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ABSTRAK 
 
Vina Wijayanti. 2010. “Sistem Akuntansi Pembiayaan pada BMT Bondho 
Tumoto Gunungpati Semarang”. 
Akuntansi, D3. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 
Agung Yulianto, S.Pd, M.Si. 87 halaman. 
 
Kata Kunci : Sistem Akuntansi, Pembiayaan 
 

BMT Bondho Tumoto adalah salah satu BMT yang berdiri atas prakarsa 
dan modal awal dari masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi 
syariah. Harapannya BMT Bondho Tumoto mampu memberikan pencerahan 
kepada masyarakat umumnya dan khususnya kepada pihak-pihak yang terlibat di 
dalammnya. 

BMT Bondho Tumoto masih dalam tahap berkembang. Nasabah yang 
mengalami ketidaklancaran dalam mengembalikan piutang pembiayaan maka 
akan mendapatkan surat tagihan dan akan ditandatangani pihak BMT untuk 
menagih hutangnya apabila tidak dapat menyetor maka jaminan yang dijaminkan 
akan disita pihak BMT karena sudah menandatangani surat perjanjian bermaterai. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir 
ini adalah metode dokumentasi, metode observasi dan metode wawancara. Objek 
dari penelitian ini adalah fungsi yang terkait, dokumen dan catatan akuntansi yang 
digunakan, bagan alir sistem akuntansi pembiayaan, laporan yang dihasilkan, 
unsur-unsur pengendalian intern, kelebihan dan kekurangan sistem akuntansi 
pembiayaan. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh 
melalui observasi dan wawancara dengan manager BMT Bondho Tumoto dan 
data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa sumber arsip dan dokumen-
dokumen lain. 

Hasil penelitian mengenai sistem akuntansi pembiayaan pada BMT 
Bondho Tumoto Gunungpati Semarang adalah fungsi yang terkait, dokumen dan 
catatan akuntansi yang digunakan, bagan alir sistem akuntansi pembiayaan, 
laporan yang dihasilkan, unsur-unsur pengendalian intern, kelebihan dan 
kekurangan sistem akuntansi pembiayaan. Pembiayaan bermasalah muncul di 
BMT Bondho Tumoto karena bagian kredit di BMT juga merangkap sebagai 
bagian pemasaran, bagian administrasi dibawahi satu orang saja padahal terdapat 
dua fungsi yang terkait yaitu administrasi keuangan dan administrasi pembiayaan 
serta belum diterapkan prinsip analisis pembiayaan dengan baik. 
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembiayaan bermasalah muncul 
di BMT Bondho Tumoto karena bagian kredit juga merangkap sebagai bagian 
pemasaran, bagian administrasi dibawahi satu orang saja padahal terdapat dua 
fungsi yang terkait yaitu administrasi keuangan dan administrasi pembiayaan dan 
belum diterapkannya prinsip analisis pembiayaan dengan baik. Saran untuk 
penelitian ini adalah bagian kredit dan bagian pemasaran harus dipisahkan agar 
tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Karyawan bagian administrasi harus 
ditambah menjadi dua orang yaitu administrasi keuangan dan administrasi 
pembiayaan. 



 

ix 

DAFTAR ISI 
 

Halaman   

HALAMAN JUDUL .................................................................................... .i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................. ii 

PENGESAHAN KELULUSAN  ................................................................... iii 

PERNYATAAN ........................................................................................... iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................. v 

KATA PENGANTAR .................................................................................. vi 

ABSTRAK ................................................................................................... viii 

DAFTAR ISI ................................................................................................ ix 

DAFTAR TABEL ........................................................................................ xiii 

DAFTAR GAMBAR .................................................................................... xiv 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah.............................................................. 1 

1.2. Rumusan Masalah ....................................................................... 8 

1.3. Tujuan Penelitian  ....................................................................... 9 

1.4. Manfaat Penelitian ...................................................................... 10 

BAB II LANDASAN TEORI 

2.1  Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) .................................... 11 

2.1.1  Pengertian ......................................................................... 11 

2.1.2  Landasan Kerja KJKS dan UJKS………………… ........... 12 

2.1.3  Tujuan Pendirian dan Pengembangan KJKS……… .......... 13 

2.1.4  Permodalan KJKS ………………………………… .......... 13 

2.1.5. Penggunaan Nama KJKS …………………………. .......... 20 

2.1.6  Keanggotaan KJKS………………………………... .......... 20 

2.1.7  Jenis Penghimpun Dana KJKS …………………… .......... 22 

2.2  BMT (Baitul Maal wat Tamwil)……………………………...... . 23 

2.2.1  Pengertian …………………………………………........... 23 

2.2.2  Produk Pembiayaan …………………………….. ............. 24 

2.2.3  Produk Simpanan/ Tabungan …………………… ............. 27 



 

x 

2.3  Pembiayaan …………………………………………………. ..... 29 

2.3.1  Unsur-unsur Pembiayaan ………………………… ........... 29 

2.3.2  Manfaat dan Tujuan Pembiayaan ………………… ........... 30 

2.3.3  Jenis-jenis Pembiayaan …………………………... ........... 31 

2.3.4  Analisis Pembiayaan ……………………………… .......... 33 

2.3.5  Jenis-jenis Akad dalam Pembiayaan ……………… .......... 37 

2.3.6  Agunan dan Persyaratannya dalam Pembiayaan….. .......... 38 

2.3.7  Prosedur Umum Pembiayaan ……………………… ......... 41 

2.4  Sistem Akuntansi Pembiayaan ………………………………… . 44 

2.4.1  Prinsip-prinsip Syariah ……………………………. .......... 44 

2.4.2  Sistem Akuntansi …………………………………. .......... 45 

2.4.3  Sistem Akuntansi Pembiayaan pada BMT ………............. 46 

2.4.4  Tujuan dan Fungsi BMT ……………………… ................ 46 

2.4.5  Prosedur yang Membentuk Sistem Akuntansi  

          Pembiayaan pada BMT ..................................................... 47 

2.4.6  Prosedur Pembiayaan pada BMT....................................... 49 

2.5  Fungsi yang Terkait dalam Sistem Akuntansi Pembiayaan  ......... 55 

2.6  Dokumen yang Digunakan dalam Sistem Akuntansi  

       Pembiayaan  ............................................................................... 56 

2.7  Catatan Akuntansi yang Digunakan ............................................ 58 

BAB III METODE PENELITIAN  

3.1  Lokasi Penelitian ………………………… ................................... 59 

3.2  Objek Kajian ………………………………………….. ................ 59 

3.3  Metode Pengumpulan Data ………………………………... ......... 60 

3.4  Analisis Deskriptif ………………………………………… .......... 61 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

4.1  Gambaran Umum BMT Bondho Tumoto ………………… .......... 63 

4.1.1  Dasar Hukum …………… .................................................. 63 

4.1.2  Profil BMT Bondho Tumoto ……………………… ............ 64 

4.1.3  Bidang Usaha dan Produk Pembiayaan …………… ........... 65 

4.1.4  Keanggotaan BMT Bondho Tumoto ……………… ............ 66 



 

xi 

4.1.5  Permodalan BMT Bondho Tumoto ……………… .............. 66 

4.2  Sistem Akuntansi Pembiayaan pada BMT Bondho Tumoto ........... 68 

4.2.1  Fungsi yang Terkait …………………... .............................. 68 

4.2.2  Dokumen yang digunakan ………………………… ............ 71 

4.2.3  Catatan Akuntansi yang digunakan ……………… .............. 73 

4.2.4  Bagan Alir Sistem Akuntansi Pembiayaan ........................... 75 

4.2.5 Uraian Prosedur Pembiayaan ................................................ 78 

4.3 Laporan yang dihasilkan dalam Sistem Akuntansi   Pembiayaan  

      pada BMT Bondho Tumoto……………………………… ............. 79 

4.4  Unsur-unsur Pengendalain Intern…............................................... 80 

4.4.1  Organisasi ………………………………….. ...................... 80 

4.4.2  Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan …….. ................. 80 

4.4.3  Praktik yang Sehat ………………………………… ............ 81 

4.5 Pembahasan ................................................................................... 81 

4.5.1  Sistem Akuntansi  Pembiayaan pada BMT Bondho  

          Tumoto................................................................................ 81 

4.5.2 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Akuntansi  Pembiayaan  

          pada BMT Bondho Tumoto ................................................. 83 

BAB V PENUTUP 

5.1  Kesimpulan ……………………………………………… ............. 85 

5.2  Saran …………………………………………………………. ...... 86 

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………… ..... 87 

LAMPIRAN – LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 



 

xii 

DAFTAR TABEL 

Halaman  

Tabel 1.1 Laporan Kolektibilitas dari BMT Bondho Tumoto Gunungpati 

Semarang antara Tahun 2008 dengan Tahun 2009  ..................... 6 

Tabel 2.1 Jenis-jenis Akad Pembiayaan dan Aplikasinya  ........................... 26  

Tabel 2.2    Tabel Prinsip Analisis Pembiayaan ............................................. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiii 

DAFTAR GAMBAR 

 

Halaman  

Gambar 2.1  Skema Akad Pembiayaan BMT …………………… .................  38 

Gambar 2.2  Prosedur Pemberian Pembiayaan Teori ………………….. .......  54   

Gambar 2.3  Bagan Alir Prosedur Pembiayaan pada BMT Bondho Tumoto ..  75 

 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Di Indonesia, perkembangan lembaga keuangan syariah mulai 

menunjukkan prospek lebih baik. Pada Undang-undang nomor 25 tahun 1992 

tentang Perkoperasian disusun untuk mempertegas jatidiri, kedudukan, 

permodalan, dan pembinaan Koperasi sehingga dapat lebih menjamin kehidupan 

Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. 

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan pinjam oleh Koperasi serta Kepmen 

Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) semakin 

jelas bahwa kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah perlu ditumbuh kembangkan. 

 Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan 

usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi 

hasil (syariah). Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan 

Syariah Koperasi (UJKS) sebagai lembaga keuangan ialah harus menjaga 

kredibilitas atau kepercayaan dari anggota pada khususnya dan atau masyarakat 

luas pada umumnya. Hal ini memunculkan kesempatan untuk mendirikan 

lembaga-lembaga keuangan dengan dengan prinsip syariah, seperti bank syariah, 

koperasi syariah, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), pegadaian syariah, asuransi 
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syariah, dan sebagainya. Prinsip bagi hasil yang sesuai dengan tujuan syariah 

merupakan karekteristik utama yang membedakan lembaga keuangan syariah dari 

lembaga keuangan konvensional. Sistem bagi hasil pada sistem ekonomi syariah 

diyakini memenuhi standar keadilan dalam Islam. Hal ini tercermin dari ajaran 

Islam yang menghendaki kerja sama.  

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang 

dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha 

mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kaum fakir 

miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat 

setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi keselamatan (berintikan keadilan), 

kedamaian dan kesejahteraan. Perijinan BMT sebagai lembaga keuangan mikro 

menggunakan badan hukum koperasi dan di bawah pengelolaan Departemen 

Koperasi dan UKM, sehingga BMT dapat disebut juga Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah (KJKS). Struktur dan proses pembentukannya pun seperti pada koperasi 

syariah. Fenomena BMT dan koperasi syariah merupakan bagian dari model 

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Keduanya, memberikan pelayanan 

kepada masyarakat di tingkat menengah ke bawah, yaitu dengan memberikan 

pembiayaan pada skala mikro (kecil). Permasalahan yang terjadi di BMT saat ini, 

terletak pada legalitas hukumnya. Realita yang terjadi selama ini, legalitas 

eksistensi BMT belum mempunyai payung hukum yang jelas. Rancangan 

Undang-Undang LKMS yang selama ini dapat diharapkan untuk menjadi payung 

hukum BMT belum juga ada kejelasannya. Jika RUU LKMS sudah disahkan, 

maka keberadaan BMT dapat diakui.  
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Melihat kondisi seperti di atas, agar BMT tidak dianggap sebagai lembaga 

keuangan yang ilegal (gelap), akhirnya beberapa BMT beroperasi dengan 

berbadan hukum koperasi, yaitu dengan cara mendaftarkan operasionalnya ke 

Kantor Dinas Koperasi dan UKM di tingkat Kabupaten atau Kotamadya. Dalam 

hal ini, dapat disebut “bajunya” koperasi sedang “tubuhnya” BMT. 

Sesungguhnya dalam operasionalnya, antara BMT dan KJKS tidak terlalu 

banyak perbedaannya. Sebagai lembaga keuangan, keduanya mempunyai fungsi 

yang sama dalam penghimpunan dan penyaluran dana. Istilah-istilah yang 

digunakan juga tidak ada bedanya. Dalam proses penghimpunan dana, keduanya 

menggunakan istilah simpanan atau tabungan. Begitu pula dalam penyaluran 

dananya, keduanya menggunakan istilah pembiayaan. Sedang syarat pendirian 

kedua lembaga tersebut mengharuskan minimal 20 orang. 

Adapun yang sedikit membedakan dalam pelaksanaannya, pada BMT 

memungkinkan penyaluran dananya pada pihak luar, yaitu pihak yang belum 

menjadi anggota BMT. Sedangkan, dalam operasional KJKS, penyaluran dananya 

hanya diperuntukkan pada pihak yang telah terdaftar menjadi anggota KJKS. 

Dalam hal ini, KJKS hanya diperkenankan memberikan pembiayaan kepada 

anggota. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar koperasi, dari anggota, oleh anggota 

dan untuk anggota. Adanya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang telah 

menjadi salah satu program Kementerian Negara Koperasi dan UKM merupakan 

solusi bagi pemecahan kebuntuhan legalitas BMT. Sehingga, diharapkan BMT-

BMT yang saat ini belum berbadan hukum dapat mengkonversi menjadi koperasi 

syariah. 
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Dalam operasional kegiatannya, BMT pada prinsipnya melaksanakan 

fungsi dan kegiatan dalam bidang usaha keuangan (penghimpunan dan penyaluran 

dana), sektor riil (penyaluran dana bersifat permanen atau jangka panjang dan 

terdapat unsur kepemilikan di dalamnya), serta sosial (zakat, infak, sedekah dan 

wakaf). Tetapi lembaga ekonomi mikro ini lebih memfokuskan diri untuk 

meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pemberian pinjaman modal 

(pembiayaan). 

BMT Bondho Tumoto adalah lembaga ekonomi atau badan usaha yang 

bergerak sesuai dengan norma-norma dan kaidah ekonomi yang sehat sesuai 

dengan kegiatannya sebagaimana tertuang dalam Undang-undang pemerintah 

No.25 Tahun 1992 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1. Disamping sebagai lembaga ekonomi, 

BMT Bondho Tumoto adalah sebagai organisasi yang terdiri dari anggota-anggota 

(perkumpulan modal) sekaligus harus mengandung nilai-nilai kemanusiaan 

(prinsip Koperasi, Bab III Pasal 5 Ayat a s/d c dan ayat 2 a.b UU No.25 Tahun 

1992). Oleh karena itu merupakan suatu tugas dan tanggungjawab yang 

memerlukan perhatian dan inovasi bagi segenap pengurus, badan pengawas, 

pengelola dan anggota dalam menghadapi persaingan-persaingan ekonomi global 

yang semakin tajam dan luas. Sebagai lembaga ekonomi, koperasi dituntut untuk 

dapat selalu mensejahterakan masyarakat terutama seluruh anggota melalui 

pemenuhan kebutuhan hidup layak dan memadai, yang tercermin dari semakin 

berkembangnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh anggota. Hal ini merupakan 
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faktor yang sangat penting bagi koperasi yang mandiri guna meningkatkan taraf 

hidup anggota. 

BMT Bondho Tumoto merupakan salah satu BMT yang ditumbuhkan atas 

prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan 

berlandaskan sistem ekonomi syariah. Harapannya BMT Bondho Tumoto mampu 

memberikan pencerahan kepada masyarakat umumnya dan khususnya kepada 

pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.  

Pembiayaan atau dalam istilah perekonomian disebut dengan kredit atau 

pinjaman merupakan kegiatan BMT Bondho Tumoto yang sangat penting dalam 

menunjang kelangsungan hidup BMT karena dari sinilah BMT akan mendapatkan 

keuntungan yang nantinya akan dipakai untuk pemenuhan biaya operasional. Oleh 

karena itu, pembiayaan harus dikelola dengan baik dan professional. 

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam atau jual beli antara BMT 

Bondho Tumoto dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu yang dapat disertai dengan  

pembagian hasil keuntungan. Pembiayaan dalam akad bagi hasil yaitu 

mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan dengan akad jual beli yaitu 

pembiayaan murabahah, salam, istisna, piutang ijarah. Pembiayaan 

menggunakan prinsip pembiyaan kebijakan Qard. Bagi mereka yang ingin 

meminjam dana di BMT Bondho Tumoto, mereka dapat menentukan sendiri jenis 

pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhannya. 
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Pengertian pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan 

dimana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali 

pembiayaan (Muhammad, 2007:60). Mengakibatkan terjadi kelambatan 

pengembalian atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau 

kemungkinan terjadinya kerugian bagi koperasi.  Untuk melihat perbandingan 

tingkat kolektibilitas antara tahun 2008 dengan tahun 2009 dapat dilihat dari tabel 

laporan kolektibilitas dari BMT Bondho Tumoto antara tahun 2008 dengan tahun 

2009 berikut ini. 

Tabel 1.1 Laporan Kolektibilitas dari BMT Bondho Tumoto Gunungpati   

Semarang antara Tahun 2008 dengan Tahun 2009. 

Kolektibilitas 2008 2009 

0 hari 

01 s/d 90 hari 

91 s/d 180 hari 

181 s/d 200 hari 

200 hari ke atas 

84%: 1.318.874.522,87 

10%:    157.008.871,77 

3%:       47.102.661,53 

2%:       31.401.774,35 

1%:       15.700.887,19 

81%: 1.546.283.591,04 

14%:    267.258.892,28 

2%:       38.179.841,75 

2%:       38.179.841,75 

1%:       19.089.920,88 

  Sumber: BMT Bondho Tumoto pada lampiran 1 dan 2 

Dari data di atas dapat dilihat perbandingan kolektibilitas antara tahun 

2008 dengan tahun 2009. Pada kolektibilitas 0 hari tahun 2008 dengan persentase 

84% sebesar 1.318.874.522,87 mengalami penurunan pada tahun 2009 dengan 

persentase 81% dan jumlah uang bertambah sebesar 1.546.283.591,04. Pada 

kolektibilitas 01 sampai dengan 90 hari tahun 2008 dengan persentase 10% 

sebesar 157.008.871,77 mengalami kenaikkan pada tahun 2009 dengan persentase 
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14% dan jumlah uang bertambah sebesar 267.258.892,28. Pada kolektibilitas 91 

sampai dengan 180 hari tahun 2008 dengan persentase 3% sebesar 47.102.661,53 

mengalami penurunan pada tahun 2009 dengan persentase 2% dan jumlah uang 

berkurang  sebesar 38.179.841,75. Pada kolektibilitas 181 sampai dengan 200 hari 

tahun 2008 dengan persentase 2% sebesar 31.401.774,35 sama dengan persentase 

tahun 2009 yaitu 2% namun jumlah uang bertambah sebesar 38.179.841,75. Pada 

kolektibilitas lebih dari 200 hari tahun 2008 dengan persentase 1% sebesar 

15.700.887,19 sama dengan persentase tahun 2009 yaitu 2009 yaitu 1% namun 

jumlah uang bertambah sebesar 19.089.920,88. Dari data diatas dapat disimpulkan 

dari tahun 2008 sampai tahun 2009 tingkat kolektibilitas dan jumlah uang 

mengalami kenaikkan. 

Pembiayaan bermasalah muncul di BMT Bondho Tumoto karena bagian 

kredit di BMT juga merangkap sebagai bagian pemasaran, bagian administrasi 

dibawahi satu orang saja padahal terdapat dua fungsi yang terkait yaitu 

administrasi keuangan dan administrasi pembiayaan serta belum diterapkan 

prinsip analisis pembiayaan dengan baik. BMT Bondho Tumoto masih dalam 

tahap berkembang. Nasabah yang mengalami ketidaklancaran dalam 

mengembalikan piutang pembiayaan maka akan mendapatkan surat tagihan dan 

akan ditandatangani pihak BMT untuk menagih hutangnya apabila tidak dapat 

menyetor maka jaminan yang dijaminkan akan disita pihak BMT karena sedah 

menandatangani surat perjanjian bermaterai. 

Pemberian pembiayaan pada BMT Bondho Tumoto meningkat karena 

kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat dan sudah berkembangnya pola fikir 
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manusia untuk berkembang dengan membuat usaha kecil. Sehingga 

penyebarluasan informasi produk BMT Bondho Tumoto di tengah-tengah 

masyarakat sekitar, terutama dalam hal pembiayaan menjadi tantangan bagi BMT 

Bondho Tumoto untuk menunjang agar masyarakat dapat menerima BMT 

Bondho Tumoto sebagai salah satu kebutuhan yang harus dimiliki. Apalagi masih 

adanya masyarakat yang belum mengenal BMT Bondho Tumoto sebagai lembaga 

keuangan syariah yang dapat menjangkau dan mendukung pengusaha mikro dan 

kecil serta masih awamnya cara pengajuan pembiayaan pada BMT Bondho 

Tumoto, maka penulis tertarik untuk memilih judul “Sistem Akuntansi 

Pembiayaan pada BMT Bondho Tumoto Gunungpati Semarang”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dalam melakukan suatu 

penelitian akan mengemukakan permasalahan-permasalahan yang berkaitan 

dengan pembiayaan pada BMT Bondho Tumoto yaitu : 

1. Bagaimana sistem akuntansi pembiayaan pada BMT Bondho Tumoto 

Gunungpati Semarang? 

2. Laporan-laporan apa saja yang dihasilkan dalam sistem akuntansi 

pembiayaan pada BMT Bondho Tumoto Gunungpati Semarang? 

3. Bagaimana unsur pengendalian intern dalam sistem akuntansi 

pembiayaan pada BMT Bondho Tumoto Gunungpati Semarang? 

4. Bagaimana bagan alir sistem akuntansi pembiayaan pada BMT Bondho 

Tumoto Gunungpati Semarang? 
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1.3   Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan suatu langkah yang harus diterapkan sehingga setiap 

kegiatan dapat terencana dan terarah. Berdasarkan pada rumusan masalah yang 

ada diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui sistem akuntansi pembiayaan pada BMT Bondho 

Tumoto Gunungpati Semarang. 

2. Untuk mengetahui laporan-laporan yang dihasilkan dalam sistem 

akuntansi pembiayaan pada BMT Bondho Tumoto Gunungpati 

Semarang. 

3. Untuk mengetahui unsur pengendalian intern dalam sistem akuntansi 

pembiayaan pada BMT Bondho Tumoto Gunungpati Semarang. 

4. Untuk mengetahui bagan alir sistem akuntansi pembiayaan pada BMT 

Bondho Tumoto Gunungpati Semarang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

 Dapat memberikan informasi dan pengetahuan secara teori bagi 

yang berkepentingan tentang sistem akuntansi pembiayaan pada BMT 

Bondho Tumoto Gunungpati Semarang. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Dunia Akademik 
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Bagi Universitas selaku lembaga pendidikan semoga dapat 

dijadikan tambahan informasi dan sebagai bahan masukan atau 

referensi bagi peneliti berikutnya di bidang penelitian yang sejenis. 

2. Bagi Penulis 

Sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis agar nantinya dapat 

membandingkan ilmu yang ada dalam perkuliahan atau teori 

dengan hal yang terjadi dalam dunia nyata. Dalam hal ini 

khususnya berkaitan dengan sistem akuntansi pembiayaan pada 

BMT Bondho Tumoto Gunungpati Semarang. 

3. Bagi Instansi 

Dapat memberikan informasi dan sebagai bahan masukan kepada 

karyawan di BMT Bondho Tumoto dan dapat dijadikan sebagai 

panduan mengenai sistem akuntansi pembiayaan pada BMT 

Bondho Tumoto Gunungpati Semarang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) 

2.1.1 Pengertian 

Menurut Kepmen  Negara Koperasi dan UKM Republik 

Indonesia No.91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 adalah koperasi yang kegiatan 

usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai 

pola bagi hasil (syariah). Menurut Kepmen Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi  Republik Indonesia No.133/MEN/III/2007 Koperasi Jasa 

Keuangan adalah badan usaha yang kegiatannya melakukan usaha simpan 

pinjam dari, oleh dan untuk anggota dan calon anggota harus dikelola 

secara kompeten dan profesional berdasarkan prinsip-prinsip 

perkoperasian dan norma-norma yang berlaku pada lembaga keuangan. 

Sedangkan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) menurut Kepmen  Negara 

Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 

adalah unit Koperasi yang bergerak di bidang pembiayaan, Investasi dan 

simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan 

koperasi yang bersangkutan. 

2.1.2 Landasan Kerja KJKS dan UJKS 

Menurut Kepmen  Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia 

No.91/Kep/IV/KUKM/IX/2004. Landasan Kerja KJKS dan UJKS 

Koperasi adalah sebagai berikut: 
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1) KJKS dan UJKS Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya 

berdasarkan nilai-nilai, norma dan prinsip Koperasi sehingga dapat 

dengan jelas menunjukkan perilaku koperasi. 

2) KJKS dan UJKS Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional. 

3) KJKS dan UJKS Koperasi adalah alat dari rumah tangga anggota untuk 

mandiri dalam mengatasi masalah kekurangan modal (bagi anggota 

pengusaha) atau kekurangan likuiditas (bagi anggota rumah tangga). 

4) Maju mundurnya KJKS dan UJKS Koperasi menjadi tanggung jawab 

seluruh anggota. 

5) Anggota pada KJKS dan UJKS Koperasi berada dalam satu kesatuan 

sistem kerja Koperasi, diatur menurut norma-norma yang terdapat di 

dalam AD dan ART KJKS atau Koperasi yang menyelenggarakan 

UJKS. 

6) KJKS dan UJKS Koperasi wajib dapat memberikan manfaat yang lebih 

besar kepada anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang 

diberikan oleh lembaga keuangan lainnya. 

7) KJKS dan UJKS Koperasi berfungsi sebagai lembaga intermediasi 

dalam hal ini KJKS dan UJKS Koperasi bertugas untuk melaksanakan 

penghimpunan dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau 

anggotanya serta pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut. 
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2.1.3 Tujuan Pendirian/ Pengembangan KJKS 

1) Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan 

Usaha mikro, kecil menengah dan Koperasi melalui sistem syariah. 

2) Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil 

dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya. 

3) Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam 

kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. 

 

2.1.4 Permodalan KJKS 

1) Modal yang disetor pada awal pendirian KJKS dapat berupa simpanan 

pokok, simpanan wajib dan dapat ditambah dengan hibah modal 

penyertaan dan simpanan pokok khusus. 

2) Modal disetor pada UJKS Koperasi berupa modal tetap yang dipisahkan 

dari harta kekayaan koperasi yang bersangkutan. 

3) Modal disetor pada awal pendirian KJKS dan UJKS Koperasi tidak boleh 

berkurang  jumlahnya. KJKS dan UJKS Koperasi yang belum memenuhi 

persyaratan minimal modal disetor tidak dapat disahkan oleh Pejabat. 

Sumber dana Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dapat berupa 

sebagai berikut : 

a. Modal (Ekuitas) 

Modal merupakan sumber dana yang disetor oleh Anggota yang 

digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi berupa aktiva tetap 

dan kegiatan operasional perusahaan. Modal KJKS terdiri dari modal 
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anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, modal 

penyertaaan, modal sumbangan, dan cadangan dan sisa hasil usaha 

a) Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib 

Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya 

yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat 

menjadi anggota, sedangkan simpanan wajib adalah jumlah 

simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh 

anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. 

Simpanan pokok dan simpanan wajib berfungsi sebagai penutup 

risiko dan karena itu tidak dapat diambil selama yang bersangkutan 

masih menjadi anggota. Simpanan wajib yang terkait dengan 

pembiayaan anggota dan jenis simpanan wajib lain yang dalam 

prakteknya justru dapat diambil setelah pembiayaan yang 

bersangkutan lunas atau dapat diambil/ ditarik pada waktu-waktu 

tertentu, tidak dapat diakui sebagai modal/ ekuitas. 

b) Modal Penyetaraan Partisipasi Anggota 

Rapat anggota dapat menetapkan jumlah setoran simpanan 

pokok dan wajib bagi anggota baru yang masuk kemudian yang 

jumlahnya setara dengan jumlah simpanan pokok dan wajib 

anggota pendiri. Jika terdapat kelebihan nilai setoran simpanan 

tersebut diatas nilai nominal simpanan pokok dan wajib 

anggota pendiri, maka kelebihan tersebut diakui sebagai modal 

penyetaraan partisipasi anggota. Modal ini bukan milik anggota 
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penyetor, karena itu tidak dapat diambil kembali pada saat 

anggota keluar dari keanggotaan koperasi. Modal Penyertaan 

adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai 

dengan uang yang ditanamkan oleh Pemodal untuk menambah 

dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan 

usaha koperasi. Modal penyertaan ikut menutup risiko kerugian 

dan memiliki sifat relatif permanen, dan imbalan atas pemodal 

didasarkan atas hasil usaha yang diperoleh. 

c) Modal Sumbangan (Donasi) 

Adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai 

dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah 

dan tidak mengikat. Modal sumbangan tidak dapat dibagikan 

kepada anggota selama koperasi belum dibubarkan. 

Sumbangan dapat diakui sebagai ekuitas jika ia dapat 

menanggung risiko atas kerugian, dan sebaliknya jika 

sumbangan tersebut disertai dengan persyaratan tertentu yang 

mengikat dengan substansinya merupakan pinjaman tidak 

dapat diakui sebagai modal/ ekuitas. 

d) Cadangan 

Adalah bagian dari sisa hasil usaha yang disisihkan sesuai 

dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat 

anggota. Pembentukan cadangan dapat ditujukan untuk 

pengembangan usaha koperasi, menutup risiko kerugian, dan 
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pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan 

koperasi. 

e) Sisa Hasil Usaha (SHU) 

Adalah gabungan dari hasil partisipasi neto dan laba atau 

rugi kotor dengan non anggota, ditambah atau dikurangi 

dengan pendapatan dan beban lain serta beban perkoperasian 

dan pajak penghasilan badan koperasi. 

b. Titipan (Wadiah) : 

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari pihak ke-3 

(masyarakat), yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila 

sipemilik mengambilnya/ menariknya. Titipan (wadiah) dapat 

dibedakan dalam 2 jenis, yakni 

a) Wadiah Yad Al-Amanah, adalah titipan murni dengan 

pengertian: 

Pihak yang dititipi tidak diperbolehkan memanfaatkan barang 

yang dititipkan.  

Pada saat titipan dikembalikan, barang yang dititipkan berada 

pada kondisi yang sama seperti saat dititipkan. 

Jika barang yang dititipkan mengalami kerusakan selama masa 

penitipan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani 

tanggungjawab selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau 

kecerobohan pihak yang menerima titipan dalam memelihara 

titipan tersebut. 
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Sebagai imbalan atas tanggungjawab pemeliharaan titipan, 

pihak yang menerima titipan dapat meminta biaya penitipan 

b) Wadiah Yad Dhamanah, adalah titipan dengan pengertian : 

 Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan titipan tersebut 

seizin pemiliknya, dan berhak mendapatkan keuntungan dari 

titipan tersebut. 

 Pihak yang menerima titipan menjamin untuk mengembalikan 

titipan tersebut secara utuh setiap saat si pemilik 

menghendakinya. 

 Penerima titipan bertanggungjawab atas titipan bila terjadi 

kerusakan atau kehilangan. 

 Keuntungan yang diperoleh pihak yang menerima titipan dapat 

diberikan kepada pihak yang menitipkan dengan syarat tidak 

diperjanjikan sebelumnya (berupa bonus) 

c. Investasi Tidak Terikat  

a) Mudharabah : 

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pihak 

pemilik dana (sahibul maal) sebagai pihak yang menyediakan 

modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal 

(mudharib), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan 

dibagi bersama (nisbah) sesuai dengan kesepakatan dimuka dari 

kedua belah pihak, sedangkan kerugian (jika ada) akan 

ditanggung pemilik modal. 
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Akad kerjasama Mudharabah ini dibedakan dalam 2 

jenis, yakni: 

1) Mudharabah Muthlaqah, akad ini adalah perjanjian 

mudharabah yang tidak mensyaratkan perjanjian tertentu 

(investasi tidak terikat), misalnya dalam ijab si pemilik 

modal tidak mensyaratkan kegiatan usaha apa yang harus 

dilakukan dan ketentuan-ketentuan lainnya, yang pada 

intinya memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk 

melakukan pengelolaan investasinya 

2) Mudharabah Muqayyadah, akad ini mencantumkan 

persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dan 

dijalankan oleh si pengelola dana yang berkaitan dengan 

tempat usaha, tata cara usaha, dan obyek investasinya 

(investasi yang terikat).  

d. Investasi Terikat 

Akad Mudharabah Muqayyadah (Investasi Terikat), 

implementasi untuk produk Mudharabah Muqayyadah biasanya 

menempatkan fungsi Lembaga Keuangan Syariah menjadi Agen 

Investasi (Jasa Perantara/ Arranger). 

Pemilik dana bisa memberikan persyaratan-persyaratan 

tertentu untuk penggunaan dana investasi tersebut, sehingga 

investasi ini menjadi terikat dan tidak memberikan keleluasaan bagi 

Lembaga keuangan Syariah untuk penyalurannya (sempit). 
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Implementasi produk sejenis ini lebih kearah atau bersifat 

produk layanan/ jasa, dan bukan bersifat penghimpunan dana secara 

murni, karena sesuai prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, 

dana investasi ini tidak dicatat kedalam Neraca Lembaga Keuangan 

Syariah (cukup dilaporkan pada laporan Perubahan Sumber dan 

Penggunaan Dana Investasi Terikat)  

e. Dana ZIS (Zakat, Infak dan Sadaqah)  

Ciri lembaga keuangan syariah disamping sebagai lembaga 

komersial, juga dapat berfungsi sebagai lembaga pengelola dana 

untuk kepentingan sosial. Dana sosial ini berupa dana zakat, infak 

dan sadaqah yang penggunaan dan peruntukkannya cukup jelas. 

Dana-dana ZIS ini merupakan sumber dana yang dikelola secara 

khusus dan penyaluran/ penggunaannya juga dilakukan secara 

khusus pula. 

Didalam praktek dan implementasinya, beberapa lembaga 

keuangan syariah melakukan pengelolaan dan penyaluran dana ZIS-

nya sebagai bagian dari aktivitas usaha dan layanan operasinya, 

namun sebagian lagi ada yang bekerjasama dengan lembaga sosial 

yang bergerak dalam bidang pemberdayaan perekonomian 

masyarakat dan atau membentuk sendiri Lembaga/ Yayasan yang 

bergerak dibidang sosial. 

Aktivitas pengelolaan dana ZIS harus dicatat dan dilaporkan 

dalam laporan keuangan dan merupakan bagian yang tidak 
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terpisahkan dari Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah 

yang bersangkutan. 

 

2.1.5 Penggunaan Nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) 

 Koperasi yang melaksanakan usaha jasa keuangan syariah dan telah 

mendapatkan pengesahan akta pendirian atau pengesahan perubahan anggaran 

dasar, wajib menggunakan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit 

Jasa Keuangan Syariah pada papan nama, stempel serta kop surat yang 

digunakan dalam melakukan usahanya 

 

2.1.6 Keanggotaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) 

Anggota KJKS dan UJKS Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna 

jasa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang 

Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1995 tentang 

Kegiatan Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta 

Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 

91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi 

Jasa Keuangan Syariah, sebagai berikut : 

1) Peran anggota sebagai pemilik meliputi:  

a. Berperan aktif dalam memberikan masukan kepada pengurus dalam 

menetapkan kebijakan koperasi baik dalam forum rapat anggota 

maupun kesempatan lainnya. 
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b. Memberikan kontribusi berupa modal dalam bentuk simpanan pokok 

dan simpanan wajib dan atau simpanan lainnya yang ditetapkan dalam 

rapat anggota. 

c. Dipilih menjadi pengurus dan atau memilih pengurus dan 

pengawas. 

d. Berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya 

usaha koperasi. 

e. Berperan aktif dalam mengikuti rapat anggota. 

f. Menanggung risiko jika terjadi kerugian. 

2) Peran anggota pengguna jasa meliputi pemanfaatan jasa pelayanan 

koperasi. 

3) Program pendidikan anggota dan calon anggota 

 Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota, KJKS 

dan UJKS Koperasi harus mempunyai program pendidikan anggota dan 

calon anggota dalam rangka meningkatkan pemahaman akan hak dan 

kewajiban anggotanya melalui: 

a. Program pendidikan kepada calon anggota yang merupakan salah satu 

prasyarat bagi seseorang yang akan menjadi anggota koperasi (untuk 

KJKS) dan/atau pendidikan kepada anggota yang akan 

memanfaatkan pelayanan jasa keuangan syariah (untuk UJKS), 

dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota dan calon 

anggota mengenai konsep simpanan dan pembiayaan pada KJKS dan 

UJKS Koperasi, manfaat berkoperasi dan hak serta kewajibannya 

sebagai anggota koperasi yang memanfaatkan pelayanan jasa 
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keuangan syariah. Pendidikan kepada calon anggota KJKS dan atau 

anggota koperasi yang akan memanfaatkan pelayanan UJKS dapat 

dilakukan di awal pada saat seseorang mendaftarkan diri menjadi 

anggota atau calon anggota KJKS. 

b. Pendampingan kepada anggota yang memanfaatkan pelayanan jasa 

keuangan syariah bagi kepentingan yang bersifat produktif, agar 

usaha produktifnya berjalan sesuai dengan rencana usaha yang telah 

disusun. 

 

2.1.7 Jenis Penghimpun Dana Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) 

 Sumber dana yang dapat dihimpun oleh KJKS dan UJKS Koperasi 

digolongkan menjadi empat golongan yaitu : 

1) Modal, terdiri dari : Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib (untuk KJKS) 

dan Modal Disetor/ Modal Tetap (untuk UJKS Koperasi) 

2) Dana Investasi Tidak Terikat: Simpanan Berjangka Mudharabah, 

3) Dana Investasi Terikat Mudharabah Muqayyadah 

4) Dana Titipan: Simpanan/Tabungan Wadiah 

Produk penghimpunan dana di KJKS atau UJKS Koperasi dibedakan 

dalam hal akad transaksi yang digunakan yaitu Mudharabah dan Wadiah 

 

2.2 BMT (Baitul Maal wat Tamwil) 

2.2.1 Pengertian  

Adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip 

bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, 
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dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela 

kepentingan kaum fakir miskin berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

a.    BMT sesuai dengan namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:  

Baitul Maal (Bait = Rumah, Maal = Harta) dimaksudkan sebagai 

Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagaimana kemudian muncul UU 

No. 38/1999 yaitu menerima titipan dana Zakat, Infaq dan 

Shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan 

peraturan dan amanahnya. 

Baitut Tamwil (Bait = Rumah, at-Tamwil = Pengembangan 

Harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif 

dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha 

mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan 

menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.   

b. Adapun latarbelakang dan ciri BMT dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

a) Sebagian masyarakat dianggap tidak bankable (sehingga 

susah memperoleh pendanaan, kalaupun ada sumber 

dananya mahal.  

b) Untuk pemberdayaan dan pembinaan usaha masyarakat 

muslim melalui masjid dan masyarakat sekitarnya. 

c) Berbadan Hukum Koperasi. 

d) Bertujuan untuk menyediakan dana murah dan cepat guna 

pengembangan usaha bagi anggotanya. 
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e) Prinsip dan mekanismenya hampir sama dengan perbankan 

syariah, hanya skala produk dan jumlah pembiayaannya 

terbatas. 

2.2.2 Produk Pembiayaan 

 Pembiayaan ialah fasilitas yang disediakan koperasi untuk 

membiayai peningkatan usaha anggotanya  

a. Pembiayaan Mudharabah 

  Ialah akad kerja sama permodalan usaha dimana koperasi 

sebagai pemilik modal (shohibul maal) kepada anggota atau calon 

anngota sebagai pengusaha (mudharib) untuk melakukan kegiatan 

usaha sesuai akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama 

sesuai dengan kesepakatan (nisbah) dan apabila merugi ditanggung 

oleh pemilik modal sepanjang bukan kelalaian penerima 

pembiayaan. 

b. Pembiayaan Musyarakah 

Ialah akad kerja sama permodalan usaha antara koperasi 

dengan satu atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha 

tertentu,untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha 

bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil 

sesuai kesepakatan para pihak, sedang kerugian ditanggung secara 

proporsional sesuai dengan kontribusi modal. 
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c. Pembiayaan Murabahah (jual beli) 

 Ialah tagihan atas transaksi penjualan barang dengan 

menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang 

disepakati pihak penjual (Koperasi) dan pembeli (anggota, calon 

anggota) dan atas transaksi jual beli tersebut yang mewajibkan 

anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu 

disertai dengan pembayaran margin (keuntungan) yang disepakati 

di muka sesuai akad. 

d. Qard 

 Transaksi dengan akad pinjaman kebajikan (dana non 

komersial) dimana si peminjam mempunyai kewajiban untuk 

mengembalikan pokok dana yang dipinjam kepada koperasi tanpa 

imbalan bagi hasil dalam waktu tertentu sesuai akad. Tetapi 

peminjam diperbolehkan berinfaq sepantasnya. 

Berikut ini adalah tabel mengenai penjelasan jenis-jenis akad pembiayaan 

dan aplikasinya. Untuk mengetahui bagaimana jenis-jenis akad 

pembiayaan dan aplikasinya. 

 

Tabel 2.1 Jenis-jenis Akad Pembiayaan dan Aplikasinya 

Berikut ini jenis-jenis akad 

pembiayaan dan aplikasinya : 

AKAD PEMBIAYAAN  

APLIKASI  

MUDHARABAH  

Akad kerjasama usaha/ perniagaan 

Pihak pengelola sebagai pemilik 

proyek dapat mengajukan 
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antara pihak pemilik dana 

(shahibul maal) sebagai pihak 

yang menyediakan modal dana 

sebesar 100% dengan pihak 

pengelola modal (mudharib).  

permohonan pembiayaan kepada 

Lembaga Keuangan Syariah.  

Contoh: pembiayaan untuk 

pembiayaan yang bersifat modal 

kerja dan atau investasi  

IJARAH  

Adalah pemilikan hak atas 

manfaat dari penggunaan sebuah 

asset sebagai ganti dari 

pembayaran. Pengertian jarah 

adalah sewa atas manfaat dari 

sebuah asset, sedangkan sewa beli 

(Ijarah wa Iqtina) atau disebut juga 

Ijarah Muntahiya bi tamlik adalah 

sewa yang diakhiri dengan 

pemindahan kepemilikan  

Pada transaksi Ijarah yang menjadi 

obyek adalah penggunaan manfaat 

atas sebuah asset, dan salah satu 

rukun ijarah adalah harga sewa. 

Maka, ijarah bukan kelompok dari 

jual beli.  

Pada KJKS/ UJKS/ BMT banyak 

diterapkan produk Ijarah 

Muntahiya Bit Tamlik/ Wa Iqtina 

dan mengkelompokan produk ini 

kedalam akad jual beli, karena 

memberikan option kepada 

penyewa untuk membeli asset 

yang disewa pada akhir masa sewa 

Contoh: Pembiayaan motor untuk 

IMBT Pembiayaan anak sekolah 

(non-IMBT)  

ISTISNA  

Akad bersama pembuat (produsen) 

untuk suatu pekerjaan tertentu 

dalam tanggungan, atau akad jual 

beli suatu barang yang akan dibuat 

terlebih dahulu oleh pembuat 

(produsen) yang juga sekaligus 

menyediakan kebutuhan bahan 

Dapat diimplementasikan untuk 

transaksi jual-beli yang prosesnya 

dilakukan dengan cara pemesanan 

barang terlebih dahulu (pembeli 

menugasi penjual untuk membuat 

barang sesuai spesifikasi tertentu, 

seperti pada proyek konstruksi) 

dan pembayaran dapat dilakukan 
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baku barangnya. Jika bahan baku 

disediakan oleh pemesan, akad ini 

menjadi akad Ujrah (Upah)  

dimuka, cicilan, atau ditangguhkan 

sampai jangka waktu tertentu  

          Sumber : BMT Bondho Tumoto 

 

2.2.3 Produk Simpanan Sukarela/ Tabungan 

          Simpanan Sukarela adalah pelayanan BMT Bondho Tumoto 

kepada anggota biasa maupun anggota luar biasa yang ingin 

menabung secara sukarela, yang penarikannya dapat dilakukan 

setiap saat. Bagi hasil atas keuntungan koperasi diperhitungkan 

berdasarkan saldo rata-rata harian dan akan diberikan setiap akhir 

bulan,langsung ke rekening tabungan anggota.  

BMT Bondho Tumoto menyediakan pelayanan kepada anggota 

berupa : 

a. Simpanan Wadi’ah 

 Simpanan khusus untuk setoran shodaqoh, hibah, zakat 

maal, wakaf untuk Baitul Maal untuk disalurkan kepada 

mustahiq. Simpanan anggota yang tidak mengharapkan imbalan 

apapun dari penyimpanannya. Akan tetapi koperasi akan 

memberi bonus sepantasnya. 

b. Simpanan Mudharobah 

 Suatu akad penyerahan modal dari pemilik modal (shahibul 

maal) yakni pemilik modal tidak terlibat dalam manajemen 

usaha dengan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang 
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disepakati bersama antara KJKS/ UJKS/ BMT dengan pemilik 

modal (anggota yang menabung). Simpanan anggota yang akan 

mendapatkan bagi hasil dari keuntungan koperasi setiap 

bulannya sesuai dengan jumlah simpanannya yang dihitung dari 

saldo rata-rata harian dengan porsi bagi hasil 40 – 60. (40 bagian 

untuk penyimpan dan 60 bagian untuk koperasi) 

c. Simpanan sukarela berjangka Mudharobah. 

 Simpanan Sukarela Berjangka berdasarkan akad wadiah 

yadhomanah/ mudharobah dan hanya bisa diambil pada saat 

jatuh tempo serta mendapat bagi hasil/ bonus dan apabila diluar 

jatuh tempo akan dikenakan denda pada saat penarikan . 

d. Modal Sumbangan 

 Modal sumbangan adalah modal yang berasal dari 

sumbangan anggota, masyarakat luas, hibah-hibah dari 

pemerintah maupun pihak lain yang tidak mengikat. 

 

2.3 Pembiayaan 

2.3.1 Unsur-unsur pembiayaan 

 Dari pengertian tentang pembiayaan (Pinbuk, 2001 : 228) dapat 

dilihat unsur-unsur dalam pembiayaan yang terdiri atas : 

a.    Unsur Kepercayaan 
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Suatu keyakinan pemberian pembiayaan dimana pembiayaan 

yang akan diberikan oleh BMT dipercaya dapat kembali di masa 

yang akan datang. 

b.   Unsur Waktu 

        Setiap pembiayaan yang diberikan mempunyai jangka waktu 

tertentu, yang setiap jangka waktu mencangkup masa 

pengambilan pembiayaan yang telah disepakati bersama. 

c.   Unsur Resiko 

      Adanya suatu tanggung jawab pengembalian dapat menyebabkan 

resiko tak tertagih atau macet dalam pemberian pembiayaan. 

Semakin panjang jangka waktu suatu pembiayaan, semakin besar 

resiko tak tertagih atau macet dan sebaliknya. 

d. Unsur Balas Jasa/ Penyerahan 

Merupakan keuntungan atas pemberian pembiayaan, yang 

menurut syariah Islam ditentukan dengan balas jasa dalam 

bentuk bagi hasil dan biaya administrasi merupakan keuntungan 

BMT. 

e.    Unsur Akad 

Merupakan kesepakatan BMT dengan nasabah atau anggota. 

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu akad (perjanjian) 

dimana masing-masing pihak menandatangani akad tersebut. 
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2.3.2 Manfaat dan Tujuan Pembiayaan 

1. Menurut Hasibuan (2005; 88) manfaat pembiayaan yaitu : 

a. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan 

perdagangan dan perekonomian. 

b. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. 

c. Memperlancar arus barang dan arus uang. 

d. Meningkatkan produktivitas dana yang ada. 

e. Meningkatkan daya guna (utility) barang. 

f. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat. 

g. Memperbesar modal kerja perusahaan. 

h. Meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. 

i. Mengubah cara berfikir/ bertindak masyarakat untuk lebih 

ekonomis. 

2. Manfaat Pembiayaan menurut Pinbuk (2001; 67) yaitu : 

a. Manfaat pembiayaan adalah meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi rumah tangga anggota sebagai bekal beribadah 

kepada Allah SWT, sehingga mampu meningkatkan 

ketakwaan dan amal salih dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Disamping itu manfaat bagi BMT adalah merupakan 

sumber pembentukan kekayaan BMT dan dapat menjamin 

kelangsungan kegiatan BMT. 
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c. Sasaran pembiayaan diarahkan kepada semua sektor 

ekonomi yang menjadi garapan sektor informal bagi 

pengusaha kecil dan kecil bawah. 

3. Tujuan dari pemberian pembiayaan adalah untuk : 

a. Memperoleh pendapatan dari margin/ bagi hasil. 

b. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada. 

c. Melaksanakan kegiatan operasional lembaga. 

d. Memenuhi permintaan pembiayaan dari masyarakat. 

e. Memperlancar lalu lintas pembayaran. 

f. Menambah modal kerja lembaga/ perusahaan. 

g. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 

 

2.3.3 Jenis-jenis Pembiayaan 

1. Berdasarkan tujuan/ kegunaannya : 

a. Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang dipergunakan 

untuk investasi produktif, tetapi baru akan menghasilkan 

dalam jangka waktu relatif lama. Biasanya pembiayaan ini 

untuk pengadaan sarana atau alat produksi, seperti membeli 

mesin, alat-alat, sarana transportasi, sewa tempat usaha dan 

lainnya. 

b. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang akan 

dipergunakan untuk menambah modal usaha anggota/ 
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nasabah, seperti membeli barang dagangan, bahan baku, 

atau barang modal kerja lainnya 

c. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang 

dipergunakan untuk kebutuhan sendiri bersama 

keluarganya, seperti membangun/ merehap rumah, 

melengkapi perabot rumah, pembiayaan mobil dan lainnya. 

Pembiayaan ini tidak produktif. 

2. Berdasarkan sektor perekonomian : 

a. Pembiayaan pertambangan adalah pembiayaan ang 

disalurkan kepada beraneka macam industri 

pertambangan. 

b. Pembiayaan perindustrian adalah pembiayaan yang 

disalurkan kepada beraneka macam industri kecil, 

menengah dan besar, contoh: pembuatan tahu-tempe, 

kerajinan, meubel dan lainnya. 

c. Pembiayaan koperasi adalah pembiayaan yang 

diberikan kepada jenis-jenis koperasi, contoh: 

pembiayaan antar koperasi. 

d. Pembiayaan pertanian adalah pembiayaan yang 

diberikan kepada perkebunan, peternakan dan 

perikanan. 

e. Pembiayaan profesi/ jasa adalah pembiayaan yang 

diberikan kepada beraneka macam profesi, contoh: 

penjahit, fotocopy dan lainnya. 
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2.3.4 Analisis Pembiayaan 

 Pembiayaan diberikan berdasarkan hasil penilaian 

kelayakan atas usaha calon debiturnya, prospek usahanya, 

karakter, kapasitas dan sistem manajemen/ pengurus/ lembaga, 

pemilik agunan dan faktor yuridis serta kondisi perekonomian/ 

lingkungan yang dapat mempengaruhi usaha calon debiturnya. 

Sehingga BMT sebagai lembaga keuangan syariah, berupaya 

untuk menjaga agar investasinya aman dan menguntungkan. 

 Tujuan dari analisis pembiayaan yaitu menilai usaha calon 

debitur, menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, 

serta untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak, Untuk 

itu, lembaga keuangan syariah menerapkan prinsip dalam menilai 

calon debiturnya (Pinbuk, 2001 : 238). 

1. Prinsip Analisis Pembiayaan 

Prinsip analisis pembiayaan digunakan dalam 

melakukan penilaian permohonan pembiayaan. Seorang 

petugas bagian pembiayaan pada BMT harus 

memperhatikan beberapa prinsip utama yan berkaitan 

dengan kondisi secara keseluruhan calon debitur. Di dalam 

lembaga perbankan atau BMT prinsip penilaian tersebut 

dikenal dengan unsur 5C, yaitu dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 
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Tabel 2.2 Tabel Prinsip Analisis Pembiayaan 
Aspek (5C) Objek yang Dianalisis Sumber 

1. Karakter 
(Character) Untuk 
memperkirakan 
kemungkinan 
bahwa nasabah 
yang mengajukan 
pembiayaan dapat 
memenuhi 
kewajibannya. 

1. Reputasi pekerjaan.
2. Karakter pengurus 

dan pengelola. 
3. Kelengkapan dan 

keabsahan legalitas. 
4. Konsistensi 

pengembalian 
pembiayaan dan 
laporan keuangan. 

1. Gambaran umum 
BMT sesuai format 
aplikasi atau isian. 

2. Informasi dari 
pihak ketiga. 

2. Kapasitas 
(Capacity) Menilai 
secara subyektif 
tentang 
kemampuan debitur 
untuk melakukan 
pembayaran. 
 

1. Legalitas usaha.
2. Bisnis utama. 
3. Latar belakang 

pengurus dan 
pengelola. 

4. Kinerja managerial 
usaha. 

1. Kinerja rasio 
keuangan. 

2. Cash flow. 
3. SIUP, NPWP, 

TDP. TDR, AD/ 
ART. 

4. Latar belakang 
pendidikan. 

5. Informasi pihak 
ketiga. 

3. Modal (Capital)
Penilaian terhadap 
kemampuan modal 
yang dimiliki oleh 
calon debitur. 

1. Kemampuan 
pendanaan modal 
sendiri. 

2. Analisa likuiditas, 
solvabilitas, 
rentabilitas, resiko 
usaha, efisiensi dan 
lainnya. 

3. Kemungkinan 
penggunaan 
pembiayaan untuk 
tujuan lain. 

1. Laporan keuangan.
2. Data kelayakan 

sesuai format isian. 
3. Analisa hasil 

survey. 

4. Jaminan 
(Collateral) 
Jaminan milik 
calon debitur 
dipakai sebagai 
pengganti dari 
kewajibannya, jika 
suatu resiko 
kegagalan 
pembayaran terjadi. 

1. Nilai taksasi jaminan 
dibanding 
pembiayaan yang 
diberikan. 

2. Kecenderungan 
fluktuasi nilai 
jaminan. 

3. Kepemilikan 
jaminan. 

4. Marketable. 
5. Kondisi jaminan 

(fisik dan aspek 
hukum). 

6. Kemudahan 
pengikatan. 

1. NJOP PBB. 
2. Tahun pembuatan. 
3. Kondisi fisik. 
4. Harga pasaran yang 

sama/ sejenis. 
5. Info lingkungan. 
6. Info pihak 

berwenang. 

5. Kondisi Ekonomi 
(Condition) Bagian 

1. Dampak 
perekonomian makro 

1. Media massa. 
2. Rumor. 
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pembiayaan BMT 
harus melihat 
kondisi 
perekonomian 
secara umum, 
khususnya jenis 
usaha calon 
debitur. 

dan regional 
terhadap usaha. 

2. Regulasi pemerintah 
pusat dan daerah, 
gejolak sosial politik. 

Sumber: Pinbuk (2001; 239) 

 

2. Bahan Untuk Analisis Kelayakan Debitur 

a. Evaluasi kapasitas calon debitur 

b. Kemampuan pemasaran produk, meliputi purchasing power, 

kemampuan berkompetisi dan market share. 

c. Kondisi keuangan, yang dapat dilihat dari laporan keuangan, 

cash-in-out flow, pembelian dan lain-lain. 

d. Keuangan manajemen, meliputi struktur dan susunan serta 

pengalaman manajemen. 

e. Kemampuan teknis berupa mesin, peralatan dan kapsitas 

produksi. 

f. Kemampuan yuridis, berupa status hokum badan usaha, izin 

usaha, sengketa-sengketa. 

g. Segi sosial-ekonomi, dilihat dari persepsi masyarakat terhadap 

perubahan debitur. 
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2.3.5 Jenis-jenis Akad dalam Pembiayaan 

Dalam pembiayaan di BMT dikenal beberapa prinsip 

pembiayaan diantaranya prinsip kerjasama, prinsip jual beli, 

prinsip kebajikan (administratif), prinsip fee/ jasa dan prinsip 

sewa. Pembiayaan dalam akad kerjasama yaitu pembiayaan 

Mudharabah, Musyarakah, Mujara’ah dan Musaqot. Pembiayaan 

dengan akad jual beli yaitu pembiayaan Bai Bitsaman Ajil (BBA), 

Bai salam, Bai Al-istishna, Al-sharf dan Murabahah. Pembiayaan 

menggunakan prinsip sewa adalah akad Ijarah dan Bai Altakjiri. 

Pembiayaan yang menggunakan prinsip fee/ jasa yaitu Kafalah, 

Hawalah, Wakalah, Jo’alah, dan Ar-rahn sedangkan prinsip 

kebajikan yaitu Qardhul Hasan. 

Pada prakteknya, prinsip yang sering digunakan BMT 

hanya terbatas pada prinsip kerjasama, jual beli dan kebajikan. 

Pembiayaan dalam akad kerjasama yaitu pembiayaan 

Mudharabah dan Musyarakah. Pembiayaan dengan akad jual beli 

yaitu pembiayaan Bai Bitsaman Ajil (BBA), Bai salam, Bai Al-

istishna dan Murabahah sedangkan yang menggunakan prinsip 

kebajikan yaitu Qardhul Hasan. 

Berikut ini adalah skema untuk mengetahui akad pembiayaan yang 

ada pada BMT. 
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Sumber: Pinbuk (2001; 69) 

Gambar 2.1 Skema Akad Pembiayaan BMT 

 

2.3.6 Agunan dan persyaratannya dalam pembiayaan 

Menurut Kasmir (2005; 107), Agunan atau jaminan 

pembiayaan adalah barang-barang dan atau surat-surat efek yang 

diserahkan debitur kepada lembaga keuangan dan menjadi syarat 

utama dalam menentukan besarnya Batas Maksimum Pemberian 

   Mudharabah 

  Kerjasama  Musyarakah  Bagi Hasil 

     Mujara’ah 

     Musaqot 

 

     Murabahah 

  Jual Beli  Bai Bitsaman Ajil Margin 

     Bai Salam  Keuntungan 

     Al Sharf 

     Bai Al Istishna 

 

Pembiayaan Sewa   Bai Altakjiri  Biaya Sewa 

     Al Ijarah   

      

     Kafalah 

  Fee   Hiwalah 

     Jo’alah   Fee 

     Wakalah 

     Ar Rahn 

 

  Kebajikan  Qardul Hasan  Infak 
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Kredit (BMPK), yaitu batas maksimum kredit yang dapat 

dipinjam oleh debitur bersangkutan. Agunan adalah (Kasmir, 

2005: 303), jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur 

kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Agunan pembiayaan 

harus memenuhi keabsahan hukum, mempunyai nilai ekonomi 

dan akan disita (dijual) jika terjadi kredit macet. 

Menurut Pinbuk (2001; 279), agunan merupakan jaminan 

tambahan yang diserahkan oleh nasabah debitor kepada lembaga 

dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip 

syariah. 

Syarat-syarat agunan dalam pembiayaan yaitu agunan 

pembiayaan harus memenuhi persyaratan hukum (yuridis) dan 

ekonomis yang baik dan benar. 

1. Syarat-syarat hukum (yuridis) agunan 

a. Agunan harus mempunyai wujud nyata (tangible). 

b. Agunan harus merupakan milik debitor dengan bukti 

surat-surat otentiknya. 

c. Jika agunan berupa brang yang dikuasakan, pemiliknya 

harus ikut menandatangani akad pembiayaan, 

d. Agunan tidak sedang dalam proses pengadilan. 

e. Agunan bukan sedang dalam keadaan sengketa. 

f. Agunan bukan yang terkena proyek pemerintah. 
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2. Syarat-syarat ekonomis agunan 

a. Agunan harus mempunyai nilai ekonomis pasar. 

b. Nilai agunan pembiayaan harus lebih besar daripada 

nilai pinjaman/ pembiayaan. 

c. Marketability, yaitu agunan harus mempunyai pasaran 

yang cukup luas atau mudah dijual. 

d. Ascertainability of value, yaitu agunan pembiayaan yang 

diajukan oleh debitur harus mempunyai standar harga 

tertentu (harga pasar). 

e. Transferable, yaitu agunan pembiayaan yang diajukan 

debitur harus mudah dipindah tangankan baik secara 

fisik maupun secara hukum. 

Pada umumnya, agunan yang dapat diterima sebagai jaminan tambahan 

dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu : 

1) Agunan yang tangible, yaitu agunan yang termasuk benda tidak 

bergerak seperti deposito, saldo tabungan, tanah dan bangunan maupun 

benda bergerak seperti kendaraan, mesin, stok barang dan piutang 

dagang. 

2) Agunan yang intangible, yaitu jaminan pribadi dan jaminan 

perusahaan. 

3) Agunan yang mempunyai harga/ berharga hanya untuk debitor yang 

melakukan pembiayaan, contoh: STTB dan sebagainya. 
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2.3.7  Prosedur Umum Pembiayaan 

1. Syarat-syarat pembiayaan 

  Untuk menjaga kedisiplinan dan kepatuhan, bagi setiap 

pejabat pembiayaan BMT haruslah mengikuti langkah-

langkah dan prosedur proses persetujuan pembiayaan yang 

meliputi : 

a. Permohonan pembiayaan 

BMT hanya akan memberikan fasilitas pembiayaan yang 

diajukan secara tertulis, baik untuk pembiayaan baru, 

penambahan pembiayaan, perpanjangan pembiayaan, 

perubahan syarat pembiayaan dengan menggunakan 

formulir yang disediakan oleh BMT  

b. Legalitas meliputi: (1) Pembiayaan untuk perorangan, (2) 

Pembiayaan untuk badan usaha, (3) Laporan keuangan 

(minimal 3 bulan terakhir), (4) Data jaminan dan hubungan 

hukum mitra dengan jaminan, (5) Persyaratan lain yang 

dibutuhkan oleh BMT. 

2. Faktor-faktor analisis pembiayaan 

Faktor-faktor yang dianalisis sebagai dasar penilaian 

kelayakan untuk pemberian pembiayaan meliputi : 

a. Kemampuan/ niat bayar (Willingness to pay) meliputi: (1) 

Character (Akhlak), (2) Integritas 

b. Kemampuan bayar (Ablity to pay) 



41 

 

c. Tujuan penggunaan pembiayaan 

d. Analisis keberadaan usaha meliputi: (1) Analisis syariah, 

(2) Analisis yuridis 

e. Analisis kondisi usaha 

f. Analisis kemampuan usaha dan manajemen 

g. Analisis keuangan dan modal 

h. Analisis jaminan 

3. Pembiayaan Bermasalah 

a. Pengertian pembiayaan bermasalah 

` Suatu kondisi pembiayaan dimana terdapat suatu 

penyimpangan utama dalam pembayaran kembali 

pembiayaan yang berakibat terjadi kelambatan pengembalian 

atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau 

kemungkinan terjadinya kerugian bagi koperasi. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pembiayaan 

meliputi: (1) Karakter mitra, (2) Analisis keuangan mitra, 

(3) Struktur modal, (4) Kemampuan produksi, (5) Siklus 

usaha, (6) Jaminan, (7) Pemantauan pembinaan. 

c. Penanganan pembiayaan bermasalah 

a) Preventif (Pencegahan) 

1. Pemahaman dan pelaksanaan proses pembiayaan 

yang benar, menyangkut internal (koperasi) dan 

eksternal (mitra dan lingkupnya) 
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2. Pemantauan dan pembinaan pembiayaan. 

3. Memahami faktor yang menjadi penyebab dan 

gejala dini pembiayaan bermasalah. 

b) Kuratif (Penyelesaian) 

Melakukan analisis evaluasi ulang mengenai aspek 

(manajemen pemasaran, produksi, keuangan, yuridis, 

agunan) 

d. Cara penyelesaian pembiayaan bermasalah 

a) Revitalisasi 

1. Penataan kembali (Restructuring) meliputi: (1) 

Ditambah dana (Suplesi), (2) Novasi, (3) Pembaruan 

pembiayaan 

2. Penjadualan kembali (Rescheduling) 

3. Persyaratan kembali (Resconditioning) 

4. Bantuan manajemen 

b) Collection Agent 

 Apabila pejabat koperasi dalam melakukan penagihan 

pembiayaan bermasalah hasilnya tidak cukup efektif, 

maka boleh menggunakan jasa pihak ketiga untuk 

melakukan penagihan, dengan syarat bahwa personal 

yang bersangkutan harus memahami prinsip-prinsip 

syariah dalam menagih. 
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c) Write off final meliputi: (1) Klasifikasi Write off, (2) 

Syarat kondisi, (3) Sumber penghapusan pembiayaan, 

(4) Mekanisme pengambilan keputusan 

Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah 

1. Menganalisis/ mengkaji ulang penyebab 

pembiayaan bermasalah. 

2. Penentuan alternatif solusi. 

3. Pelaksanaan penanganan/ penyelesaian. 

4. Monitoring dan evaluasi. 

 

2.4 Sistem Akuntansi Pembiayaan 

2.4.1 Prinsip-prinsip Syariah 

Prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usaha BMT adalah 

aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara BMT dengan 

pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan 

kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai 

dengan syariah. Prinsip-prinsip syariah tersebut yaitu : 

a. Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis 

transaksi. 

b. Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan 

pada kewajaran dan keuntungan yang halal. 

c. Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya. 

d. Larangan menjalankan monopoli. 
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e. Bekerjasama dalam membangun masyarakat melalui 

aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh 

Islam. 

 

2.4.2 Sistem Akuntansi 

Sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan 

satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk 

mencapai tujuan tertentu (Mulyadi, 2001:2). Menurut West 

Churchman (Krismiaji, 2002:1), sebuah sistem dapat 

didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang 

dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan. Dari 

pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah 

serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai 

sasaran akhir yang ingin dicapai dari kegiatan koordinasi 

kegiatan komponen tersebut. 

Sistem akuntansi adalah formulir, catatan dan laporan 

yang dikoordinasi sedemikian rupa. 

 

2.4.3 Sistem Akuntansi Pembiayaan pada BMT 

Menurut Djazuli, Baitul Maal Wat Tamwil (Muhammad, 

2007:59) adalah lembaga keuangan terpadu yang isinya berintikan 

Bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan 

usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas 
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dengan kegiatan ekonomi kecil antara lain  mendorong kegiatan 

menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. 

Selain itu BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak dan 

sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan syariah 

dan amanahnya 

Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK) 

mendefinisikan BMT sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu yang 

isinya berintikan Baitul Maal Wat Tamwil yang beranggotakan 

orang-seorang atau badan hukum berdasarkan prinsip syariah 

(Pinbuk, 2001:1) 

  

2.4.4 Tujuan dan Fungsi BMT 

Pendirian BMT ditujukan dan difungsikan untuk: 

a. Untuk meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus dan 

pengelola menjadi lebih professional, salam dan amanah 

sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan 

berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global. 

b. Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang 

dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaat secara optimal di 

dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak. 

c. Mengembangkan kesempatan kerja. 

d. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan produk-

produk anggota. 
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e. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga 

ekonomi dan sosial masyarakat. 

 

2.4.5 Prosedur yang Membentuk Sistem Akuntansi Pembiayaan 

pada BMT 

  Menurut Pinbuk (2001;236), langkah-langkah yang harus 

dilakukan oleh seorang nasabah untuk mendapatkan pembiayaan 

adalah sebagai berikut: 

a. Mengikuti penyuluhan tentang produk dan sistem pembiayaan 

yang dilakukan BMT. Hal ini penting dilakukan agar nasabah 

mengerti maksud dan tujuan BMT serta perbedaannya dengan 

rentenir/ sistem bunga. 

b. Nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan yang 

sudah disediakan. Bagi nasabah yang tidak bisa baca/ tulis, 

maka formulir diisi dengan dibantu petugas. 

c. Nasabah mengikuti wawancara (investigasi) yang dilakukan 

oleh petugas bagian pembiayaan. Dengan wawancara ini akan 

diuji kesesuaian apa yang ditulis dengan apa yang diucapkan. 

d. Petugas pembiayaan melakukan verifikasi dan analisis 

pembiayaan dan data-data yang didapat nasabah. 

e. Bila kesimpulannya proyek usaha tersebut layak dan 

berprospek, maka diadakan peninjauan ke lapangan (tempat 

usaha nasabah). 
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f. Bila terbukti semuanya lancar, maka pembiayaan siap 

dicairkan. 

 Proses diatas biasanya berjalan 3 sampai dengan 76 hari, 

namun seringkali dalam satu haripun pembiayaan dapat 

diberikan. Obyek usaha yang dapat dibantu harus memenuhi 

dua syarat yaitu: 

1. Layak nilai, maksudnya kualitas akhlak nasabah dapat 

memberikan jaminan kepercayaan. 

2. Layak pembiayaan, maksudnya bantuan modal yang 

diberikan BMT dinilai dapat meningkatkan omset usaha 

nasabah sekaligus menaikkan pendapatan. 

 

2.4.6 Prosedur Pembiayaan pada BMT 

a. Anggota 

1. Mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan ini 

disampaikan melalui format/ formulir standar berupa Surat 

Permohonan Pembiayaan (SPP). 

2. Menyerahkan identitas diri (KTP/ SIM) 

b. Staf Pembiayaaan 

1. Menerima Surat Permohonan Pembiayaan dan meregister 

permohonan tersebut ke dalam Buku Register Permohonan 

antara lain member nomor urut, tanggal penerimaan dan 

penjelasan lainnya. 
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2. Staf pembiayaan melakukan pra analisa terhadap 

permohonan tersebut, jika dari hasil pra analisa tersebut 

tidak dapat dipenuhi/ diproses, segera informasikan dan bila 

diperlukan buat sebuah penolakan. Jika dapat diproses 

lakukan langkah sebagai berikut: 

a) Peroleh dan kumpulkan seluruh data dan berkas yang 

diperlukan sesuai informasi yang ada pada Surat 

Permohonan Pembiayaan, yakni data ekonomis, yuridis 

dan jaminan. 

b) Serahkan data yang berkaitan dengan dat yuridis dan 

jaminan kepada staf  hukum dan staf taksasi jaminan 

untuk diproses tindak lanjut. 

c) Buat analisa pembiayaan yang berkaitan dengan data 

ekonomis anggota dan tuangkan hasil analisa tersebut ke 

dalam form Memorandum Pembiayaan. 

d) Peroleh taksis analisa yuridis dan jaminan dari staf 

hukum dan taksasi, gabungkan hasil analisa tersebut ke 

dalam Memo Proposal Pembiayaan. Memo Proposal 

Pembiayaan ini merupakan proposal lengkap analisa 

pembiayaan karena merangkum seluruh aspek penilaian 

pembiayaan dari aspek ekonomi , yuridis dan jaminan. 
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e) Serahkan Memo Proposal Pembiayaan dan berkas 

pendukungnya kepada staf hukum dan dokumentasi 

untuk pengaturan jadwal komite pembiayaan. 

c. Staf Hukum dan Dokumentasi 

1. Menerima data yuridis dari staf pembiayaan dan dilakukan 

analisa yuridis atas permohonan tersebut. Analisa ini 

dituangkan dalam form Memo Analisa Yuridis. 

2. Serahkan hasil analisa tersebut kepada staf pembiayaan 

untuk diproses tindak lanjut ke dalam Proposal Pembiayaan. 

3. Pada saat proposal selesai dibuat oleh staf pembiayaan, 

terima berkas-berkas proposal tersebut dan rencanakan 

tanggal proses komitenya, catat proposal tersebut ke dalam 

Buku Agunan Rapat Komite Pembiayaan. 

4. Siapkan form Berita Acara Rapat Komite Pembiayaan. 

5. Sampaikan tanggal realisasi komite kepada para anggota 

komite pembiayaan pada waktunya. 

d. Staf Taksasi Jaminan 

1. Terima data jaminan dari staf pembiayaan dan lakukan 

taksasi (penilaian) jaminan tuangkan hasil taksasi jaminan 

tersebut ke dalam form Memo Penilaian Jaminan. 

2. Serahkan Memo Pembiayaan tersebut kepada staf 

pembiayaan untuk diproses ke dalam Proposal Pembiayaan. 
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e. Komite Pembiayaan 

1. Pada saat yang ditentukan anggota komite pembiayaan akan 

mengadakan rapat pembahasan dan evaluasi atas proposal 

pembiayaan yang diajukan. 

2. Rapat dibuka oleh staf hukum selaku sekretaris komite 

pembiayaan dan memberikan kesempatan pertama kepada 

staf pembiayaan sponsor (staf yang melakukan dan membuat 

proposal) untuk mempresentasikan hasil analisanya. 

3. Anggota komite pembiayaan  membahas dan mengevaluasi 

hasil paparan/presentasi staf pembiayaan sponsor. 

4. Seluruh komentar dan catatan penting berkaitan dengan hasil 

bahasan harus dicatat oleh sekretaris komite ke dalam berita 

acara rapat komite pembiayaan. 

5. Komite pembiayaan memberikan keputusan menolak/tidak 

setuju, maka: 

1) Staf pembiayaan mempersiapkan Surat Penolakan 

Pembiayaan, dan 

2) Staf hukum dan dokumentasi meregister surat tersebut 

dan segera mengirim kepada anggota. 

Jika hasil keputusan dengan catatan, maka: 

1).    Staf pembiayaan harus melengkapi dan memproses 

data yang diperlukan sesuai permintaan anggota 

Komite Pembiayaan. 
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2).  Staf hukum dan dokumentasi mengatur kembali 

jadwal pertemuan berikutnya, dan selanjutnya jika 

telah memenuhi syarat, kembali ke proses prosedur di 

atas. 

Jika hasil keputusan setuju diberikan pembiayaan dengan 

catatan/persyaratan, maka: 

1).  Anggota komite pembiayaan menandatangani Memorandum 

Komite Pembiayaan (MKP) pada kolom persetujuan dan juga 

memaraf catatan-catatan di atas MKP yang meminta persyaratan 

tersebut. 

2). Staf pembiayaan melengkapi dan memproses catatan dan 

persyaratanyang diminta dan menyerahkan hasil proses tersebut 

kepada staf hukum dan dokumentasi. 

3).  Staf hukum mempersiapkan proses tindak lanjut sesuai 

prosedur. 

Jika hasil keputusan setuju, maka: 

1). Anggota komite pembiayaan menandatangani Memorandum 

Komite Pembiayaan (MKP) pada kolom persetujuan. 

2). Staf pembiayaan mempersiapkan Surat Pemberitahuan 

Persetujuan Pembiayaan (SPPP). 

3). Staf hukum dan dokumentasi meregister surat tersebut dan 

segera mengirimkan kepada anggota dalam dua rangkap, yakni 

asli untuk anggota dan copi untuk arsip yang harus 
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ditandatangani oleh anggota (di atas materai) sebagai tanda 

persetujuan atas syarat-syarat yang tertera di dalam SPPP. 

4). Staf hukum dan dokumentasi mendokumentasikan seluruh 

berkas untuk proses dan prosedur selanjutnya. 

 

Berikut ini gambar prosedur pembiayaan secara teori dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini. 
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ANGGOTA STAF PEMBIAYAAN STAF HUKUM & 
DOKUMENTASI 

STAF TAKSASI 
JAMINAN 

KOMITE 
PEMBIAYAAN 

  

 

• Mengajukan  Surat 
Permohonan 
Pembiayaan 

• Menyerahkan 
identitas diri 
(KTP/ SIM) dan 
persyaratan lain 

• Terima dokumen 
• Cek keabsahan 
• Meregister permohonan 

dalam Buku 
Register 
Permohonan 

• Melakukan pra analisa 

Jika dapat diproses: 
• Kumpulkan seluruh 

data & berkas pada 
Surat Permohonan 
Pembiayaan 

• Serahkan data yuridis 
& jaminan ke staf 
hukum & 
dokumentasi 

• Serahkan data 
jaminan ke staf 
taksasi jaminan 

• Buat analisa 
pembayaran 
berdasarkan data 
ekonomis 

• Tuangkan hasil 
analisa dalam Form 
Memorandum 
Pembiayaan 

Jika tidak dapat 
diproses: 

• Segera informasikan 
pada anggota 

• Buat sebuah 
penolakan 

• Terima taksis analisa 
yuridis & jaminan 

• Gabungkan hasil 
analisa ke dalam 
Form Memo Proposal 
Pembiayaan 

• Serahkan kembali 
kepada staf hokum & 
dokumentasi 

• Terima data yuridis 
• Lakukan analisa 
• Tuangkan dalam Form 

Memo Analisa 
Yuridis 

• Serahkan ke staf 
pembiayaan 

• Terima berkas proposal 
• Rencanakan tanggal 

proses komite 
• Catat proposal ke dalam 

Berita Acara Rapat 
Komite Pembiayaan 

• Siapkan data untuk 
pengikatan 
pembiayaan 

• Lakukan pengikatan 
pembiayaan 

• Siapkan pelepasan 
pembiayaan 

• Lakukakn pelepasan 
pembiayaan pada 
nasabah 

• Terima data jaminan 
dari staf  pembiayaan 

• Lakukan taksasi 
jaminan 

• Tuangkan hasil 
jaminan dalam Form 
Memo Penilaian 
Jaminan 

• Serahkan pada staf  
pembiayaan 

• Terima proposal 

• Analisa proposal 
pembiayaan 

• Jika disetujui: 

• Komite Pembiayaan 
menandatangani 
Memorandum Komite 
Pembiayaan 

• Staf pembiayaan 
menyiapkan Surat 
Permohonan Pembiayaan 

• Staf hukum & dokumentasi  
meregister surat tersebut 
& mengirimkan kepada 
anggota 

Jika ditolak: 
• Siapkan Surat 

Permohonan 
Pembiayaan oleh staf 
pembiayaan 

• Register Surat 
Permohonan 
Pembiayaan dan 
kirimkan ke anggota 
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Sumber : Pinbuk (2001 ; 2008) 

Gambar 2.2  Prosedur Pemberian Pembiayaan Teori 
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2.5 Fungsi yang Terkait dalam Sistem Akuntansi Pembiayaan 

Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembiayaan pada BMT 

terdiri dari beberapa fungsi yaitu: 

1).  Fungsi Pemasaran 

  Fungsi pemasaran bertugas memasarkan produk pembiayaan 

dengan target kinerja yang telah ditentukan, dan bertujuan agar 

produk ini dapat dikenal masyarakat luas. 

2).  Fungsi Pembiayaan 

  Fungsi pembiyaan bertugas menganalisis, memeriksa, menyetujui 

atau menolak kelayakan suatu usulan pembiayaan, serta menentukan 

besarnya pembiayaan, besarnya angsuran dan jangka waktu 

pembiayaan. 

3).    Fungsi Teller/ Kasir 

  Fungsi ini berfungsi untuk melayani pembiayaan, menerima 

permohonan pembiayaan dari nasabah dan mengelola data/surat-surat 

yang berhubungan dengan pembiayaan. 

4).  Fungsi Administrasi Pembiayaan 

  Fungsi ini bertugas untuk merigester, mengecek, dan mencatat 

pembiayaan-pembiayaan yang telah diberikan maupun pendaftaran 

pembiayaan. 

5).   Fungsi Akuntansi 

 Fungsi ini bertugas mencatat keuangan yang masuk maupun yang 

keluar. 
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6).  Fungsi Penagihan 

Fungsi ini bertugas untuk menagih nasabah yang ingin melakukan 

angsuran pembiayaan dengan sistem jemput bola dimana petugas 

meminta angsuran yang telah jatuh tempo atau tidak bisa datang ke 

BMT. 

 

2.6   Dokumen yang Digunakan dalam Sistem Akuntansi 

Pembiayaan 
 Menurut Mulyadi (2001; 3), dokumen adalah formulir-formulir yang 

digunakan dalam sistem pemberian pembiayaan. Adapun dokumen-dokumen 

yang digunakan yaitu: 

1) Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) 

 Berupa formulir yang berisi permohonan pembiayaan secara 

tertulis sebagai pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah/ 

anggota. 

2) Form Memorandum Pembiayaan 

 Berupa form hasil analisa dari staf pembiayaan berdasarkan data 

dan berkas dari (SPP). 

3) Form Memo Analisa Yuridis 

 Merupakan hasil analisa yuridis atas permohonan pembiayaan 

berdasar dari data yuridis yang nantinya akan diserahkan kepada staf 

pembiayaan untuk diproses lebih lanjut ke dalam proposal pembiayaan. 

4) Form Memo Penilaian Jaminan 

 Form yang berisi penilaian jaminan oleh staf taksasi jaminan 

berdasarkan data jaminan dari staf pembiayaan, yang nantinya akan 
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diserahkan lagi kepada staf pembiayaan untuk diproses ke dalam proposal 

pembiayaan. 

5) Memo Proposal Pembiayaan 

 Merupakan proposal lengkap analisa pembiayaan karena 

merangkum seluruh aspek penilaian pembiayaan dari aspek ekonomi, 

yuridis dan jaminan. 

6) Buku Agenda Rapat Komite Pembiayaan 

 Buku yang digunakan untuk mencatat tanggal proses komite 

pembiayaan berdasarkan berkas-berkas proposal pembiayaan. Buku ini 

berfungsi sebagai pengaturan jadwal komite pembiayaan untuk menindak 

lanjuti proses permohonan yang diajukan nasabah. 

7) Form Berita Acara Rapat Komite Pembiayaan 

 Form yang bersi seluruh komentar dan catatan penting berkaitan 

dengan hasil bahasan analisa pembiayaan dari staf pembiayaan. 

8) Surat Penolakan Pembiayaan 

 Surat yang berisi keputusan penolakan oleh komite pembiayaan 

atas pengajuan permohonan pembiayaan nasabah. 

9) Memorandum Komite Pembiayaan (MKP) 

 Surat yang berisi persetujuan atas pengajuan permohonan 

pembiayaan anggota, catatan atas syarat-syarat yang harus dipenuhi 

anggota, serta lampiran data pendukung sebagai sebagai pelepasan 

pembiayaan dengan memberikan tanda/ cap yang kemudian akan 

diserahkan kepada staf pembiayaan. 
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10)  Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SPPP) 

 Surat yang berisi pemberitahuan persetujuan pembiayaan kepada 

anggota yang dikirimkan staf hukum dan dokumentasi atas pengajuan dari 

staf pembiayaan yang terdiri dari dua rangkap, yaitu asli untuk anggota 

dan copy untuk arsip yang harus ditandatangani anggota sebagai 

persetujuan atas syarat-syarat yang tertera dalam SPPP. 

 

2.7 Catatan Akuntansi yang Digunakan 

1) Buku Register Permohonan 

 Buku yang digunakan untuk mencatat setiap permohonan 

pembiayaan dari nasabah dengan memberi nomor urut, tanggal 

penerimaan dan penjelasan lainnya. 

2) Buku Angsuran 

 Buku yang digunakan untuk memcatat setiap transaksi angsuran 

dari nasabah disusun menurut nama nasabah. 

3) Jurnal Pencairan 

 Jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap pencairan dana yang 

dilakukan BMT. 

4) Jurnal Angsuran 

 Jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap angsuran yang 

dibayar nasabah atas dana yang telah dipinjamnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dalam memperoleh/ 

mendapatkan data-data yang diperlukan sehubungan dengan Tugas Akhir ini. 

Lokasi penelitian ini dilakukan di BMT Bondho Tumoto Gunungpati 

Semarang Jl. Raya Muntal Sumur Jurang RT 02/IV Mangunsari. 

 

3.2 Objek Penelitian 

Objek kajian penelitian yang dikaji penulis dalam penelitian ini berupa 

sistem akuntansi pembiayaan pada BMT Bondho Tumoto Gunungpati 

Semarang. Adapun objek kajian yang diteliti meliputi: 

1) Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembiayaan. 

2) Dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi 

pembiayaan. 

3) Bagan alir sistem akuntansi pembiayaan. 

4) Laporan yang dihasilkan dalam sistem akuntansi pembiayaan. 

5) Unsur-unsur pengendalian intern dalam sistem akuntansi pembiayaan. 

6) Kelebihan dan kekurangan sistem akuntansi pembiayaan. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir 

ini adalah sebagai berikut: 

1) Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, 

legger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2002:158). Dalam hal ini data 

diperoleh dari catatan, transkrip buku mengenai sistem akuntansi 

pembiayaan BMT Bondho Tumoto Gunungpati. 

2) Wawancara 

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari yang terwawancara 

(Arikunto, 2002:155). Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara 

dengan karyawan BMT Bondho Tumoto Gunungpati. Pada lampiran 3. 

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam pembuatan Tugas Akhir 

ini adalah: 

1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer 

diperoleh melalui observasi dan wawancara. 

2. Data Sekunder  

Data Sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri 

pemgumpulannya oleh penelitian. Data tersebut diperoleh melalui 
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dokumentasi atau studi pustaka yang menyangkut tentang sistem 

akuntansi pembiayaan BMT Bondho Tumoto Gunungpati. 

 

3.4 Analisis Deskriptif 

Untuk mencapai tujuan penelitian maka data yang terkumpul akan 

dianalisis kualitatif yaitu analisis tidak berdasarkan pada perhitungan statistik 

yang berbentuk kuantitatif (jumlah) akan tetapi dalam pernyataan dan uraian 

selanjutnya akan disusun secara sistematis dalam bentuk tugas akhir dan dari 

data yang diperoleh kemudian membandingkan antara teori dan fakta yang 

terjadi dalam BMT Bondho Tumoto Gunungpati. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif karena secara langsung dapat menyajikan hakekat hubungan 

antara penelitian dan responden lebih peka. 

Menurut Bogdan dan Taylor, metode kualitatif adalah sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif 

selalu bersifat deskriptif artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata, 

gambar dan bukan angka-angka. Dengan demikian,laporan penelitian akan 

berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan 

tersebut. Data tersebut mungkin dari naskah wawancara, catatan lapangan, 

foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memodan dokumen resmi 

lainnya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum 

4.1.1 Dasar Hukum 

BMT Bondho Tumoto adalah lembaga ekonomi atau badan usaha 

yang bergerak sesuai dengan norma-norma dan kaidah ekonomi yang 

sehat sesuai dengan kegiatannya sebagaimana tertuang dalam Undang-

undang pemerintah No.25 Tahun 1992 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1. 

Disamping sebagai lembaga ekonomi, BMT Bondho Tumoto adalah 

sebagai organisasi yang terdiri dari anggota-anggota (perkumpulan 

modal) sekaligus harus mengandung nilai-nilai kemanusiaan (prinsip 

Koperasi, Bab III Pasal 5 Ayat a s/d c dan ayat 2 a.b UU No.25 Tahun 

1992). Oleh karena itu merupakan suatu tugas dan tanggungjawab yang 

memerlukan perhatian dan inovasi bagi segenap pengurus, badan 

pengawas, pengelola dan anggota dalam menghadapi persaingan-

persaingan ekonomi global yang semakin tajam dan luas. Sebagai 

lembaga ekonomi, koperasi dituntut untuk dapat selalu mensejahterakan 

masyarakat terutama seluruh anggota melalui pemenuhan kebutuhan 

hidup layak dan memadai, yang tercermin dari semakin berkembangnya 

kegiatan usaha yang dilakukan oleh anggota. Hal ini merupakan faktor 
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yang sangat penting bagi koperasi yang mandiri guna meningkatkan 

taraf hidup anggota. 

4.1.2 Profil BMT Bondho Tumoto 

BMT Bondho Tumoto berdiri tahun 1999 dengan nomor badan 

hukum No: 0356/BH/KDK.11-30/XI/1999. Baitul Maal Wat Tanwil 

(BMT) merupakan satu-satunya unit usaha yang ada di koperasi 

tersebut. Mengelola keuangan masyarakat dengan menitikberatkan pada 

bidang simpan pinjam. Sebagian besar anggota BMT Bondho Tumoto 

adalah masyarakat menengah ke bawah dengan mata pencaharian 

sebagian besar pedagang kecil. Dengan jumlah pinjaman berkisar antara 

Rp.500.000,- sampai Rp.30.000.000,- selama sepuluh tahun BMT 

Bondho Tumoto sudah mengeluarkan pinjaman sekitar 5.000 kali. 

1) Identitas perusahaan 

Nama koperasi  : BMT Bondho Tumoto 

Tanggal berdiri  : 15 Nopember 2005 

Nomor Badan Hukum : 356/BH/KDK.11-30/xi/1999 

Alamat lengkap  :

 Jl. Raya Muntal RT.02/IV  

Mangunsari Gunungpati Semarang 

NPWP   : No.01.834.146.1.503.000 

2) Kepengurusan 

a. Badan Pengurus 

Ketua : Mahmudi, S.Ag 
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Sekretaris : Muhammad Ichsan, S.S. 

Bendahara : Mulyanto. A.Ma. 

b. Badan Pengawasan 

Ketua : Drs. Subkhi 

Anggota : Munawir Imron 

Anggota : Imam Buchori 

c. Susunan pengelola BMT 

Manajer : Atie Kartika Sari 

Administrasi : Nur Aziziah 

 

4.1.3 Bidang Usaha dan Produk Pembiayaan BMT Bondho Tumoto. 

a. Simpan Pinjam 

1) Simpan 

Yaitu usaha anggota koperasi untuk menyimpan atas kelebihan 

dan atau kewajiban yang ada pada BMT Bondho Tumoto. 

2) Pinjaman (Pembiayaan) 

Yaitu usaha anggota untuk meminjam kepada koperasi yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan. 

b. Produk Pembiayaan 

BMT Bondho Tumoto memberikan pembiayaan dalam bentuk: 

1) Pembiayaan modal kerja, seperti membeli barang dagangan 

bahan baku, modal kerja lainnya. 
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2) Pembiayaan investasi, seperti untuk membeli mesin alat-alat, 

sarana transportasi, sewa tempat usaha dan lainnya. 

3) Pembiayaan konsumtif, seperti membangun atau merehap 

rumah, melengkapi perabot rumah dan lain sebagainya. 

  

4.1.4 Keanggotaan BMT Bondho Tumoto 

Mengenai keanggotaan yang berada pada BMT Bondho Tumoto, 

adapun syarat untuk menjadi anggota sebagai berikut: 

1) Mengajukan permohonan untuk menjadi anggota. 

2) Mengisi form yang telah disediakan dan menyertakan data legal 

kependudukan (KTP/ Surat Nikah, dll) 

3) Menyetorkan simpanan pokok sebesar Rp. 100.000,- 

4) Menyetorkan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,- 

5) Calon/ anggota berdomisili di Semarang. 

 

4.1.5 Permodalan BMT Bondho Tumoto 

Modal BMT Bondho Tumoto terdiri dari modal sendiri dan modal 

pinjaman. 

1) Modal sendiri berasal dari: 

a) Simpanan pokok 

Adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan pada saat 

masuk menjadi anggota kepada koperasi, yang besarnya untuk 

masing-masing anggota adalah sama. Simpanan pokok ini tidak 
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dapat diambil kembali oleh anggota, selama  yang bersangkutan 

masih menjadi anggota koperasi. 

b) Simpanan wajib 

Adalah sejumlah simpanan tertentu yang wajib dibayar  

oleh setiap anggota kepada koperasi dalam waktu dan 

kesempatan tertentu, yang nilainya masing-masing anggota tidak 

harus sama. Dengan demikian anggota yang mampu dapat 

menyimpan lebih dari anggota lainnya. 

c) Simpanan sukarela. 

Adalah simpanan tertentu yang diberikan anggota kepada 

koperasi sesuai kemampuannya/ sukarela. 

d) Dana cadangan. 

Adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa 

hasil hasil usaha yang dimaksud untuk memupuk modal sendiri 

dan untuk menutup kerugian koperasi jika diperlukan. 

e) Hibah. 

Adalah suatu pemberian/ hadiah dari seseorang semasa 

hidupnya orang tersebut. Hal ini dapat berbentuk wasiat, jika 

pemberian tersebut diucapkan sebelum meninggal dunia. 

2) Modal pinjaman berasal dari 

a) Anggota. 



60 

 

Yaitu simpanan pinjaman yang diperoleh dari anggota 

koperasi, maupun dari calon anggota koperasi yang memenuhi 

syarat untuk menjadi anggota 

b) Perusahaan dalam bentuk uang dan saham koperasi lainnya/ 

anggota. 

Yaitu suatu pinjaman yang diperoleh dari koperasi lain dan 

anggotanya atau dari koperasi anggota lain. 

c) Bank dan lembaga keuangan lainnya. 

Modal pinjaman ini dapat pula berasal dari pinjaman bank 

dan pinjaman dari lembaga keuangan lainnya yang dilakukan 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

d) Sumber lainnya yang sah 

Adalah suatu pinjaman dari anggota koperasi, yang 

dilakukan dengan tidak melalui penawaran secara umum. 

 

4.2 Sistem Akuntansi Pembiayaan pada BMT Bondho Tumoto 

4.2.1 Fungsi yang Terkait dalam Sistem Akuntansi Pembiayaan pada 

BMT Bondho Tumoto 

Fungsi-fungsi yang terlibat dalam sistem dan prosedur pembiayaan 

suatu koperasi secara umum akan berbeda dengan koperasi yang lain. 

Hal ini disebabkan karena perbedaan sistem dan prosedur yang dipakai 

oleh masing-masing koperasi, selain itu juga karena perbedaan bentuk 

dan jenis usaha koperasi yang bersangkutan. 
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Didalam sistem dan prosedur pembiayaan ada beberapa fungsi 

yang terkait dan memegang peranan penting. Sistem akuntansi 

pembiayaan pada BMT Bondho Tumoto Gunungpati Semarang 

mengkaitkan beberapa fungsi dalam pelaksanaannya. Fungsi-fungsi 

tersebut yaitu: 

a) Fungsi Nasabah 

Fungsi ini bertugas untuk melakukan permohonan pembiayaan 

pada BMT.  

b) Fungsi Teller 

Fungsi ini bertugas untuk memberikan informasi tentang 

pembiayaan dan menerima serta mengecek data atau berkas yang 

diajukan anggota untuk melakukan pembiayaan. Bagian ini juga 

bertanggung jawab atas transaksi yang terjadi dari penerimaan atau 

pengeluaran atas pembiayaan yang dilakukan atau angsuran 

anggota. 

c) Fungsi Administrasi  

Fungsi ini merupakan komite pembiayaan yang terdiri dari 

administrasi pembiayaan, administrasi keuangan dan manajer. 

Tugasnya yaitu meregister kelayakan suatu usulan pembiayaan 

serta menentukan besarnya pembiayaan, besarnya angsuran dan 

jangka waktu pembiayaan kemudian mencatat ke dalam dokumen. 
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d) Fungsi Surveyor 

Fungsi ini bertugas menganalisa dan memeriksa kelayakan suatu 

usulan pembiayaan. 

e) Fungsi Komite Pembiayaan 

Fungsi ini bertugas menyetujui atau menolak kelayakan suatu 

usulan pembiayaan 

f) Fungsi Penagihan 

Fungsi ini terdiri dari petugas lapangan, bertugas untuk menagih 

nasabah yang ingin melakukan angsuran pembiayaan dengan 

sistem jemput bola (menagih di rumah). Petugas lapangan juga 

bertugas menagih nasabah yang ingin melakukan pembayaran 

lewat kantor BMT. 

Fungsi yang terkait dalam sistem pembiayaan pada BMT 

Bondho Tumoto sudah cukup baik tetapi fungsi tersebut ada yang 

belum sesuai dengan teori yang ada, yaitu pada bagian administrasi 

pembiayaan dan administrasi keuangan masih dibawahi oleh satu 

orang saja. Hal ini dapat memunculkan peluang pencatatan 

transaksi yang tidak sebenarnya. 

Pada fungsi komite pembiayaan yang terdiri dari bagian 

administrasi, bagian surveyor, kabag pembiayaan, dan manajer 

serta fungsi teller, fungsi-fungsi tersebut telah sesuai dengan teori 

yang ada. Masing-masing fungsi dapat melaksanakan tugas dan 
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tanggung jawab dengan baik, sehingga dapat terwujud kesatuan 

sistem. 

4.2.2 Dokumen yang Digunakan dalam Sistem Akuntansi Pembiayaan 

pada BMT Bondho Tumoto 

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi 

pembiayaan pada BMT Bondho Tumoto Gunungpati Semarang 

adalah: 

a) Formulir Pendaftaran Anggota (FPA) 

Formulir pendaftaran anggota dari nasabah kepada BMT Bondho 

Tumoto yang berisi data tentang pendaftaran nasabah sebagai 

anggota. 

b) Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) 

Surat permohonan pembiayaan dari nasabah kepada BMT Bondho 

Tumoto yang berisi data pribadi, data usaha, data jaminan, jumlah 

pembiayaan dan ketentuan lainnya. 

c) Keputusan Komite Pembiayaan  

Merupakan keputusan komite pembiayaan untuk menolak atau 

menyetujui usulan pembiayaan kepada nasabah. Jika menolak 

usulan tersebut, BMT berhak tidak memberikan alasan penolakan. 

d) Akad Pembiayaan (AP) 

Merupakan akad (perjanjian) yang dipilih nasabah untuk 

permohonan pembiayaan yang diajukan. 

 



64 

 

e) Slip Pencairan (SP) 

Sejenis kuitansi yang fungsinya sebagai bukti bahwa nasabah telah 

mendapatkan pencairan dana. Lembar ke 1 (satu) dan lembar ke 2 

(dua) diarsip oleh administrasi keuangan dan lembar ke 3 (tiga) 

untuk nasabah. 

f) Slip Pengambilan 

Sejenis kuitansi yang fungsinya sebagai bukti bahwa nasabah telah 

mengambil uang pinjaman. 

g) Slip Setoran 

Sejenis kuitansi yang fungsinya sebagai bukti bahwa nasabah 

sudah menyetor angsuran pembiayaannya. Lembar ke 1 (satu) dan 

lembar ke 2 (dua) diarsip oleh administrasi keuangan dan lembar 

ke 3 (tiga) untuk nasabah. 

h) Slip Tanda Terima Jaminan/ Agunan (TTJ) 

Sejenis kuitansi yang fungsinya sebagai bukti bahwa nasabah telah 

menyerahkan agunan. 

Dokumen yang digunakan di BMT Bondho Tumoto sudah 

baik sesuai dengan kebutuhan. Bahkan terlihat efektif dengan 

dirangkapnya dokumen yang masih dalam satu unsur yang sama, 

seperti Surat Keputusan Komite Pembiayaan disama fungsikan 

dengan surat persetujuan pembiayaan. Sehingga dalam satu surat 

berisi tentang persetujuan dan penolakan pembiayaan. 
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4.2.3 Catatan Akuntansi yang Digunakan dalam Sistem Akuntansi 

Pembiayaan pada BMT Bondho Tumoto 

Catatan-catatan yang digunakan dalam sistem akuntansi 

pembiayaan pada BMT Bondho Tumoto Gunungpati Semarang 

adalah: 

1) Buku Register Permohonan 

Merupakan buku yang fungsinya untuk mendaftar nasabah yang 

mengajukan pembiayaan. Staf administrasi mengarsip sesuai urut 

tanggal. 

2) Jurnal Pencairan 

Jurnal untuk mencatat setiap transaksi pencairan pembiayaan yang 

telah disetujui oleh komite pembiayaan. 

3) Jurnal Pengeluaran Kas 

Jurnal untuk mencatat setiap transaksi pengeluaran kas/ 

pengeluaran uang yang dilakukan oleh BMT Bondho Tumoto. 

4) Kartu Angsuran Pemberian Pembiayaan 

Berfungsi untuk mencatat setiap angsuran pinjaman per bulan 

sampai batas waktu yang telah ditentukan. 

5) Jurnal Angsuran 

Jurnal untuk mencatat setiap angsuran yang masuk pada BMT 

Bondho Tumoto. 
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6) Neraca  

Digunakan untuk melaporkan keuangan yang ada pada BMT 

Bondho Tumoto. 

Catatan yang digunakan sudah baik dan secara keseluruhan 

sudah lengkap, seperti buku register permohonan, jurnal pencairan, 

jurnal pengeluaran kas dan penerimaan kas, buku angsuran 

pembiayaan, serta jurnal angsuran. Bahkan, jurnal tersebut telah 

diklasifikasikan kedalam jurnal khusus dimana disesuaikan dengan 

kebutuhan. 
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4.2.4 Bagan Alir Prosedur Pembiayaan pada BMT Bondho Tumoto 

 

Nasabah      Teller 

 

      

 

 

 

    .......Bersama 

     Uang 

     Tunai      

  

           

  

            

           

 

Keterangan: 
FPA: Formulir Pendaftaran Anggota 
SPP: Surat Permohonan Pembiayaan 
BA: Buku Angsuran 
SP: Slip Pencairan 
SK: Surat Kuasa 
TTJ: Tanda Terima Jaminan 
AP: Akad Pembiayaan 
 

 

Bagan Alir Prosedur Pembiayaan pada BMT Bondho Tumoto 
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AP 

BA 
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Administrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

         

Keterangan: 
SPP: Surat Permohonan Pembiayaan 
BRP: Buku Register Permohonan 
MPP: Memo Proposal Permohonan   
SP: Slip Pencairan 
SK: Surat Kuasa       
TTJ: Tanda Terima Jaminan 
AP: Akad Pembiayaan 
BA: Buku Angsuran 

 

 

 

Bagan Alir Prosedur Pembiayaan pada BMT Bondho Tumoto 
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Surveyor     Komite Pembiayaan 

      

 

 

Gambar 2.3 

Bagan Alir Prosedur Pembiayaan pada BMT Bondho Tumoto 

Keterangan: 

FPA: Formulir Pendaftaran Anggota pada lampiran 4 

SPP: Surat Permohonan Pembiayaan pada lampiran 5 

BA: Buku Angsuran pada lampiran 6 

AP: Akad Pembiayaan pada lampiran 7 

 TTJ: Tanda Terima Jaminan pada lampiran 8  

SK: Surat Kuasa pada lampiran 9 

SP: Slip Pencairan pada lampiran 10 

BRP: Buku Register Permohonan pada lampiran 11 

MPP: Memo Proposal Permohonan pada lampiran 12 

 

Proposal 
disetujui 

Memanggil nasabah 

dan memberikan 

penolakan 5

7

3 

BRP  

MPP 

Menganalisa 

permohonan& 

melakukan 

wawancara 

MPP 

Menerima proposal 

dan menganalisanya 

4 

4

YA

TIDAK
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4.2.5 Uraian Prosedur Pembiayaan pada BMT Bondho Tumoto 

Gunungpati Semarang 

  Dimulai dari nasabah yang akan melakukan permohonan 

pembiayaan harus mengisi Formulir Pendaftaran Anggota (FPA). 

Kemudian dibuat Surat Permohonan Pembiayaan (SPP). Surat 

Permohonan Pembiayaan (SPP) tersebut diterima dokumen dan 

diperiksa keabsahan dokumen oleh teller/ kasir. Setelah itu Surat 

Permohonan Pembiayaan (SPP) dikirimkan kepada bagian administrasi 

yang meregister permohonan dan membuat Buku Register 

Permohonan (BRP) dua rangkap. Buku Register Permohonan (BRP) 

lembar 1 diarsip berdasarkan tanggal sedangkan Buku Register 

Permohonan (BRP) lembar 2 dikirimkan kepada surveyor. Kemudian 

surveyor menganalisa permohonan dan mjelakukan wawancara yang 

selanjutnya dibuat Memo Proposal Permohonan (MPP) diberikan 

kepada komite pembiayaan. Komite pembiayaan menerima proposal 

dan menganalisisnya. Apabila proposal tersebut disetujui maka akan 

dikirim ke bagian administrasi. Sedangkan apabila proposal tersebut 

tidak disetjui maka komite pembiayaan akan memanggil nasabah dan 

melakukan penolakan selanjutnya akan diproses oleh bagian 

administrasi. 

  Bagian administrasi menerima Memo Proposal Permohonan (MPP) 

lalu membuat dokumen yaitu Buku Angsuran (BA), Akad Pembiayaan 

(AP), Tanda Terima Jaminan (TTJ), Surat Kuasa (SK) dan Slip 



71 

 

Pencairan (SP) dibuat rangkap 3. Buku Angsuran (BA), Akad 

Pembiayaan (AP), Tanda Terima Jaminan (TTJ), Surat Kuasa (SK) 

dan Slip Pencairan (SP) lembar 1 dan 2 dikirim ke teller/ kasir. 

Sedangkan Slip Pencairan (SP) lembar 3 dikirim ke nasabah. Nasabah 

menerima Slip Pencairan (SP) lembar 3 yang kemudian diarsip 

berdasarkan tanggal. Teller/ kasir menerima Buku Angsuran (BA), 

Akad Pembiayaan (AP), Tanda Terima Jaminan (TTJ), Surat Kuasa 

(SK) dan Slip Pencairan (SP) lembar 1 dan 2 yang kemudian diarsip 

sementara berdasarkan tanggal. Selanjutnya teller/ kasir menerima 

kuitansi dan mengecek keabsahannya kemudian dibuat Buku Angsuran 

(BA) yang dikirimkan nasabah bersama uang tunai. Yang terakhir 

bagian administrasi mengarsip Memo Proposal Permohonan, (MPP) 

Buku Register Permohonan (BRP) dan Surat Permohonan Pembiayaan 

(SPP). 

 

4.3 Laporan yang Dihasilkan dalam Sistem Akuntansi Pembiayaan BMT 

Bondho Tumoto 

  Menurut hasil penelitian laporan yang dihasilkan dari sistem akuntansi 

pembiayaan pada BMT Bondho Tumoto Gunungpati Semarang antara lain 

laporan kolektibilitas, laporan neraca, laporan laba rugi. Laporan 

kolektibilitas menggambarkan adanya persentase pembiayaan macet dari 

sistem akuntansi pembiayaan pada BMT Bondho Tumoto dari tahun ke 

tahun. Laporan neraca menggambarkan laporan aktiva dan passiva pada 
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BMT Bondho Tumoto. Laporan laba rugi menggambarkan laporan 

pemasukan dan pengeluaran BMT Bondho Tumoto. 

 

4.4 Unsur Pengendalian Intern 

4.4.1 Organisasi  

1) Terdapat pemisahan fungsi antara bagian pembiayaan dan bagian 

kasir, dimana pemisahan tersebut dapat mengurangi resiko 

pengeluaran kas yang ada pada BMT. 

2) Bukti yang diterbitkan terlebih dahulu diotorisasi oleh manajer. 

3) Bagian kredit juga merangkap sebagai bagian pemasaran. 

4) Bagian administrasi dibawahi satu orang saja padahal terdapat dua 

fungsi terkait yaitu administrasi keuangan dan administrasi 

pembiayaan. 

 

4.4.2 Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

1) Sistem Otorisasi yang diterapkan sudah baik, setiap transaksi hanya 

terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang 

untuk menyetujui dan perjanjian kredit diotorisasi oleh manajer. Hal 

ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Prosedur pencatatan 

juga sudah baik, pencatatan pengeluaran kas didasarkan pada bukti 

yang dikeluarkan oleh bagian kasir. 
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2) Setiap pengeluaran kas yang berhubungan dengan pengeluaran 

kredit, dicatat dalam slip pencairan kredit sehingga pengeluaran kas 

dapat terkendali. 

 

4.4.3 Praktik yang sehat 

Transaksi kas dicatat setiap hari untuk memudahkan dan 

mengontrol. Bagian kasir dilengkapi alat pengaman. Selain itu, 

dilakukan pengawasan dari atas terhadap pekerjaan bawahannya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern 

diterapkan pada BMT Bondho Tumoto Gunungpati Semarang sudah 

cukup baik, karena sesuai dengan teori yaitu fungsi-fungsi tersebut 

ditangani sendiri oleh bagiannya masing-masing. 

 

4.5 Pembahasan 

Hasil penelitian diatas mengenai sistem akuntansi pembiayaan pada BMT 

Bondho Tumoto Gunungpati Semarang tentang struktur organisasi, produk 

pembiayaan, sistem akuntansi pembiayaan, laporan yang dihasilkan, unsur 

pengendalian intern, bagan alir prosedur pembiayaan, maka dapat diperoleh 

pembahasan sebagai berikut: 
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4.5.1 Sistem Akuntansi Pembiayaan pada BMT Bondho Tumoto 

Hasil penelitian tentang sistem akuntansi pada BMT Bondho 

Tumoto dengan sistem secara teoritis menunjukkan perbandingan 

sebagai berikut: 

1) Fungsi pemberian pembiayaan pada BMT Bondho Tumoto 

ditanggungjawabkan kepada manajer, kabag pembiayaan, bagian 

surveyor, administrasi pembiayaan dan administrasi keuangan yang 

tercangkup dalam komite pembiayaan. 

2) Bagian administrasi yang terjadi dari administrasi pembiayaan dan 

administrasi keuangan ditanggungjawabkan kepada satu orang saja. 

3) Surveyor merupakan bagian dari marketing dimana bagian uang 

melakukan survey dan menilai kelayakan anggota yang akan 

melakukan pembiayaan adalah surveyor. 

4) Surveyor disama fungsikan dengan bagian staf  hukum dan 

dokumentasi yang menganalisa pembiayaan berdasarkan data 

yuridis, serta staf taksasi jaminan yang melakukan penilaian 

terhadap data jaminan. Hal ini juga sebagai langkah pengefektifan 

kerja, karena penilaian yang dilakukan masih dalam satu unsur. 

5) Surat Keputusan Komite Pembiayaan disama fungsikan surat 

penolakan pembiayaan dan surat persetujuan pembiayaan. Hal ini 

dapat membuat lebih efektif karena dalam satu formulir berisi 

tentang persetujuan dan penolakan pembiayaan. 
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6) Form Memo Proposal Pembiayaan, From Memo Analisa Yuridis, 

dan Form Memo Penilaian Jaminan disama fungsikan dengan 

checklist dokumen pembiayaan dan berita acara survey, yang dibuat 

oleh surveyor setelah melakukan analisa pembiayaan. 

Dari perbandingan itu, dapat disimpulkan kelebihan dan kekurangan 

sistem akuntansi pembiayaan pada BMT Bondho Tumoto, yaitu: 

 

4.5.2 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Akuntansi Pembiayaan pada 

BMT Bondho Tumoto 

a) Kelebihan Sistem Akuntansi Pemberian Pembiayaan pada BMT 

Bondho Tumoto. 

Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembiayaan pada 

BMT Bondho Tumoto sudah cukup baik. Mempunyai kelebihan 

pada bagian kasir yang dilengkapi dengan alat pengaman yaitu 

berupa sirine yang dapat berbunyi apabila ada pencurian. Selain itu, 

dilakukan pengawasan dari atas terhadap pekerjaan bawahannya. 

Agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan. 

 

b) Kekurangan Sistem Akuntansi Pemberian Pembiayaan pada  BMT 

Bondho Tumoto. 

1) Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembiayaan pada 

BMT Bondho Tumoto mempunyai kekurangan yaitu pada bagian 

kredit juga merangkap sebagai bagian pemasaran. Maksudnya 
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adalah bagian kredit juga melaksanakan tugas sebagai bagian 

pemasaran. Padahal harus ada pemisahan antara bagian kredit 

dan bagian pemasaran. 

2) Bagian administrasi dipegang satu orang saja padahal terdapat 

dua fungsi terkait yaitu administrasi keuangan dan administrasi 

pembiayaan. Maksudnya adalah bagian administrasi harusnya 

terdapat dua orang yang menjadi administrasi keuangan dan 

administrasi pembiayaan. Padahal terdapat dua fungsi yang 

terkait, yaitu administrasi keuangan berperan dalam pencatatan 

transaksi yang berhubungan dengan aliran kas keluar, serta 

administrasi pembiayaan yang berperan menyediakan berbagai 

kelengkapan untuk realisasi pembiayaan, dokumentasi, dan 

informasi tentang kondisi pembiayaan tersebut. Administrasi 

pembiayaan juga berfungsi mencatat angsuran supaya sesuai 

antara kartu angsuran yang dibawa nasabah/ anggota dengan 

catatan pada BMT Bondho Tumoto. 

3) Berdasarkan prinsip analisis pembiayaan 5C yaitu Character, 

Capacity, Capital, Colleteral dan Condition. Analisis 

pembiayaan pada BMT Bondho Tumoto belum berjalan dengan 

baik khususnya pada prinsip analisis pembiayaan Character dan 

Condition sehingga mengakibatkan munculnya pembiayaan 

bermasalah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang terdapat 

dalam bab sebelumnya adalah sebagai berikut : 

1) Sistem akuntansi pembiayaan pada BMT Bondho Tumoto yang 

meliputi fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, catatan 

akuntansi yang digunakan dan bagan alir prosedur pembiayaan pada 

BMT Bondho Tumoto sudah cukup baik. 

2) Laporan yang dihasilkan dalam sistem akuntansi pembiayaan pada 

BMT Bondho Tumoto adalah laporan kolektibilitas, laporan neraca 

dan laporan laba rugi. 

3) Unsur pengendalian intern dalam sistem akuntansi pembiayaan pada 

BMT Bondho Tumoto yang meliputi organisasi, sistem otorisasi dan 

pencatatan dan praktik yang sehat sudah cukup baik walaupun masih 

ada kekurangannya. 

4) Pembiayaan bermasalah muncul di BMT Bondho Tumoto karena di 

BMT Bondho Tumoto bagian kredit juga merangkap sebagai bagian 

pemasaran, bagian administrasi dibawahi satu orang saja padahal 

terdapat dua fungsi yang terkait yaitu administrasi keuangan dan 
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administrasi pembiayaan dan belum diterapkannya prinsip analisis 

pembiayaan dengan baik. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan oleh penulis dari hasil penelitian yang 

terdapat dalam bab sebelumnya adalah sebagai berikut : 

1) BMT Bondho Tumoto harus lebih meningkatkan fasilitas 

pelayanannya kepada nasabah khususnya pada sistem akuntansi 

pembiayaan. Tujuannya adalah agar masyarakat lebih nyaman dan 

dapat meningkatkan usahanya melalui pengajuan pembiayaan pada 

BMT. 

2) Bagian kredit dan bagian pemasaran harus dipisahkan agar tidak 

terjadi pembiayaan bermasalah. Tujuannya adalah agar tidak terjadi 

kesalahan dalam pencatatan maupun dalam kegiatan pembiayaan. 

3) Karyawan bagian administrasi harus ditambah menjadi dua orang 

yaitu administrasi keuangan dan administrasi pembiayaan. Tujuannya 

agar penyelesaian pekerjaan yang ada pada BMT lebih cepat dan 

efisien. 

4) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat memenuhi 

kewajibannya setelah mengajukan pembiayaan pada BMT. Tujuannya 

agar tercipta kerjasama yang baik dan kepercayaan antara masyarakat 

dengan BMT. 
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