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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A Gambaran Umum  

1. Sejarah Dan Perkembangan BMT Muara Utama  

BMT Muara Utama didirikan bermula dari adanya UBKM (Usaha Bersama 

Kegiatan Masjid) Uswatun Khasanah yang terletak di daerah Gumpang, 

Kartasura. Kegiatan yang dilakukan dalam organisasi masjid tersebut antara 

lain pengajian serta mengelola zakat dan infak untuk disalurkan kepada pihak-

pihak yang membutuhkan dan kegiatan tersebut dilaksanakan dalam program: 

pemberian dana Qordul Hasan, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada 

pihak yang membutuhkan dan tidak dikenakan bagi hasil maupun margin, 

pemberian bea siswa, biaya kesehatan, santunan kepada masyarakat yang 

membutuhkan, serta diberikan dalam kegiatan sosial lainya. Dengan adanya 

kegiatan rutin yang diadakan di masjid Uswatun Khasanah, maka pengurus 

sepakat mengadakan musyawarah untuk memperluas kegiatan maupun 

mengembangkan usaha baru baik di dalam lingkungan masjid maupun di luar 

lingkungan masjid. Oleh karena itu, pada bulan September 2006 dibentuklah 

koperasi jasa keuangan syariah bernama BMT Muara Utama dan pada 

akhirnya pengurus sepakat untuk melegalitaskan BMT Muara Utama. 

Dalam upaya pencapaian sasaran kepemilikan atau dalam rangka pendirian 

BMT dan untuk mendapatkan legalitas yang relatif birokratis sebagai lembaga 
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keuangan syariah yang beroperasi layaknya perbankan, maka BMT Muara 

Utama sudah mengacu pada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang 

mengatur mekanisme kegiatan operasional yang dilakukan di BMT Muara 

Utama. 

Pada bulan November tahun 2006 BMT Muara Utama mulai beroperasi 

sebagai lembaga keuangan jasa syariah dan telah mendapatkan izin usaha 

dengan nomor 518/ 122/ BH/XI /2006, dan terletak di Jalan Slamet Riyadi 

No. 380, Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo. Pemilihan tempat ini disebabkan 

karena letaknya yang strategis serta berdekatan dengan pusat perdagangan, 

khususnya pasar, tempat usaha-usaha industri kecil dan industri rumah tangga 

serta kegiatan ekonomi lain yang sengaja dikembangkan untuk menggerakkan 

ekonomi masyarakat. 

Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 2007 BMT Muara Utama 

menjalin kerja sama dengan BMT Muara Rizky yang terletak di Jalan Letjen 

Sutoyo No. 14, Mojosongo, Jebres, Surakarta. Kerja sama tersebut bergerak 

dalam bidang manajemen, keuangan, dan operasional BMT. Dengan adanya 

kerja sama tersebut diharapkan akan mampu memprakarsai pengembangan 

badan usaha sektor riil dari masyarakat sebagai badan usaha pendamping yang 

mampu untuk menggerakkan ekonomi rakyat kecil serta mengembangkan 

jaringan kerja dan jaringan bisnis sehingga mampu mendongkrak kekuatan 

ekonomi bangsa Indonesia.  
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Sampai dengan tahun 2008 modal BMT Muara Utama sudah hampir 

mencapai Rp 750.000.000,00, dimana sumber tersebut berasal dari  dua 

sumber yaitu sumber modal intern yang meliputi simpanan pokok, simpanan 

wajib, serta simpanan lain-lain dari anggota. Sumber modal yang kedua 

adalah modal dari pihak luar yaitu berasal dari pinjaman dari anggota maupun 

calon anggota. Untuk periode yang selanjutnya BMT Muara Utama akan 

mengusahakan untuk mendapatkan tambahan modal dari pihak luar yaitu 

dalam bentuk pinjaman, baik pinjaman dari perbankan maupun pinjaman dari 

pemerintah dengan biaya yang murah dan jangka waktu yang relatif panjang.  

 

2. Visi dan Misi BMT Muara Utama 

a. Visi BMT Muara Utama 

Visi BMT Muara Utama adalah mewujudkan BMT sebagai lembaga 

keuangan syariah yang rahmatan lil alamien serta menjadikan BMT 

sebagai lembaga keuangan yang terpercaya, aman, nyaman, serta 

mengutamakan prinsip kehati-kahatian. 

b. Misi BMT Muara Utama 

1) Membumikan konsep ekonomi syariah melalui pemberdayaan dan 

pengelolaan dana masyarakat dengan sistem syariah yang tidak 

bertentangan dengan syariat islam. 

2) Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan umat. 
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3) Menjadikan BMT Muara Utama sebagai lembaga keuangan syariah 

yang melakukan transaksi bebas dari riba. 

 

3. Aspek Kelembagaan, Organisasi, dan Administrasi 

a. Aspek Kelembagaan 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Muara Utama sejak tahun 

2007 sudah mengadakan kerja sama dengan KJKS BMT Muara Rizky 

yang beralamatkan di Jalan Letjen Sutoyo No. 14 Mojosongo, Jebres, 

Surakarta. Dalam kerja sama tersebut disepakati dibentuknya koperasi jasa 

keuangan syariah jaringan BMT Muara Group. Adapun kerja sama yang 

dilaksanakan antara lain dalam bidang manajemen, keuangan dan 

operasional BMT. Dari ketiga kegiatan tersebut disentralkan pusat 

pertanggungjawabannya dilaksanakan di jaringan BMT Muara Group. 

Oleh karena itu telah ditunjuk seorang manajer jaringan BMT Muara 

Group yang sekaligus mengelola jaringan BMT Muara Group dengan 

dibantu oleh karyawan di masing-masing BMT. Untuk meningkatkan 

kemampuan dan profesionalitas para karyawan serta untuk meningkatkan 

kinerja lembaga dalam menjalankan kegiatan operasional BMT, maka 

diadakan beberapa mutasi karyawan antara KJKS Muara Utama dengan 

KJKS Muara Rizky. 
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b. Aspek Organisasi 

Kepengurusan KJKS BMT Muara Utama sejak awal berdiri  yaitu 

November 2006 sampai tutup buku tahun 2008 belum mengalami 

pergantian pengurus. Jumlah kenggotaan berdasarkan kepemilikan dana 

dan merupakan pendiri BMT Muara Utama terdiri dari 24 orang. Bagi 

masyarakat atau nasabah yang telah mendapatkan pelayanan dari BMT 

Muara Utama serta calon anggota sampai dengan tutup buku tahun 2008 

telah berjumlah 1.040 orang.  

Pengelola BMT merupakan posisi yang penting dalam menjalankan roda 

manajemen BMT. Untuk itu BMT harus memilih orang yang tepat dalam 

mengelola BMT. Adapun syarat yang bisa menjadi pengelola BMT Muara 

Utama adalah: 

1. Memiliki landasan keimanan dan sikap keikhlasan, amanah mampu 

bekerja sama dalam suatu pekerjaan khususnya dalam 

menumbuhkembangkan BMT Muara Utama. 

2. Memiliki semangat dan komitmen yang kuat membela kaum dhuafa, 

orang yang lemah, yang diniatkan sebagai ibadah. 

3. Amanah, jujur dan berpotensi kerja secara professional. 

4. Minimum berpendidikan D III dan sebaiknya S1 serta lolos dalam tes 

seleksi. 
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c. Aspek Administrasi 

Administrasi organisasi di BMT Muara Utama diwujudkan dalam 18 

macam buku wajib koperasi, buku tersebut sebagian besar telah diisi dan 

dikerjakan sesuai dengan ketentuan dan akan semakin disempurnakan 

dimasa yang akan datang. 

Untuk administrasi usaha KJKS BMT Muara Utama dalam melaksanakan 

kegiatan usaha ditunjang dengan pembukuan sistem akuntansi dengan 

menggunakan software program USSI yaitu program komputerisasi 

administrasi keuangan. Dengan demikian data administrasi dan data 

keuangan dapat diproses dengan cepat dan akurat. 

 

4. Aspek Kewirausahaan 

a. Produk Penghimpun Dana/ Simpanan 

1) Simpanan Wadiah Yad Adh Dhamanah  

Merupakan simpanan umum yang penyetorannya dan pengambilannya 

dapat dilakukan setiap saat dan dengan seizin nasabah, BMT dapat 

menggunakan dan memanfaatkan dana tersebut untuk aktivitas 

perekonomian BMT. Oleh karena itu, sebagai imbalan kepada nasabah 

maka akan diberikan insentif/ bonus dari keuntungan yang diperoleh 

BMT.  
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2) Simpanan Wadiah Yad Al Amanah 

Merupakan dana titipan murni dari masyarakat yang penyetoran dan 

pengambilan dapat dilakukan setiap saat. Dikarenakan merupakan 

dana titipan maka tidak diberikan insentif/ bonus dalam simpanan 

tersebut. 

3) Simpanan Mudharabah 

Merupakan simpanan berjangka, dimana penyetoran dan penarikannya 

dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara BMT dengan pemilik 

dana. Oleh karena itu, bagi keduanya akan memperoleh bagi hasil 

sesuai dengan kesepakatan nisbah dan keuntungan yang diperoleh 

BMT. Adapun porsi bagi hasil antara nasabah dengan BMT adalah 

sebagai berikut: 

Tabel I. 1 

Porsi/ nisbah bagi hasil Mudharabah: 

Jangka Waktu BMT Nasabah 
1 Bulan 85 % 15 % 
3 Bulan 75 % 25 % 
6 Bulan 65 % 35 % 
12 Bulan 50 % 50 % 

Sumber: BMT Muara Utama 
 

4) Simpanan Pendidikan  

Simpanan pendidikan dapat dilakukan secara personal maupun 

instansi pendidikan. Teknisnya, proses simpanan dilakukan sesuai 
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dengan kesepakatan antara pihak penyimpan maupun instansi dengan 

pihak BMT. 

 

5) Simpanan Qurban/ Idhul Adha 

Merupakan simpanan yang diperuntukan untuk kepentingan qurban, 

dan untuk penyimpanan akan diberikan bagi hasil yang optimal. 

6) Simpanan Haji 

Merupakan simpanan yang diperuntukan bagi masyarakat yang 

mempunyai niat melaksanakan ibadah haji dengan cara menyimpan 

dana ke BMT dalam jangka waktu yang telah disepakati, serta akan 

diberikan bagi hasil yang lebih menguntungkan. 

7) Simpanan Walimahan 

Merupakan simpanan yang diperuntukan bagi masyarakat yang 

mempunyai niat untuk melaksanakan walimahan dengan cara 

menyimpan ke BMT serta akan diberikan bagi hasil yang 

menguntungkan. 

8) Simpanan Idhul Fitri 

Merupakan simpanan yang diperuntukan untuk keperluan menghadapi 

hari raya idhul fitri, mengingat setiap datangnya hari raya idhul fitri 

banyak kebutuhan yang diperlukan masyarakat, sehingga simpanan 

idhul fitri sebagai satu-satunya jalan untuk mempersiapkan dana 

kebutuhan hari raya idhul fitri di tahun depan. 
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Sampai dengan saat ini produk penghimpun dana yang paling diminati oleh 

anggota maupun calon anggota adalah simpanan wadiah baik wadiah yad adh 

dhamanah maupun wadiah yad al amanah karena prosedur yang mudah. 

Adapun produk simpanan yang lain juga cukup diminati antara lain simpanan 

mudharabah, simpanan pendidikan dan simpanan idhul qurban. Pengelola 

BMT di tahun 2009, berusaha untuk menawarkan produk-produk yang lebih 

menarik bagi calon anggota agar lebih diminati dan terdorong untuk 

memanfaatkan produk simpanan tersebut. 

 

b. Produk Pembiayaan 

Produk pembiayaan BMT Muara Utama meliputi: 

1) Mudharabah  

Merupakan pembiayaan dalam bentuk kerjasama antara pihak BMT 

dengan pengguna dana. Porsi modal 100% dari BMT, dan bagi hasil 

diberikan sesuai dengan kesepakatan nisbah.  

2) Musyarakah 

Merupakan pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara pihak BMT 

dengan pengguna dana. Modal yang digunakan adalah modal bersama, 

sehingga bagi hasil yang dihitung berdasarkan modal yang berasal dari 

BMT dengan menggunakan nisbah yang disepakati. 

 

3) Murabahah  
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Merupakan pembiayaan yang digunakan untuk pembelian barang 

seperti: TV, sepeda motor, kipas angin, dan lain-lain. BMT akan 

menjual barang tersebut kepada pemohon pembiayaan dan akan 

dikenakan margin keuntungan untuk BMT sesuai dengan kesepakatan. 

Sistem angsurannya dengan cara pembayaran tangguh. 

4) Bai’u Bitsaman Ajil (Jual Beli) 

Merupakan pembiayaan yang digunakan untuk pembelian barang 

seperti: TV, sepeda motor, kipas angin, dan lain-lain. BMT akan 

menjual barang tersebut kepada pemohon pembiayaan dan akan 

dikenakan margin keuntungan untuk BMT sesuai dengan kesepakatan. 

Sistem angsurannya dengan cara pembayaran angsuran. 

5) Ijarah (Sewa Beli) 

Merupakan perjanjian sewa antara BMT dengan pemohon pembiayaan 

dan BMT akan mendapatkan jasa penyewaan. Sistem angsuran dapat 

dilakukan dengan cara tangguh maupun angsur. 

 

5. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan mekanisme-mekanisme formal yang 

menunjukkan kerangka dan perwujudan pola tetap hubungan diantara fungsi-

fungsi, bagian-bagian atau posisi orang-orang yang menunjukan kedudukan, 

tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu 

organisasi. Dengan adanya struktur organisasi yang baik dan teratur, maka 
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efisiensi kerja dapat terwujud berkat adanya kerja sama dalam menjalankan 

tugas dan kewajiban masing-masing karyawannya. 

Adapun tujuan disusunnya struktur organisasi menurut Handoko (2003:30): 

a. Membantu mencapai tujuan organisasi secara efektif. 
b. Mendorong terwujudnya keharmonisan kerja dan menghindari terjadinya 

kekosongan kerja. 
c. Dapat mengetahui tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing 

bagian dalam perusahaan. 
 
Struktur Organisasi BMT Muara Utama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Garis Komando                                                 Garis Koordinatif 

 

Gambar I.1 Struktur Organisasi BMT Muara Utama 

Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus dan Pengelola  

Akuntansi Remedial 

RAT 

Pengurus 

Manajer 

DPS 

Operations Officer Marketing Officer 

Akuntansi Adm&Umum 

Teller 

Funding Officer Remedial Lending Officer 
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Untuk dapat menciptakan lingkungan kerja yang serasi, terarah, terpadu, maka 

diperlukan pembagian tugas dan wewenang yang jelas dalam setiap badan usaha atau 

perusahaan. Pembagian tugas dan wewenang disusun agar terdapat aturan yang jelas 

mengenai batas fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing personal. 

1. RAT (Rapat Anggota Tahunan) 

Rapat anggota Tahunan (RAT) adalah rapat tahunan yang diikuti oleh para 

pendiri dan anggota penuh BMT (anggota yang telah menyetor simpanan pokok 

dan simpanan wajib). Rapat anggota merupakan institusi tertinggi dengan fungsi 

sebagai lembaga pengambilan keputusan pada BMT berdasarkan prinsip 

demokrasi. RAT berfungsi untuk:  

a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan yang sifatnya umum dalam rangka 

pengembangan BMT sesuai dengan ADRT (Anggaran Dasar Rumah Tangga). 

b. Mengangkat dan memberhentikan pengurus BMT. 

c. Menerima atau menolak laporan perkembangan BMT dari pengurus. 

2. Pengurus  

Secara umum fungsi dan tugas pengurus adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun kebijakan umum BMT yang telah dirumuskan dalam RAT. 

b. Melakukan pengawasan operasional BMT dalam bentuk: 

1) Persetujuan pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu. 

2) Pengawasan tugas manager. 

3) Memberikan rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan anggota. 

c. Secara bersama-sama menetapkan komite pembiayaan. 
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d. Melaporkan perkembangan BMT kepada para anggota dalam RAT. 

Pengurus BMT terdiri dari: 

a. Ketua  

1) Memimpin rapat anggota dan rapat pengurus. 

2) Memimpin rapat bulanan pengurus dengan manajemen, menilai kinerja 

bulanan dan kesehatan BMT. 

3) Melakukan pembinaan kepada pengelola. 

4) Ikut menandatangani surat-surat berharga serta surat-surat lain yang 

bertalian dengan penyelenggaraan keuangan BMT. 

5) Menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh anggota BMT 

sebagaimana tertuang dalam ADRT BMT, khususnya mengenai 

pencapaian tujuan. 

b. Sekretaris  

1) Membuat serta membuat berita acara yang asli dan lengkap dari Rapat 

Anggota  dan rapat pengurus. 

2) Bertanggung jawab atas pemberitahuan kepada anggota sebelum rapat 

diadakan sesuai dengan ADRT. 

3) Memberikan catatan-catatan keuangan BMT hasil laporan dari pengelola. 

4) Memverifikasi dan memberikan saran kepada ketua tentang berbagai 

situasi dan perkembangan BMT. 

c. Bendahara 
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1) Bersama manajer operasional memegang rekening bersama (counter sign) 

di bank terdekat. 

2) Bertanggung jawab mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi 

pengelolaan dana oleh pengelola. 

3. Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

a. Memberikan pembinaan kepada pengurusan BMT mengenai: 

1) Administrasi dan kualitas usaha. 

2) Pengembangan skala usaha. 

b. Mengawasi jalannya operasional BMT dan sebagai motivator usaha BMT 

c. Membina sumber daya manusia BMT. 

4. Pengelola BMT 

a. Manajer 

1) Kepala pengelola BMT yang membawahi Operations Officer dan 

Marketing Officer. 

2) Membuat rencana kerja tahunan, bulanan, mingguan yang meliputi: 

a) Rencana pemasaran 

b) Rencana pembiyaan 

c) Rencana biaya operasi 

d) Rencana keuangan 

e) Laporan kesehatan penilaian BMT. 

3) Membuat laporan bulanan, tahunan, penilaian kesehatan BMT serta 

mendiskusikan dengan pengurus berupa: 
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a) Laporan pembiayaan baru 

b) Laporan perkembangan pembiayaan 

c) Laporan keuangan, neraca 

d) Laporan kesehatan BMT. 

4) Menentukan target pengembangan usaha, pendapatan, laba usaha, omzet 

usaha, dan pembiayaan yang disalurkan  (PYD). 

5)  Melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi atas operasionalisasi 

dan kinerja bagian-bagian yang ada di dalam BMT. 

b. Operations Offier/ OO 

1) Kepala operasional BMT yang membawahi akuntansi dan teller, 

administrasi dan umum. 

2) Berkoordinasi dengan marketing officer dalam upaya pencapaian kinerja 

unit BMT. 

3) Bertanggung jawab atas penyelesaian kredit bermasalah/ kredit macet. 

c. Marketing Officer/ MO 

1) Kepala pelaksana pemasaran BMT yang membawahi Funding Officer, 

Lending Officer, dan Remedial. 

2) Memberikan rekomendasi pengembangan produk yang marketable. 

3) Bertanggung jawab sepenuhnya atas strategi dan taktik pemasaran produk. 

4) Bertanggung jawab atas usaha mempertahankan performa pemasaran 

dengan mekanisme simulasi strategi dan taktik yang selektif dan berhati-

hati. 
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5) Bertanggung jawab atas pencapian target akumulasi dana yang terkumpul 

dan pembiayaan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 

d. Akuntansi  

1) Pelaksana/ operator accounting BMT yang membawahi teller. 

2) Membuat seluruh laporan keuangan yang diperlukan serta menyerahkan 

kepada operations officer. 

3) Bertanggung jawab atas pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan 

sesuai dengan batasan tanggung jawab. 

e. Administrasi dan Umum 

1) Pelaksana/ operator administrasi dan umum BMT. 

2) Membuat seluruh laporan administrasi dan umum yang diperlukan serta 

menyerahkan kepada operations officer. 

3) Memeriksa slip penyetoran dan slip penarikan dari fungsi kas/ teller atas 

transaksi yang terjadi. 

4) Bertanggung jawab atas hasil pencatatan dalam kartu tabungan.  

f. Funding Officer/ FO 

1) Melakukan kegiatan penggalangan tabungan anggota / masyarakat. 

2) Menyusun rencana penggalangan tabungan. 

3) Merencanakan pengembangan produk-produk tabungan. 

4) Melakukan analisis data tabungan. 

5) Membuat laporan perkembangan tabungan. 
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6) Mendiskusikan strategi penggalangan dana bersama manajer dan 

pengurus. 

g. Lending Officer/  LO 

1) Menyusun rencana pembiayaan. 

2) Menjalankan tugas-tugas pemasaran produk, khususnya pada produk 

pembiayaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

3) Membuat seluruh laporan pemasaran produk, khususnya produk 

pembiayaan yang diperlukan serta menyerahkannya kepada marketing 

officer. 

4) Melakukan analisis pembiayaan. 

5) Bertanggung jawab sepenuhnya atas pencapaian penyaluran pembiayaan 

yang sehat dan tepat waktu sesuai dengan batasan tanggung jawab. 

6) Bertanggung jawab atas hasil pencapaian target penyaluran pembiayaan 

yang tepat waktu sesuai dengan azas kehati-hatian. 

7) Sebagai penilai kelayakan pembiayaan yang disalurkan. 

h. Remedial 

1) Pelaksana/ operator penyelesaian pembiayaan bermasalah. 

2) Menjalankan tugas-tugas penyelesaian pembiayaan bermasalah yang 

diperlukan serta menyerahkan kepada maketing officer. 

3) Membuat tabulasi/ daftar nasabah/ anggota yang memiliki pembiayaan 

yang bermasalah. 
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4) Bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian pembiayaan bermasalah 

yang sehat dan tepat waktu sesuai dengan batasan tanggung jawab. 

i. Teller/ Fungsi Kas 

1) Bertindak sebagai penerima uang/ juru bayar. 

2) Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah manajer. 

3) Melayani dan membayar pengambilan tabungan. 

4) Membuat buku kas harian. 

5) Setiap awal dan akhir jam kerja menghitung uang fisik yang ada. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan memerlukan suatu sistem informasi akuntansi dalam 

menjalankan kegiatan usahanya guna memperlancar jalannya kegiatan di 

perusahaan tersebut. Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang sangat 

erat hubungannya satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk 

mencapai tujuan tertentu (Mulyadi 2001: 3). Sistem diciptakan untuk menangani 

sesuatu yang berulang kali atau yang secara rutin terjadi. Di dalam suatu sistem, 

peristiwa atau kegiatan yang terjadi di dalam perusahaan dapat direkam, 

digambarkan, dan dijelaskan sehingga dapat membantu pengawasan, 

pengontrolan, dan memperlancar jalannya kegiatan perusahaan. Untuk mencapai 

maksud dan tujuan tersebut maka perlu suatu perencanaan dan pelaksanaan sistem 

yang baik, efektif, dan efisien. Dengan adanya sistem di perusahaan, maka dapat 

digunakan untuk mengkomunikasikan kepada pemakai informasi atas laporan 
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yang dihasilkan, sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan di perusahaan, 

serta dapat digunakan untuk mengambil keputusan bagi manajemen perusahaan. 

Mencermati dinamika usaha saat ini, usaha berbasiskan bisnis keuangan 

utamanya perbankan dan perkoperasian masih menjadi pilihan yang prospektif 

pada kondisi yang belum stabil pergerakan ekonomi nasional dewasa ini. Pilihan 

ini didukung adanya pertumbuhan ekonomi sektor riil yang relatif signifikan 

pasca krisis tahun 1998. 

Berdasarkan UUD 1945, kedudukan koperasi sebagai model badan usaha 

dianggap paling sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yang 

pelaksanannya telah diatur dan dituangkan dalam berbagai peraturan 

perundangan-undangan. Sesuai dengan Pasal 3 UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang 

perkoperasian, dimana fungsi koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan 

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, 

makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan pedoman pelaksanaan 

yang tertuang dalam PP No. 4/ 1994 dan Kepmen No. 104. 1/ 2002 yang 

disempurnakan dalam Kepmen No. 90/ Kep/ M. KUKM/ IX/ 2004. 

 Selain itu Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 ayat 3  menetapkan 

bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan atau 

melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Secara umum dengan diundangkannya UU 
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No. 10 tahun 1998 tersebut, posisi bank bagi hasil atau bank syariah secara tegas 

telah diakui Undang-Undang. 

Selaras dengan UU tersebut dan dalam rangka memberikan kesempatan 

kepada umat untuk menggambarkan usaha produktifnya sehingga terjadi 

peningkatan kemandirian, maka peranan BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) 

mendapatkan porsi yang signifikan. BMT bergerak dengan menggunakan sistem 

syariah islam, yaitu sebuah sistem yang memberikan keadilan, kebersamaan, serta 

membangun perekonomian umat. Menurut Joko Nugroho (2008: 19), BMT juga 

memberikan bagi hasil  yaitu bentuk dari operasional sistem syariah islam yang 

memberikan rasa keadilan antara penyimpan dana di BMT dan pengguna dana 

dengan memberikan keuntungan yang optimal dan adil, meningkatkan 

kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan, melindungi kepentingan ekonomi 

lemah, serta membangun organisasi yang berprinsip syariah. 

BMT Muara Utama merupakan salah satu  bentuk organisasi koperasi yang 

pada dasarnya disusun secara terpadu sebagai sebuah kumpulan dari orang-orang 

yang mempunyai komitmen atau kesepakatan dalam mendirikan dan membangun 

koperasi. Keterpaduan ini mencerminkan adanya sifat keterpaduan antara satu 

bagian dengan bagian lain sehingga saling berhubungan dalam bentuk pembagian 

kerja, fungsi yang jelas sehingga mampu mencerminkan satu kehidupan ekonomi 

yang dilakukan berdasarkan usaha bersama dengan asas kekeluargaan. BMT 

Muara Utama sendiri bertujuan untuk kepentingan umat tanpa mengaharap 

keuntungan yaitu dengan kegiatan menghimpun, mengelola serta menyalurkan 
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ZIS (Zakat, Infak, Shodaqoh). Selain itu juga, BMT Muara Utama bertujuan 

untuk kepentingan bisnis, yaitu dengan kegiatan menghimpun, mengelola dan 

menyalurkan dana produktif dari masyarakat (anggota) dan bersifat saling 

memberikan keuntungan (bagi hasil). 

Kegiatan usaha BMT dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota 

BMT, maupun BMT lainnya. Kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilakukan 

meliputi pelayanan penghimpunan dana serta penyaluran dana pembiayaan. 

Dengan adanya sasaran pelayanan BMT, dibutuhkan suatu sistem untuk 

mempermudah jalannya kegiatan usaha, terutama dalam sistem penyetoran dan 

penarikan kas serta pemberian bagi hasil atau bonus dari simpanan wadiah yad 

adh dhamanah. Sehingga dengan adanya sistem ini, akan dapat meningkatkan 

kecepatan, ketepatan dalam menyampaikan informasi akuntansi.  

Sistem yang digunakan di BMT Muara Utama sudah mengacu pada SOP 

(Standar Operasional Prosedur) dalam menjalankan sistem operasionalnya dan 

khususnya dalam sistem penerimaan setoran, penarikan kas dan sistem pemberian 

bagi hasil dari simpanan wadiah yad adh dhamanah. Selain itu BMT Muara 

Utama juga menggunakan sistem komputerisasi untuk memperlancar administrasi 

usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha serta penggunaan software USSI yaitu 

program komputerisasi untuk administrasi keuangan. Dengan demikian data 

administrasi dan data keuangan dapat diproses dengan cepat dan akurat.  

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, salah satu sistem yang 

diharapkan dapat menunjang keberhasilan perusahaan adalah sistem penyetoran, 
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penarikan serta sistem pemberian bagi hasil dari simpanan wadiah yad adh 

dhamanah. Sistem ini memerlukan perhatian khusus karena kas termasuk jenis 

aktiva yang mempunyai resiko tinggi untuk dijadikan sasaran kecurangan. Oleh 

karena itu, prosedur-prosedur untuk melindungi kas dari pencurian dan 

penyalahgunaan sangat penting artinya. 

Sistem, prosedur dan pengendalian intern penyetoran, penarikan kas serta 

pemberian bagi hasil dari simpanan wadiah yad adh dhamanah yang diterapkan 

perlu dievaluasi agar di masa mendatang BMT Muara Utama dapat memperbaiki 

kinerjanya serta dapat meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Adanya evaluasi 

memungkinkan diketahui adanya kelebihan dan kelemahan sistem di BMT 

tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

mendalam dan menuangkannya dalam bentuk tugas akhir dengan judul “ 

EVALUASI SISTEM PENYETORAN DAN PENARIKAN KAS DARI 

SIMPANAN WADIAH YAD ADH DHAMANAH PADA BMT MUARA 

UTAMA “ 

 

 

 

C. Rumusan Masalah 

Untuk mengimbangi semakin ketatnya persaingan dalam dunia usaha yang 

berbasiskan perbankan, maka setiap instansi berusaha untuk selalu mengevaluasi 
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kinerja sistem yang mendasari jalannya kegiatan operasionalnya, guna 

tercapainya efektifitas pengendalian intern dan bisa digunakan oleh manajemen 

dalam hal pengambilan keputusan yang menguntungkan bagi instansi maupun 

pihak yang berkepentingan. 

Dari uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

pertanyaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan sistem penyetoran, penarikan kas serta sistem 

pemberian bagi hasil dari simpanan wadiah yad adh dhamanah pada BMT 

Muara Utama? 

2. Apa saja kelebihan dan kelemahan sistem penyetoran, penarikan kas serta 

sistem pemberian bagi hasil  dari simpanan wadiah yad adh dhamanah di 

BMT Muara Utama? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Atas dasar latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penulisan 

tugas akhir ini adalah: 

1. Untuk memperoleh gambaran yang jelas bagaimana sistem yang diterapkan 

dalam penyetoran, penarikan kas serta sistem pemberian bagi hasil pada BMT 

Muara Utama. 

2. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan atas sistem penyetoran, 

penarikan kas dan sistem pemberian bagi hasil yang diterapkan di BMT 

Muara Utama. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Instansi 

Diharapkan dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi dan 

bahan masukan dalam pengambilan keputusan, khususnya yang berhubungan 

dengan pengembangan  sistem penyetoran, penarikan kas dan sistem 

pemberian bagi hasil di BMT Muara Utama. 

2. Bagi Mahasiswa 

a) Untuk meningkatkan dan memperluas pengetahuan dan ketrampilan yang 

membentuk kemampuan sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja yang 

sesungguhnya. 

b) Untuk membandingkan antara teori yang didapat dalam perkuliahan 

dengan praktek yang sesungguhnya. 

c) Untuk lebih mengenal pada aspek-aspek usaha yang potensial dalam 

lapangan kerja yang antara lain adalah struktur organisasi, manajemen 

BMT, serta sistem dan prosedur yang dijalankan. 

d) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memasyarakatkan diri 

pada lingkungan kerja yang sebenarnya, baik sebagai penerima upah 

(employee) maupun sebagai pekerja mandiri (entrepreneur) terutama yang 

berkenaan dengan disiplin waktu. 
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BAB II 

 ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

 

A. LANDASAN TEORI 

1. Pengertian Sistem dan Prosedur 

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang berbeda 

untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan (Mulyadi, 2001: 5). Menurut 

Cole atau Neuschel (dalam Baridwan, 1985: 4) sistem adalah suatu kerangka 

dari prosedur-prosedur yang berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu 

skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi dari 

perusahaan. 

Adapun prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan 

beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat  untuk 

menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi-transaksi 

perusahaan yang sering terjadi berulang-ulang (Mulyadi, 2001: 5). 

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suatu sistem terdiri 

dari jaringan prosedur, sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan 

klerikal. Kegiatan klerikal yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mencatat 

informasi dalam formulir, buku jurnal, dan buku besar 
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2. Pengertian Sistem Akuntansi  

Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang 

dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang 

dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan 

(Mulyadi, 2001: 3). 

Unsur-unsur sistem akuntansi adalah sebagai berikut: 

a. Fungsi yang terkait harus sesuai dengan yang diperlukan. 

b. Dokumen yang digunakan harus memadai untuk mencakup transaksi yang 

terjadi. 

c. Catatan akuntansi yang memadai sangat diperlukan untuk menyimpan 

info. 

d. Jaringan prosedur yang membentuk sistem dibuat untuk memudahkan 

semua pihak. 

Menurut Mulyadi (2001: 19) tujuan  umum pengembangan sistem akuntansi 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru 
b. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah 

ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur 
informasinya. 

c. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu 
untuk memperbaiki tingkat keandalan (reliability) informasi akuntansi dan 
untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan 
perlindungan kekayaan perusahaan. 

d. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan 
akuntansi.  
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3. Pengertian Pengendalian Intern  

Menurut Mulyadi (2001: 163) sistem pengendalian intern meliputi struktur 

organisasi, metode, ukuran-ukuran yang dikoordinasikan dengan tujuan untuk 

menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data 

akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan 

manajemen.  

Keberhasilan pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi yang telah dirancang 

sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur pengendalian intern, seperti: 

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas. Adapun syarat struktur organisasi yang baik adalah: 

1) Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi 

akuntansi. 

2) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk 

melaksanakan semua tahap suatu transaksi. 

b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan       

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, biaya. 

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari 

pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi 

tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang 

mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap 

transaksi. 
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c. Praktik yang sehat dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsi-fungsi 

setiap bagian dalam organisasi. 

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang serta 

prosedur pancatatan yang telah ditetapkan, tidak akan terlaksana dengan 

baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat 

dalam pelaksanaannya. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya 

harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. 

2) Pemeriksaan mendadak (surprised audit), hal ini akan mendorong para 

karyawan melaksanakan tugasnya dengan baik. 

3) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai ahkir oleh 

satu orang atau unit organisasi lain. 

4) Adanya perputaran jabatan, untuk menghindari persekongkolan dan 

menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya. 

5) Secara periodik dilakukan pencocokan fisik kekayaan dengan catatan. 

Untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan 

keandalan catatan akuntansinya. 

6) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. 
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d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidangnya akan dapat melaksanakan 

pekerjaannya dengan efektif dan efisien. Untuk mendapatkan karyawan 

yang ahli dan dapat dipercaya diperlukan berbagai cara, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh 

pekerjaannya. 

2) Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan 

perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaanya. 

 

4. Bank Syariah  

a. Pengertian Bank Syariah  

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang operasionalnya dengan cara 

menggunakan prinsip-prinsip syariah (Muhammad Sholahuddin 2008: 

75). Menurut Y. Sri Susilo (2006: 110) bank syariah adalah bank yang 

dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka 

penyaluran dana yang memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar 

prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Bedanya dengan sistem 

konvensional adalah bank syariah tidak mengenal sistem bunga karena 

sistem bunga adalah riba. 
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Bank syariah muncul dikarenakan oleh dorongan keinginan masyarakat 

yang berpandangan bahwa bunga dalam bank adalah riba, sehingga 

dilarang oleh agama islam. Dilihat dari aspek hukumnya, dasar adanya 

perkembangan bank syariah di Indonesia adalah UU No. 7 Tahun 1992 

tentang perbankan, dimana bank syariah beroperasi dengan prinsip  

syariah atau prinsip bagi hasil. 

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank syariah tidak 

menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang 

digunakan atau dititipkan oleh suatu pihak. Penentuan imbalan terhadap 

dana yang dipinjamkan maupun dana yang disimpan di bank didasarkan 

pada prinsip bagi hasil yang sesuai dengan hukum islam.  

 

b. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional  

Tabel II. 1 

Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional 

No Bank Syariah Bank Konvensional 
1 Melakukan investasi yang halal. Investasi yang halal dan haram. 

2 Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual 
beli, atau sewa. 

Memakai perangkat bunga. 
 

3 Profit dan falah oriented (mencari 
kemakmuran di dunia dan di akhirat). 

Profit oriented. 

4 Hubungan nasabah dalam bentuk 
hubungan kemitraan. 

Hubungan dengan nasabah dalam bentuk 
debitor-debitor. 

5 Penghimpunan dan penyaluran dana 
sesuai dengan fatwa Dewan 
Pengawas Syariah. 

Tidak terdapat dewan sejenis. 
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6 Hubungan investor-investor yang 
berlandaskan pada prinsip bagi hasil, 
transaksi perdagangan, dan 
pelayanan transaksi keuangan. 

Hubungan kreditur-kreditur dimana 
kreditur telah ditetapkan besarnya 
pendapatan yang akan menjadi haknya 
dalam bentuk bunga. 

7 Tunduk kepada syariah islam yang 
melarang investasi pada bisnis yang 
diharamkan dan harus berlandaskan 
pada keadilan, produktivitas dan 
kemanfaatan. 

Semata-mata berorientasi pada rate of 
return dan kelayakan arus kas. 

8 Akuntansi dan penyajian laporan 
keuangan berorientasi pada 
pertanggungjawaban bisnis dan 
sosial, berdasarkan aspek 
transparansi. 

Akuntansi dan penyajian laporan 
keuangan berorientasi kepada kepentingan 
para pemegang saham, tidak dikenal 
konsep pertanggungjawaban sosial dan 
keadilan. 

Sumber: Sabirin (2003: 411- 412) dimodifikasi (dalam Sholahuddin, 2008: 76) 
 
                      

c. Fungsi Bank Syariah 

Apabila selama ini dikenal fungsi bank konvensional adalah sebagai 

intermediary (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana dan 

membutuhkan dana selain menjalankan fungsi jasa keuangan, maka dalam 

bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional. 

Fungsi bank syariah  yaitu: 

1. Manajer investasi 

Maksudnya adalah bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer 

investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar kecilnya 

pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana yang 

dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan 

profesionalisme dari bank syariah.  
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2. Jasa keuangan 

Bank syariah dalam menjalankan fungsinya tidak jauh berbeda dengan 

bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, 

inkaso, pembayaran gaji, dan sebagainya, hanya saja yang 

diperhatikan adalah prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar.  

3. Fungsi sosial 

Konsep perbankan islam mengharuskan bank-bank islam memberikan 

pelayanan sosial apakah melalui dana qard (pinjaman kebajikan) atau 

zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip islam. Disamping 

itu, konsep perbankan islam untuk memainkan peran penting di dalam 

pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan kontribusi 

bagi kesejahteraan sosial.  

 

 

d. Pengertian Bagi Hasil  

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit 

sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi berarti laba. Secara definitif 

profit sharing diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para 

pegawai dan suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu 

dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada 

laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk 

pembayaran mingguan atau bulanan. Keuntungan yang dibagihasilkan 
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harus dibagi secara proporsional antara pemilik dana dan pengelola dana 

sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Adapun perbedaan antara bagi 

hasil dengan bunga bank antara lain:  

                                     Tabel II. 2 

          Perbedaan Antara Bagi Hasil dan Bunga 

Bagi Hasil Bunga 
Penetuan besarnnya rasio/ nisbah bagi 
hasil dibuat pada waktu akad dengan 
berpedoman pada kemungkinan untung 
rugi. 

Penentuan bunga dibuat pada waktu akad 
dengan asumsi selalu untung. 

Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan 
jumlah keuntungan yang diperoleh. 

Besarnya prosentase berdasarkan jumlah 
uang/ modal yang dipinjamkan. 

Bagi hasil bergantung pada keuntungan 
proyek yang dijalankan. Bila usaha rugi, 
maka kerugian ditanggung kedua belah 
pihak. 

Pembayaran bunga tetap seperti yang 
diperjanjikan tanpa pertimbangan apakah 
proyek yang dijalankan untung atau rugi. 

Jumlah pembagian laba meningkat sesuai 
dengan peningkatan jumlah pendapatan. 

Jumlah pembayaran bunga tidak 
meningkat sekalipun jumlah keuntungan 
berlipat. 

Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi 
hasil. 

Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak 
dikecam) oleh semua agama termasuk 
islam. 

Sumber: Muhammaad Syafi’i Antonio (2001: 60) 

 

5. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)  

a. Pengertian  

BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) atau padanan kata Balai Usaha Mandiri 

Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan 

prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro, dalam 

rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum 
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fakir miskin (Muhammad Sholahuddin 2008: 202). Secara konseptual, 

BMT memiliki dua fungsi, yaitu: 

1) Baitul Tamwil (Bait= rumah, at Tamwil= pengembangan harta) 

melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan 

investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro 

terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang 

pembiayaan kegiatan ekonominya. 

2) Baitul Maal (Bait= rumah, Maal= harta ) menerima titipan dana zakat, 

infak, dan shodaqoh serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan 

peraturan dan amanahnya. 

 

 

b. Visi, Misi, dan Usaha BMT 

1) Visi BMT 

Visi BMT adalah menunjukkan kualitas masyarakat di sekitar BMT 

yang selamat, damai, dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga 

dan usaha BMT yang maju, berkembang, terpercaya, aman, nyaman, 

transparan, dan kehati-hatian. 

2) Misi BMT  

Misi BMT  adalah mengembangkan BMT yang maju, berkembang dan 

terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan kehati-hatian sehingga 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

35 

terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, 

dan sejahtera. 

3) Usaha BMT 

Untuk mencapai visi dan pelaksanaan misi, maka BMT melakukan 

usaha-usaha sebagai berikut: 

a) Mengembangkan kegiatan simpan pinjam dengan prinsip bagi 

hasil. 

b) Jika BMT telah berkembang cukup mapan, memprakarsai 

pengembangan badan usaha sektor riil dari kelompok usaha 

muamalat sebagai badan usaha pendamping menggerakan ekonomi 

riil rakyat kecil di wilayah BMT.  

c) Mengembangkan jaringan kerja dan jaringan bisnis BMT dan 

sektor riil mitranya sehingga menjadi barisan yang tangguh yang 

mampu mendongkrak kekuatan ekonomi bangsa Indonesia. 

 

 

c. Prinsip Operasional BMT 

1) Penumbuhan 

a) Tumbuh dari masyarakat sendiri dengan dukungan tokoh 

masyarakat orang berada dan kelompok usaha muamalat yang ada 

di daerah tersebut. 
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b) Modal awal (Rp 20 juta–Rp 30 juta) dikumpulkan dari para pendiri 

dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib. 

c) Jumlah pendiri minimum 20 orang. 

d) Landasan keanggotaan yang kuat sehingga BMT tidak dikuasai 

oleh perseorangan  dalam jangka panjang. 

e) BMT adalah lembaga bisnis, membuat keuntungan tetapi juga 

mempunyai komitmen yang kuat untuk membela kaum lemah 

dalam penanggulangan kemiskinan, dan mengelola dana maal. 

2) Profesionalitas 

a) Pengelola yang profesional, pendidikan S1 minimum D3, 

mendapat pelatihan pengelolaan BMT selama 2 minggu, memiliki 

komitmen kerja penuh waktu, penuh hati, dan perasaannya untuk 

mengembangkan bisnis dan lembaga BMT. 

b) Menjemput bola dan aktif dengan masyarakat. 

c) Pengelola yang professional berlandaskan sifat-sifat: amanah, 

siddiq, tabligh, fathonah, sabar, dan isthiqomah. 

d) Berlandaskan sistem dan prosedur, SOP, sistem akuntansi yang 

memadai. 

e) Pengurus mampu melaksanakan fungsi pengawasan yang efektif. 

f) Akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan. 
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3) Prinsip Islamiyah  

a) Menerapkan cita-cita dan nilai-nilai islam dalam kehidupan 

ekonomi masyarakat banyak. 

b) Akad yang jelas 

c) Sanksi yang jelas dan penerapannya yang tegas. 

 

6. Simpanan Wadiah atau Simpanan Umum 

a. Pengertian Simpanan Wadiah  

Merupakan tabungan/ simpanan murni (wadiah yad adh dhamanah) yang 

dengan seizin penabung dapat dipergunakan oleh BMT. Simpanan wadiah 

juga berarti titipan murni dari satu pihak kepada BMT yang harus dijaga 

dan dikembalikan kapan saja waktu dikehendaki (Muhammad 

Sholahuddin, 2006: 90). Dengan demikian cara titipan melibatkan adanya 

nasabah, BMT dan dana dari nasabah.  

Sebagai imbalan dari titipan yang dimanfaatkan oleh BMT selama uang 

belum diambil oleh nasabah, maka nasabah akan menerima imbal jasa 

berupa bonus. Bonus tidak diperjanjikan di awal melainkan tergantung 

dari kebijkan BMT yang berkaitan dengan pendapatan BMT yang  sesuai 

dengan perhitungan pengendapan saldo rata-rata setiap bulan. 
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b. Landasan Syariah  

1) Al-Qur’an  

a) QS. An-Nisa’: 58 

Yang artinya: sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya. 

b) QS. Al Baqarah: 283 

Yang artinya: jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang 

lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 

(utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Ta’ala. 

2) Al-Hadist 

a) Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, Bersabda: 

“sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak 

menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang 

telah mengkhianatimu”. (HR Abu Dawud dan menurut Tirmidzi 

hadist ini Hasan dan Imam Hakim mengkategorikan Shahih). 

b) Ibnu Umar berkata bahwasanya Rasulullah telah bersabda: “tiada 

kesepurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, tiada 

sholat bagi yang bersuci”. (HR Thabrani). 

c. Prinsip-prinsip dalam Simpanan Wadiah 

1) BMT bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak 

sebagai pemilik dana titipan 
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2) Dana titipan disetor ke BMT dinyatakan dalam jumlah minimal. 

3) Dana titipan dapat diambil setiap saat. 

4) Tidak boleh memperjanjikan pemberian imbal hasil/ bonus kepada 

nasabah 

5) BMT menjamin pengembalian dana titipan nasabah. 

 

d. Jenis Simpanan Wadiah  

1) Wadiah Yad Al Amanah 

Adalah akad penitipan uang/ harta lain dengan pihak penerima dimana 

pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan uang yang 

dititipkan, dan sebagai kompensasinya penerima titipan diperkenankan 

untuk membebankan biaya kepada pihak yang menitipkan dan tidak 

bertanggung jawab atas kehilangan barang yang dititipkan yang bukan 

diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.  

Mengingat barang/ harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan 

oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk 

jenis ini adalah jasa penitipan atau safe deposit box. 

2) Wadiah Yad Adh Dhamanah 

Adalah akad penitipan uang dengan pihak penerima titipan dengan 

atau tanpa izin pemilik barang/ uang, dimana pihak penerima dapat 

memanfaatkan barang/ uang titipan dan harus bertanggung jawab 

terhadap kehilangan atau kerusakan barang/ uang titipan. Semua 
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manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/ 

uang tersebut menjadi hak penerima titipan dan bagi pihak yang 

menitipkan akan diberikan bonus. Jumlah pemberian bonus 

sepenuhnya merupakan kewenangan dari pihak penerima titipan, 

karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.  

Produk perbankan yang sesuai dengan simpanan wadiah yad adh 

dhamanah adalah giro dan tabungan.  

 

B. PEMBAHASAN 

1. Sistem Penyetoran Dan Penarikan Kas Dari Simpanan Wadiah Yad Adh 

Dhamanah Pada BMT Muara Utama 

a. Sistem Penyetoran Kas dari Simpanan Wadiah Yad Adh Dhamanah pada 

BMT Muara Utama  

1) Fungsi yang terkait  

a) Fungsi kas 

Bertanggung jawab untuk: 

(1) Menerima slip setoran dan buku tabungan dari nasabah. 

(2) Meminta uang kepada nasabah dan mencocokan jumlahnya 

seperti yang tertera pada slip setoran. 

(3) Mencatat ke dalam buku tabungan dan memberikan paraf pada 

slip setoran dan buku tabungan. 
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(4) Mencatat dalam saldo harian kas. 

(5) Menyerahkan slip setoran ke fungsi administrasi dan umum, 

dan pada akhir hari fungsi kas menyerahkan uang ke fungsi 

akuntansi. 

b) Fungsi administrasi dan umum 

Bertanggung jawab untuk: 

(1) Menerima slip setoran dari fungsi kas. 

(2) Memeriksa slip setoran apakah telah diperiksa oleh fungsi kas 

(3) Mencatat dalam kartu tabungan atas nama anggota yang 

bersangkutan. 

(4) Menyerahkan slip setoran ke fungsi akuntansi. 

c) Fungsi akuntansi  

Bertanggung jawab untuk: 

(1) Menerima slip setoran dari fungsi administrasi dan umum dan 

memintakan otorisasi ke manajer. 

(2) Menginput transaksi ke jurnal penerimaan kas dan buku besar. 

(3) Mengarsipkan slip setoran ke tempat dokumen menurut 

tanggal. 

2) Dokumen yang digunakan  

a) Slip setoran  
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Dalam transaksi penyetoran kas dari simpanan wadiah yad adh 

dhamanah pada BMT Muara Utama, slip setoran berfungsi sebagai 

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal 

penerimaan kas, dan slip setoran hanya terdiri dari satu lembar 

(asli) yang diserahkan ke fungsi akuntansi. 

b) Kartu tabungan  

Dalam transaksi penyetoran kas dari simpanan wadiah yad adh 

dhamanah pada BMT Muara Utama, kartu tabungan berfungsi 

untuk mencatat jumlah uang/ saldo penyetoran dan penarikan yang 

dilakukan oleh nasabah. 

3) Catatan akuntansi yang digunakan 

a) Jurnal penerimaan kas  

Dalam transaksi penyetoran kas dari simpanan wadiah yad adh 

dhamanah pada BMT Muara Utama, jurnal penerimaan kas 

berfungsi untuk mencatat penerimaan kas yang berasal dari slip 

setoran yang diterima dari fungsi administrasi dan umum. 

b) Buku besar  

Dalam transaksi penyetoran kas dari simpanan wadiah yad adh 

dhamanah pada BMT Muara Utama, buku besar berfungsi untuk 

mencatat jumlah nominal yang sudah direkap dalam jurnal 

penerimaan kas. 
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c) Saldo harian kas 

Dalam transaksi penyetoran kas dari simpanan wadiah yad adh 

dhamanah pada BMT Muara Utama, saldo harian kas berfungsi 

untuk mencatat jumlah kas masuk dan kas keluar yang berasal dari 

tabungan ataupun transaksi lain. 

4) Jaringan prosedur yang membentuk sistem 

a) Prosedur penyetoran 

(1) Memeriksa apakah slip setoran telah diparaf oleh nasabah. 

(2) Meminta uang kepada nasabah dan mencocokan jumlahnya 

seperti yang tertera pada slip setoran. 

(3) Memberikan paraf dan cap pada slip setoran dan buku 

tabungan. 

b) Prosedur administrasi 

(1) Mencatat dalam saldo harian kas berdasarkan slip setoran. 

(2) Menyerahkan slip setoran ke fungsi administrasi dan umum. 

(3) Mencatat dalam kartu tabungan. 

(4) Menyerahkan slip setoran ke fungsi akuntansi dan memintakan 

paraf ke manajer. 

(5) Memasukan dalam jurnal penerimaan kas. 

(6) Memposting ke buku besar. 

(7) Simpan slip setoran sebagai arsip. 
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5) Bagan alir 

Fungsi Kas 
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Gambar II.1 Sistem penyetoran kas dari simpanan wadiah yad adh dhamanah pada 
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Fungsi Administrasi& Umum    Fungsi Akuntansi 
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b. Sistem Penarikan Kas dari Simpanan Wadiah Yad Adh Dhamanah pada 

BMT Muara Utama  

1) Fungsi  terkait  

a) Fungsi kas 

(1) Meminta nasabah mengisi slip penarikan dan menandatangani 

slip penarikan. 

(2) Memeriksa kebenaran pengisian data di slip penarikan. 

(3) Jika telah sesuai paraf dan stempel slip penarikan. 

(4) Serahkan slip penarikan dan buku tabungan untuk konfirmasi 

saldo terlebih dahulu kepada fungsi administrasi dan umum. 

(5) Setelah melakukan konfirmasi, catat jumlah penarikan ke buku 

tabungan nasabah dan saldo harian kas. 

(6) Serahkan uang dan buku tabungan nasabah 

b) Fungsi administrasi dan umum 

(1) Menerima slip penarikan dari fungsi kas. 

(2) Memeriksa apakah jumlah penarikan tersebut mencukupi 

dengan saldo yang ada pada kartu tabungan. 

(3) Mencatat penarikan tersebut ke kartu tabungan, dan 

membandingkan apakah saldo dalam kartu tabungan dan buku 

tabungan telah sesuai. 
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(4) Jika terdapat saldo pada kartu tabungan dan buku tabungan 

tidak sesuai, maka harus dilakukan rekonsiliasi terlebih dahulu, 

kemungkinan ada transaksi yang belum dimasukan, misalnya: 

belum dicatatnya atas pemberian bagi hasil/ bonus. 

(5) Jika penarikan lebih dari Rp 5.000.000,00 harus mendapatkan 

persetujuan dan otorisasi manajer. 

(6) Menyerahkan buku tabungan ke fungsi kas. 

c) Fungsi akuntansi 

(1) Menerima slip penarikan dari fungsi administrasi dan umum. 

(2) Menginput slip penarikan dalam jurnal pengeluaran kas dan 

posting ke buku besar. 

(3) Mengarsipkan slip penarikan. 

2) Dokumen yang digunakan 

a) Slip penarikan  

Berfungsi sebagai dokumen penarikan yang digunakan sebagai 

dasar pencatatan ke dalam jurnal pengeluaran kas, dan slip 

penarikan hanya terdiri dari satu lembar (asli) untuk diserahkan ke 

fungsi akuntansi. 

b) Kartu tabungan  

Kartu tabungan berfungsi untuk mencatat jumlah uang/ saldo 

penyetoran dan penarikan yang dilakukan oleh nasabah. 
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3) Catatan akuntansi yang digunakan  

a) Jurnal pengeluaran kas  

Berfungsi untuk mencatat pengeluaran kas yang berasal dari 

penarikan nasabah berdasarkan slip penarikan yang diterima dari 

fungsi administrasi dan umum. 

b) Buku besar 

 Buku besar berfungsi untuk mencatat jumlah nominal yang sudah 

direkap dalam jurnal pengeluaran kas. 

c) Saldo harian kas 

Saldo harian kas berfungsi untuk mencatat jumlah kas masuk dan 

kas keluar yang berasal dari tabungan ataupun transaksi lain. 

4) Jaringan prosedur yang membentuk sistem 

a) Prosedur penarikan 

(1) Memeriksa apakah slip penarikan telah diisi dan diparaf 

nasabah. 

(2) Memberi cap dan paraf pada slip penarikan dan buku tabungan 

setelah dilakukan konfirmasi ke fungsi administrasi dan umum. 

(3) Menyerahkan buku tabungan dan uang ke nasabah. 

b) Prosedur administrasi 

1) Mencocokan jumlah penarikan dengan saldo di buku tabungan 

dan kartu tabungan. 
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2) Jika tidak sesuai antara jumlah penarikan dengan saldo yang 

ada pada buku tabungan dan kartu tabungan, maka harus 

dilakukan rekonsiliasi. 

3) Jika penarikan lebih dari Rp 5.000.000,00 harus mendapatkan 

persetujuan dan otorisasi dari manajer. 

4) Mencatat dalam buku tabungan, saldo harian kas dan kartu 

tabungan setelah dilakukan konfirmasi. 

5) Menyerahkan slip penarikan ke fungsi akuntansi. 

6) Memasukan dalam jurnal pengeluaran kas. 

7) Posting ke buku besar. 

8) Simpan slip penarikan sebagai arsip. 

5) Bagan  alir 
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Fungsi Kas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
    Nasabah 
 
 
SP: Slip Penarikan 

 

 

 

Gambar II.2 Sistem penarikan kas dari simpanan wadiah yad adh dhamanah pada 

BMT Muara Utama 

 

Mulai 

Menerima 
SP& BT 

SP 

BT 

1 

2 

BT 

Mencatat dalam 
SHK, BT dan 

menyiapkan uang 

BT 

RP 

SHK 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

51 

            Fungsi administrasi dan umum 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
  

Gambar II.2 Sistem penarikan kas dari simpanan wadiah yad adh dhamanah pada 
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Fungsi Akuntansi 
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c. Sistem Pemberian Bagi Hasil atau Bonus dari Simpanan Wadiah Yad Adh 

Dhamanah pada BMT Muara Utama 

1) Fungsi terkait 

a) Fungsi akuntansi 

(1) Membuat perhitungan distribusi pendapatan bagi hasil atau 

bonus. 

(2) Mencatat transaksi pemberian bagi hasil atau bonus ke jurnal 

pengeluaran kas berdasarkan slip bagi hasil/ bonus. 

(3) Mengarsipkan slip bagi hasil/ bonus sesuai tanggal. 

b) Fungsi administrasi dan umum 

(1) Membuat perhitungan bagi hasil/ bonus untuk setiap rekening 

tabungan nasabah. 

(2) Membuat slip bagi hasil/ bonus untuk dikreditkan di masing-

masing rekening tabungan nasabah. 

(3) Meminta persetujuan manajer atas pembebanan bagi hasil. 

(4) Setelah disetujui manajer, catat ke masing-masing kartu 

tabungan nasabah. 

2) Dokumen yang digunakan 

a) Slip Bagi Hasil 
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Berfungsi sebagai dokumen yang digunakan untuk mencatat atas 

pemberian bagi hasil ke masing-masing rekening tabungan dan 

merupakan dasar pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas. 

b) Kartu tabungan 

Berfungsi untuk mencatat jumlah pemberian bagi hasil untuk 

masing-masing nasabah pada setiap bulan. 

3) Catatan akuntansi yang digunakan 

a) Jurnal pengeluaran kas 

Berfungsi untuk mencatat pengeluaran kas atas pemberian bagi 

hasil/ bonus berdasarkan slip bagi hasil/ bonus yang berasal dari 

fungsi administrasi dan umum. 

Jurnal atas pemberian bagi hasil/ bonus adalah sebagai berikut: 

 Debet: beban bagi hasil tabungan 

 Kredit: tabungan/ simpanan 

b) Buku besar 

Berfungsi untuk mencatat jumlah nominal atas pemberian bagi 

hasil/ bonus yang sudah direkap dalam jurnal pengeluaran kas. 

4) Jaringan prosedur yang membentuk sistem 

a) Prosedur atas pemberian bagi hasil 

(1) Fungsi akuntansi membuat perhitungan distribusi pendapatan 

bagi hasil/ bonus. 
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(2) Menyerahkan perhitungan distribusi pendapatan bagi hasil/ 

bonus ke fungsi administrasi dan umum untuk diproses 

perhitungannya ke rekening masing-masing nasabah. 

(3) Meminta persetujuan manajer atas transaksi pemberian bagi 

hasil/ bonus. 

b) Prosedur administrasi 

(1) Menghitung bagi hasil untuk setiap rekening nasabah. 

(2) Dari hasil perhitungan, dibuat slip bagi hasil untuk diserahkan 

ke fungsi akuntansi. 

(3) Mencatat dalam kartu tabungan. 

(4) Fungsi akuntansi mencatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. 

(5) Memposting ke buku besar. 

(6) Simpan slip bagi hasil sebagai arsip menurut tanggal. 

5) Bagan alir 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

56 

                                  Fungsi Akuntansi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.3 Sistem pemberian bagi hasil atau bonus dari simpanan wadiah yad adh 
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Fungsi Administrasi dan Umum 
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Gambar II.3 Sistem pemberian bagi hasil atau bonus dari simpanan wadiah yad adh 

dhamanah pada BMT Muara Utama 
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6) Contoh Perhitungan Bagi Hasil atau Bonus dan Perbedaannya dengan 

Perhitungan Bunga di Bank Konvensional 

Tabel II. 3 

Contoh Perhitungan Bagi hasil/ Bonus dan Perbedaan Perhitungannya 

dengan Bunga di Bank Konvensional 

Bagi Hasil Bunga 
Bapak A memiliki tabungan nominal Rp 
10 juta. Jangka waktu I bulan (1 Jan 
2000-1 Feb 2000). Nisbah bagi hasil/ 
bonus= Deposan 57%: BMT 43% 

Bapak B memiliki tabungan nominal Rp 
10 juta. Jangka waktu 1 bulan (I Jan 
2000- 1 Feb 2000). Bunga 20% p.a 

Jika keuntungan yang diperoleh dalam 1 
bulan sebesar Rp 30 juta dan rata-rata 
saldo tabungan satu bulan adalah Rp 950 
juta 

 

Pertanyaan: berapa keuntungan yang 
diperoleh Bapak A? 

Pertanyaan: berapa bunga yang diperoleh 
Bapak B? 

Jawab:  
Rp (10 juta:950 juta) x 30 juta x 57% =       
Rp 180.000 

Jawab: 
Rp 10 juta x(31:365 hari) x 20% =         
Rp 169.863 

Sumber: data yang diolah 

d.   Sistem Pengendalian Intern  Penyetoran dan Penarikan Kas dari Simpanan 

Wadiah Yad Adh Dhamanah pada BMT Muara Utama 

1) Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggung Jawab Fungsional 

secara Tegas 

Struktur organisasi merupakan rerangka pembagian tanggung jawab 

fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian 
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tanggung jawab fungsional dalam organisasi didasarkan pada prinsip 

sebagai berikut: 

a) Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan fungsi penyimpan dari 

fungsi akuntansi 

Pada BMT Muara Utama sudah terdapat pemisahan fungsi 

terhadap fungsi tersebut. Fungsi operasi dan fungsi penyimpanan 

ditangani oleh fungsi kas dan fungsi administrasi dan umum, dan 

harus dipisahkan dengan fungsi akuntansi. Hal ini dilakukan untuk 

menjaga kekayaan perusahaan, menjamin ketelitian dan keandalan 

data akuntansi, sehingga tidak akan membuka kesempatan bagi 

karyawan untuk melakukan kecurangan. 

b) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk 

melaksanakan semua tahap suatu transaksi 

Untuk melaksanakan transaksi penyetoran, penarikan kas, serta 

pemberian bagi hasil atau bonus, BMT Muara utama sudah 

membentuk fungsi-fungsi terkait yang melaksanakan  setiap tahap 

transaksi. Suatu fungsi tidak diberi tanggung jawab penuh untuk 

melaksanakan semua tahap transaksi. Hal ini dimaksudkan agar 

terjadi internal check dalam pelaksanaan transaksi sehingga 

diharapkan dapat memperkecil adanya penyelewengan. 
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2) Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan yang Memberikan 

Perlindungan yang Cukup terhadap Kekayaan, Utang, Pendapatan, dan 

Biaya 

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi   

dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya 

transaksi tersebut. Oleh karena itu dalam organisasi, harus dibuat 

sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas 

terlaksananya setiap transaksi. Di BMT Muara Utama sudah 

melaksanakannya, yaitu sebagai berikut: 

a) Setiap slip penyetoran dan slip penarikan kas dari nasabah harus 

ada otorisasi dari fungsi kas dan fungsi akuntansi. Untuk setiap 

penarikan simpanan lebih dari Rp 5 juta harus ada persetujuan dan 

otorisasi dari manajer. 

b) Adanya persetujuan dan otorisasi manajer atas pemberian bagi 

hasil kepada nasabah setiap bulan. 

c) Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas 

dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung 

yang telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang sehingga akan 

dapat menghasilkan catatan akuntansi yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 
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3) Praktik yang Sehat dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi setiap Unit 

Organisasi 

Pembagian tanggung jawab fungsional, sistem wewenang dan 

prosedur pencatatan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak 

diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam 

pelaksanaannya. Adapun cara–cara yang ditempuh untuk menciptakan 

praktik yang sehat di BMT Muara Utama adalah sebagai berikut: 

a) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannnya 

harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Pada BMT 

Muara Utama semua dokumen yang digunakan dalam sistem 

penyetoran dan penarikan kas dari simpanan wadiah yad adh 

dhamanah sudah bernomor urur tercetak. 

b) Pemeriksaan mendadak (surprised audit). Pemeriksaan mendadak 

dilakukan tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada pihak yang 

akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur. Di BMT Muara 

Utama belum ada pemeriksaan mendadak atas kegiatan-kegiatan 

pokok BMT, sehingga masih ada kemungkinan karyawan tidak 

melaksanakan tugasnya sesuai prosedur yang ditetapkan. 

c) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir 

oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan 

dari orang atau unit organisasi lain. Di BMT Muara utama sudah 
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dibentuk fungsi-fungsi terkait dalam menangani setiap tahapan 

transaksi. 

d) Perputaran jabatan (job rotation) perputaran jabatan secara rutin 

akan dapat menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan 

tugasnya, sehingga dapat menghindari adanya persekongkolan. Di 

BMT Muara utama sudah ada perputaran jabatan, dengan tujuan 

untuk meningkatkan kinerja lembaga dan profesionalitas 

karyawan. 

e) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. Di BMT 

Muara Utama sudah terdapat peraturan untuk pengambilan cuti 

bagi karyawan. 

f) Secara periodik diadakan pencocokan fisik dengan catatannya. Di 

BMT Muara utama selalu melaksanakan pencocokan fisik dengan 

catatannya. Setiap akhir hari fungsi kas mencocokan jumlah kas 

fisik dengan rekap saldo harian kas dari transaksi penyetoran, 

penarikan kas serta transaksi lainnya yang dilakukan nasabah 

sebelum diserahkan ke fungsi akuntansi untuk dicatat ke dalam 

jurnal. 

4) Karyawan yang Mutunya Sesuai dengan Tanggung Jawabnya 

Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidangnya yang menjadi     

tanggungjawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaan dengan efektif  
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dan efisien. Pada BMT Muara Utama untuk mendapatkan karyawan 

yang berkualitas dan dapat dipercaya menggunakan cara yaitu dengan 

menyeleksi calon karyawan yang sesuai dengan pekerjaannya. BMT 

juga melihat latar belakang pendidikan apakah sesuai dengan posisi 

yang akan ditempati. Pendidikan yang disyaratkan adalah minimal 

DIII dan sebaiknya adalah S1, dan diharapkan mempunyai sikap untuk 

mampu menumbuhkembangkan BMT yang lebih baik. Akan tetapi di 

BMT Muara utama belum ada kegiatan pelatihan bagi para karyawan 

untuk dapat meningkatkan kemampuan dan profesionalitas dalam 

bekerja. 

 

 

2. Evaluasi Sistem Penyetoran Dan Penarikan Kas Dari Simpanan Wadiah Yad 

Adh Dhamanah Pada BMT Muara Utama 

a. Evaluasi Terhadap Fungsi yang Terkait 

Dalam melaksanakan kegiatan penyetoran, penarikan kas serta pemberian 

bagi hasil atau bonus dari simpanan wadiah yad adh dhamanah pada 

BMT Muara Utama, fungsi yang terlibat adalah sebagai berikut: 

1) Fungsi kas, memberikan pelayanan kepada semua nasabah baik yang 

ingin melakukan penyetoran maupun penarikan serta bertindak 

sebagai penerima uang maupun pihak yang membayarkan uang atas 
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penarikan simpanan, selain itu juga melakukan pencocokan fisik kas 

pada tiap akhir jam kerja dengan daftar rekap saldo harian kas. 

2) Fungsi akuntansi, melakukan pencatatan atas setiap transaksi yang 

terjadi ke dalam jurnal baik transaksi penyetoran, penarikan maupun 

pemberian bagi hasil berdasarkan dokumen sumber dan dokumen 

pendukung. Selain itu juga membuat perhitungan distribusi 

pendapatan bagi hasil. 

3) Fungsi administrasi dan umum, menerima dan memeriksa setiap bukti 

transaksi yang diterima dari fungsi kas dan melakukan pencatatan 

dalam kartu tabungan. Selain itu juga membuat perhitungan bagi hasil/ 

bonus untuk setiap rekening nasabah dan membuat slip bagi hasil 

sebagai dokumen untuk mengkreditkan bagi hasil ke masing-masing 

rekening nasabah. 

b. Evaluasi Terhadap Dokumen yang Digunakan 

1) Slip setoran, merupakan dokumen yang berasal dari transaksi 

penyetoran kas, yang digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam 

jurnal penerimaan kas. 

2) Slip penarikan, merupakan dokumen yang berasal dari transaksi 

penarikan kas, yang digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam 

jurnal pengeluaran kas. 
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3) Slip Bagi Hasil, merupakan dokumen yang berasal dari transaksi 

pemberian bagi hasil pada setiap bulan, yang digunakan sebagai dasar 

pencatatan ke dalam jurnal pengeluaran kas. 

4) Kartu tabungan, merupakan dokumen yang berfungsi untuk mencatat 

jumlah uang/ saldo penyetoran, penarikan kas, dan pemberian bagi 

hasil. 

c. Evaluasi Terhadap Catatan Akuntansi yang Digunakan 

1) Jurnal penerimaan kas, berfungsi untuk mencatat penerimaan kas dari 

transaksi penyetoran kas berdasarkan slip setoran. 

2) Jurnal pengeluaran kas, berfungsi untuk mencatat pengeluaran kas dari 

transaksi penarikan kas dan transaksi pemberian bagi hasil 

berdasarkan slip penarikan dan slip bagi hasil. 

3) Buku besar, berfungsi untuk mencatat jumlah nominal yang sudah 

direkap dalam jurnal penerimaan kas maupun jurnal pengeluaran kas. 

4) Saldo harian kas, berfungsi untuk mencatat jumlah kas masuk maupun 

kas keluar dari transaksi penyetoran kas, penarikan kas. 

d. Evaluasi Terhadap Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem 

1) Jaringan prosedur yang membentuk sistem penyetoran kas dari 

simpanan wadiah yad adh dhamanah pada BMT Muara Utama 

a) Prosedur penyetoran 

(1) Memeriksa apakah slip setoran telah diparaf oleh nasabah. 
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(2) Meminta uang kepada nasabah dan mencocokan jumlahnya 

seperti yang tertera pada slip setoran. 

(3) Memberikan paraf dan cap pada slip setoran dan buku 

tabungan. 

b) Prosedur administrasi 

(1) Mencatat dalam saldo harian kas berdasarkan slip setoran. 

(2) Menyerahkan slip setoran ke fungsi administrasi dan umum. 

(3) Mencatat dalam kartu tabungan. 

(4) Menyerahkan slip setoran ke fungsi akuntansi dan memintakan 

paraf ke manajer. 

(5) Memasukan dalam jurnal penerimaan kas, posting ke buku 

besar dan mengarsipkan. 

2) Jaringan prosedur yang membentuk sistem penarikan kas dari 

simpanan wadiah yad adh dhamanah pada BMT Muara Utama 

a) Prosedur penarikan 

(1) Memeriksa apakah slip penarikan telah diisi dan diparaf 

nasabah. 

(2) Memberi cap dan paraf pada slip penarikan dan buku tabungan 

setelah dilakukan konfirmasi ke fungsi administrasi dan umum. 

(3) Menyerahkan buku tabungan dan uang ke nasabah. 
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b) Prosedur administrasi 

(1) Mencocokan jumlah penarikan dengan saldo di buku tabungan 

dan kartu tabungan. 

(2) Jika tidak sesuai antara jumlah penarikan dengan saldo yang 

ada pada buku tabungan dan kartu tabungan, harus dilakukan 

rekonsiliasi. 

(3) Jika penarikan lebih dari Rp 5.000.000,00 harus mendapatkan 

persetujuan dan otorisasi dari manajer. 

(4) Mencatat dalam buku tabungan, saldo harian kas dan kartu 

tabungan setelah dilakukan konfirmasi. 

(5) Menyerahkan slip penarikan ke fungsi akuntansi. 

(6) Memasukan dalam jurnal pengeluaran kas, posting ke buku 

besar, dan mengarsipkan. 

3) Jaringan prosedur yang membentuk sistem pemberian bagi hasil dari 

simpanan wadiah yad adh dhamanah pada BMT Muara Utama 

a) Prosedur atas pemberian bagi hasil 

(1) Fungsi akuntansi membuat perhitungan distribusi pendapatan 

bagi hasil/ bonus. 

(2) Menyerahkan perhitungan distribusi pendapatan bagi hasil/ 

bonus ke fungsi administrasi dan umum untuk diproses 

perhitungannya ke rekening masing-masing nasabah. 
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(3) Meminta persetujuan manajer atas transaksi pemberian bagi 

hasil/ bonus. 

b) Prosedur administrasi 

(1) Menghitung bagi hasil untuk setiap rekening nasabah. 

(2) Dari hasil perhitungan, dibuat slip bagi hasil untuk diserahkan 

ke fungsi akuntansi. 

(3) Mencatat dalam kartu tabungan. 

(4) Fungsi akuntansi mencatat ke dalam jurnal pengeluaran kas, 

posting ke buku besar dan mengarsipkan. 

 

e. Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Intern 

Sistem pengendalian intern BMT Muara Utama sudah baik. Dilihat dari 

fungsi yang terkait BMT Muara Utama sudah terdapat pemisahan fungsi 

dalam pelaksanaannya. Dalam sistem otorisasi dan prosedur 

pencatatannya sudah dilakukan dengan baik oleh pejabat yang berwenang. 

Dilihat dari prakik yang sehat, BMT Muara Utama sudah menggunakan 

formulir yang bernomor urut tercetak, sudah terdapat beberapa fungsi 

terkait dalam melaksanakan setiap tahapan transaksi, sudah terdapat 

perputaran jabatan, pengambilan cuti bagi karyawan, serta diadakan 

pencocokan fisik dengan catatannya. Akan tetapi belum ada pemeriksaan 

mendadak dan belum ada kegitan pelatihan yang diperuntukan bagi para 

karyawan. Dalam seleksi calon karyawan, BMT Muara Utama sudah 
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melakukan penyesuaian antara jabatan dengan latar belakang 

pendidikannya. Perusahaan juga melakukan seleksi dengan tes tertulis dan 

wawancara.  
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BAB III 

TEMUAN 

 

Penulis menemukan beberapa kelebihan dan kelemahan dalam sistem penyetoran dan 

penarikan kas dari simpanan wadiah yad adh dhamanah pada BMT Muara Utama 

sebagai berikut: 

A. Kelebihan 

1. Sudah ada pemisahan fungsi yang terkait dalam sistem penyetoran dan  

penarikan kas serta pemberian bagi hasil kepada nasabah, sehingga dapat 

menghindari adanya penyalahgunaan wewenang. 

2. Dokumen-dokumen yang digunakan telah diotorisasi oleh pihak yang 

berwenang, sehingga dapat dipertanggungjawabkan penggunaanya. 

3. Dokumen-dokumen yang digunakan seperti slip setoran, slip penarikan serta 

slip bagi hasil/ bonus sudah bernomor urut tercetak, sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan kecurangan dapat dihindari. 

4. Kegiatan dari awal sampai akhir dilaksanakan oleh beberapa orang atau 

beberapa fungsi terkait  sehingga terjadi internal chek terhadap pelaksanaan 

tugas setiap fungsi terkait. 

5. Setiap akhir jam kerja diadakan pencocokan kas fisik dengan laporan yang 

dibuat oleh fungsi kas. 
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6. Sudah ada perputaran jabatan untuk menjaga independansi karyawan dan 

menghindari persekongkolan. 

7. Adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk mengevaluasi kinerja 

BMT serta memberikan masukan-masukan untuk kemajuan BMT yang akan 

datang. 

8. Penentuan besarnya keuntungan yang akan dibagihasilkan antara BMT Muara 

Utama dengan nasabah sesuai dengan syariat islam dan dibagi secara adil. 

9. Adanya fasilitas komputer yang memadai untuk membantu kelancaran 

administrasi. 

 

B. Kelemahan 

1. Masyarakat belum siap dalam melaksanakan sistem bagi hasil karena sistem 

bunga telah mendarah daging dalam kehidupan berekonomi. 

2. Belum ada transparansi atas pemberian porsi bagi hasil/ bonus antara BMT 

dengan nasabah. 

3. Belum ada kegiatan pelatihan bagi para karyawan untuk meningkatkan 

kemampuan dan profesionalitas dalam bekerja. 

4. Kurangnya pemasaran produk selain simpanan wadiah, padahal terdapat 

produk-produk simpanan yang lain, akan tetapi kurang diminati masyarakat. 

5. Belum ada pemeriksaan mendadak sehingga belum diketahui kinerja masing-

masing karyawan dan efektivitas kegiatan BMT Muara Utama. 
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6. dokumen yang digunakan seperti slip setoran, slip penarikan serta slip bagi 

hasil yang belum dibuat rangkap. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan penulis mengenai sistem penyetoran, 

penarikan kas serta pemberian bagi hasil atas simpanan wadiah yad adh 

dhamanah pada BMT Muara Utama, penulis dapat mengambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Secara keseluruhan sistem yang telah diterapkan BMT Muara Utama telah 

mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP). 

2. Prinsip pemberian bagi hasil sudah sesuai dengan syariah islam. 

3. Fungsi yang terkait dalam sistem penyetoran, penarikan kas serta 

pemberian bagi hasil/ bonus meliputi fungsi kas, fungsi akuntansi, serta 

fungsi administrasi dan umum. 

4. Dokumen yang digunakan dalam sistem penyetoran, penarikan kas serta 

pemberian bagi hasil adalah slip setoran, slip penarikan, slip bagi hasil dan 

kartu tabungan. 

5. Catatan akuntansi yang digunakan meliputi jurnal penerimaan kas, jurnal 

pengeluaran kas, saldo harian kas, dan buku besar. 

6. Sistem pengendalian intern sudah diterapkan secara baik di BMT Muara 

Utama, meliputi: adanya struktur organisasi yang memisahkan fungsi 
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secara tegas, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat, 

karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan kelemahan yang ditemukan, maka penulis memberikan 

rekomendasi atau saran sebagai berikut: 

1. BMT harus memberikan pengertian kepada nasabah mengenai perbedaan 

antara bunga yang diterapkan bank konvensional dengan sistem bagi hasil 

yang diterapkan di BMT, sehinggga nasabah mengetahui perbedaan 

keduanya dan bisa memilih yang lebih menguntungkan. 

2. Dilakukan transparansi atas pemberian proporsi bagi hasil atau bonus 

yang diberikan kepada nasabah, walaupun simpanan wadiah yad adh 

dhamanah hanya bersifat titipan. 

3. Diadakan pelatihan maupun training bagi karyawan BMT untuk 

meningkatkan kemampuan dan profesionalitas karyawan. 

4. Bagi pihak marketing, sebaiknya lebih aktif mempromosikan produk-

produk simpanan di BMT Muara Utama yang lain selain simpanan wadiah 

agar lebih diminati oleh masyarakat. 

5. Diadakan pemeriksaan mendadak guna mengetahui kinerja masing-

masing karyawan dan efektivitas kegiatan BMT Muara Utama. 
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6. Dokumen yang digunakan seperti slip setoran, slip penarikan dan slip bagi 

hasil sebaiknya dibuat rangkap agar terjadi internal check dari fungsi 

terkait atas transaksi yang terjadi. 
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