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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belakangan ini, perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup 

cemerlang. Seperti yang diungkapkan oleh Saputro (2013) bahwa saat ini semakin 

menjamur bank dan lembaga keuangan lain yang berbasis syariah. Dimulai sejak 

awal 2000-an, industri perbankan syariah terus berkembang. Hal ini ditandai 

dengan banyak berdiri Badan Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan banyak 

Bank konvensional yang membuka kantor cabang Bank Syariah. Bank syariah 

adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, atau 

dengan kata lain yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada 

ketentuan Islam (Al-quran dan Hadits).  Dengan banyaknya perbankan syariah, 

menjadikan posisi Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu lembaga keuangan 

bank syariah yang harus mampu bersaing. Walaupun dengan persaingan yang 

sangat ketat Bank Syariah Mandiri mampu memperlihatkan eksistensinya sebagai 

lembaga keuangan bank yang mampu bersaing dengan perbankan lain. 

Hal demikian mengharuskan manajemen melakukan strategi khusus untuk 

mempertahankan keunggulan kompetitif yakni merujuk pada kemampuan sebuah 

organisasi untuk memformulasikan strategi yang menempatkannya pada suatu 

posisi yang menguntungkan berkaitan dengan perusahaan lainnya. Keunggulan 

kompetitif  juga berarti kumpulan strategi untuk menentukan keunggulan suatu 

perusahaan dari persaingan diantara perusahaan lain yang dalam hal ini yaitu 

persaingan antara Warung Mikro Bank Syariah Mandiri dengan lembaga 

keuangan lainnya. 
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Oleh karena itu, Bank Syariah Mandiri menawarkan berbagai macam 

produk pembiayaan yang mampu bersaing khususnya segmen mikro. Agar 

marketable dan kompetitif di pasar serta lebih memasyarakatkan maka fitur 

pembiayaan untuk segmen mikro dituntut menarik dengan proses pembiayaan 

mudah, cepat, efektif, dan efisien. Sesuai dengan Surat Edaran Direksi Bank 

Syariah Mandiri No.11/009/PEM, tanggal 13 Februari 2009 Bank Syariah 

Mandiri meluncurkan produk Pembiayaan Mikro yang dinamakan Warung Mikro. 

Pembiayaan merupakan kegiatan utama bank syariah yang mengandung 

risiko serta berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Harapan 

yang timbul dari kondisi tersebut adalah kebutuhan akan sistem pengendalian 

yang bisa mengontrol perusahaan. Oleh karena itu, setelah menetapkan tujuan, 

visi dan misi perusahaan agar berjalan dengan baik harus didukung oleh adanya 

sistem pengendalian internal yang tepat. Misalnya dengan menetapkan pemisahan 

fungsi yang jelas dalam pelaksanaan operasional. Manajemen perusahaan 

membuat suatu prosedur yang digunakan sebagai acuan operasional perusahaan 

yang mencakup cara dokumentasi atau pencatatan atas semua transaksi  yang telah 

terjadi. Kondisi macam ini disebut dengan sistem akuntansi. Selain itu, untuk 

memperoleh suatu keyakinan memadai akan tercapainya tujuan perusahaan maka 

diperlukan suatu prosedur pengendalian yang menjelaskan otorisasi transaksi dan 

aktivitas, pemisahan tugas hingga adanya verifikasi atas dokumen. 

Praktek pembiayaan murabahah mikro tidak terlepas dari perselisihan atau 

kemungkinan terjadinya berbagai resiko yang menyebabkan proses penyaluran 

pembiayaan menjadi terhambat. Oleh karena itu dibutuhkan suatu proses 

pengendalian intern yang baik dan efektif guna untuk meminimalisasi tingkat resiko 
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yang dihadapi oleh bank. Pembiayaan murabahah merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari modal kerja, maka sistem pengendalian intern yang baik dan 

efektif sangat penting perannya dalam pembiayaan murabahah guna menjunjung 

eksistensi pada bank syariah. Peranan penting tersebut diantaranya dengan sistem 

pengendalian intern yang efektif dapat membantu pengurus bank menjaga aset 

bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan yang dapat dipercaya, 

meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang 

berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan 

pelanggaran aspek kehati-hatian. 

Pada aplikasinya bank syariah mandiri menggunakan ‘akad wakalah’ 

dengan memberikan kuasa terhadap nasabah untuk membeli barang tersebut. 

Dengan adanya akad wakalah ini sebagai tambahan tentunya hal ini akan 

menimbulkan sedikit pertanyaan apakah bank syariah sudah menjalankan 

operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau belum. Selain itu akad 

wakalah ini juga akan membuat presepsi yang ada di masayarakat bahwasanya 

bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional karena paada 

prakteknya akan menimbulkan persamaan diantara keduanya. Terkesan aplikasi 

murabahah pada produk pembiayaan mikro ini bank yang seharusnya bertindak 

sebagai penyedia barang. Masalah ini tentunya harus betul-betul diperhatikan oleh 

bank-bank syariah yang ada karena masalah ini bisa berpotensi menurunkan citra 

bank syariah itu sendiri. 

Berdasarkan penelitian Sutiah (2006) menyimpulkan bahwa stuktur 

organisasi dan sistem wewenang pada BNI Syariah Malang secara umum sudah 

terbagi dengan jelas antara fungsi-fungsi yang ada dengan tugas yang dimiliki oleh 
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masing-masing fungsi terkait. Cuti yang merupakan hak bagi karyawan, selama ini 

tidak ada pertimbangan dari pihak bank sehingga dapat mengganggu tugas dan 

tanggungjawab dari masing-masing fungsi yang ada. Perekrutan karyawan 

menggunakan seleksi masuk serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon 

karyawan. Prosedur pencatatan pada formulir RP (Realisasi Pembiayaan) hanya 

dibuat satu rangkap yang akan diarsipkan di bank saja sehingga pihak nasabah kurang 

begitu mengetahui akan hak dan tanggung jawabnya. 

Sistem pengendalian intern yang baik dan efektif akan dapat menghasilkan 

laporan yang dikehendaki oleh manajemen sehingga bisa digunakan untuk 

mengamankan sumber-sumber pemborosan, kecurangan, dan ketidakefisienan. Selain 

itu sistem pengendalian intern berguna untuk meningkatkan ketelitian dan keandalan 

data akuntansi, mendorong supaya kebijakan telah ditetapkan oleh manajemen bisa 

ditaati oleh karyawan dan untuk meningkatkan efisiensi. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan seperti diuraikan di atas, penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian tentang pengendalian internal pembiayaan 

murabahah yang ada pada  Bank Mandiri Syariah KCP Sumbawa Besar oleh 

karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul: Analisis Sistem dan 

Prosedur Akuntansi Pembiayaan Murabahah Mikro  (Studi kasus pada 

Bank Syariah Mandiri KCP Sumbawa Besar). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas, maka perumusan masalah 

penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi prosedur realisasi pembiayaan 

murabahah mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Sumbawa? 
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2. Bagaimana penerapan SPI pada pembiayaan murabahah mikro di Bank 

Syariah Mandiri KCP Sumbawa yang sesuai dengan elemen SPI? 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat hasil penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah : 

1. Menjelaskan sistem informasi akuntansi prosedur realisasi pembiayaan 

murabahah mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Sumbawa. 

2. Menganalisis penerapan SPI pada pembiayaan murabahah mikro di Bank 

Syariah Mandiri KCP Sumbawa yang sesuai dengan elem SPI. 

Manfaat dari penelitiaan ini adalah: 

1. Manfaat bagi Perkembangan Kajian Akuntansi 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi 

dan tambahan ilmu pengetahuan khususnya tentang aplikasi pembiayaan 

murabahah terkait proses dan penerapan SPI. 

2. Manfaat bagi Perusahaan 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan 

masukan bagi industri perbankan syariah, khususnya Bank Mandiri Syariah 

Sumbawa sebagai bahan pertimbangan dalam usaha perbaikan dan saran 

mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan penerapan SPI pada pembiayaaan 

murabahah.  


