 

Pada umumnya produk-produk pembiayaan bank syariah kepada usaha mikro 

dalam bentuk mudarabah, murabahah, dan musyarakah.  

Menurut PSAK No. 106, musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak 

atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan 

kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan 
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kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Dana tersebut 

meliputi kas atau asset non-kas yang diperkenankan oleh syariah. 

Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan 

yang sehat. Proses pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang 

berimplikasi kepada investasi halal dan baik serta menghasilkan return sebagaimana 

yang diharapkan, atau bahkan lebih. Maka dari itu, dalam proses pembiayaan 

dibutuhkan prosedur-prosedur yang baku, cepat dan memudahkan calon nasabah 

melakukan pembiayaan. 

Penelitian Lestari (2009) menjelaskan bahwa dalam tahapan pembiayaan 

musyarakah berkas aplikasi permohonan pembiayaan diserahkan terlebih dahulu 

kepada Administrasi Pembiayaan untuk dicatat tanggal analisisnya baru kemudian 

diserahkan ke;pada Pimpinan Cabang (Pinca). Wewenang Pinca yang selanjutnya 

memutuskan apakah usulan pembiayaan ditolak atau disetujui. Apabila usulan 

pembiayaan ini ditolak nasabah akan diberikan surat penolakan dan diberikan 

analisa kelayakan dari segi usaha atau kemampuan nasabah dalam pembiayaan. 

Dalam memutuskan suatu pembiayaan dibutuhkan ketelitian dan kecermatan 

untuk menilai permohonan pembiayaan karena pembiayaan yang diberikan oleh 

bank syariah mengandung resiko. Untuk mengurangi resiko tersebut, sebelum 

memberikan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, bank memberikan prosedur-

prosedur yang baku dan prosedur tersebut terdapat beberapa tahapan salah satunya 

investigasi dan analisa. Disinilah bank syariah harus selektif dalam memilih 

nasabah. Nasabah ini selanjutnya akan diberikan keputusan pembiayaan untuk 
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mengetahui apakah usulan pembiayaan disetujui atau ditolak. Diperlukan dan 

kecermatan dalam menilai permohonan pembiayaan agar dana yang diberikan oleh 

bank dapat kembali.  

Dalam prosedur pembiayaan sendiri ada banyak tahapan yang diterapkan 

secara baku di dunia perbankan. Prosedur yang terlalu panjang membuat kerugian 

bagi calon nasabah karena harus menunggu lebih lama lagi atau prosedur yang 

terlalu longgar dapat membuat lembaga keuangan itu sendiri semaki tinggi resiko 

macetnya pembiayaan.  

Berangkat dari hal ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan 

pengkajian dengan judul “ANALISIS PROSEDUR PEMBIAYAAN 

MUSYARAKAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG  MALANG”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh 

Bank Syariah Mandiri cabang Malang? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan 

penelitian ini untuk memberikan penjelasan bagaimana prosedur 
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pemberian pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Cabang 

Malang. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi kepada beberapa 

pihak, antara lain: 

a. Bagi Perkembangan Kajian Akuntansi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

kontribusi bagi dunia pendidikan khususnya perkembangan ilmu 

akuntansi tentang pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri.  

b. Bagi Bank Syariah Mandiri 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan oleh 

manajemen Bank Syariah Mandiri dalam prosedur pembiayaan 

musyarakah. 

c. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil Penelitian ini diharapakan dapat dijadikan sebagai referensi dan 

sarana informasi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian 

yang sama. 

 


