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Evaluasi sistem pemberian kredit pada koperasi serba usaha BMT akbar 
Tawangsari kabupaten Sukoharjo 
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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

A. Sejarah berdirinya BMT Akbar 

Baitul Maal Wat Tamwil adalah sebuah lembaga keuangan informal 

yang tumbuh sejak jaman Rosulullah SAW. Pada dekade awal tahun 80-an di 

Indonesia pernah tumbuh subur. Ganesha Bandung dan Ridlo Gusti Jakarta 

adalah dua contoh Baitul Maal Wat Tamwil yang berkembang saat itu, namun 

pertumbuhannya tidak diimbangi dengan manajemen yang baik sehingga 

mengalami kegagalan. 

Pada tahun 1991/1992 merupakan tahun kebangkitan Baitut Tamwil. 

Gejala spektakulernya adalah dengan berdirinya BPRS di Bandung pada bulan 

Agustus 1991, BPR tersebut beroperasi dengan bunga 0% dan sekarang telah 

resmi menjadi Bank Syariah, kemudian disusul Bank Muamalat Indonesia di 

awal Juni 1992. Pada awal tahun 1992 menyusul sebuah Lembaga Keuangan 

Kecil dan bukan Bank tetapi beroperasi sesuai dengan Perbankan, inilah 

Baiututtamwil yang bernama Baitut Maal Bina Insan Kamil di Jakarta. 

Ketua umum CMI, ketua umum MUI dan Dirut BMI dengan Akte 

notaries Ny. Laila Paripurno, SH No.05 tanggal 13 Maret 1995 membentuk 
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Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) di bawah naungan Yayasan 

Inkubasi Bisnis Usaha kecil (YINBUK). Yayasan tersebut bertujuan 

menumbuhkembangkan sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi 

rakyat dan pengusaha kecil dengan mengembangkan Baituttamwil sebagai 

lembaga strategis. Berangkat dari itulah maka di Pendopo Kabupaten 

Sukoharjo pada tanggal 22 September 1995 telah di resmikan berdirinya 6 

BMT di wilayah Sukoharjo oleh Dr.Ir.M. Amin Aziz, termasuk salah satu 

diantaranya adalah BMT Akbar Tawangsari. Untuk lebih memasyarakatkan 

adanya Baituttamwil maka Presiden Suharto pada tanggal 7 Desember 1995 

telah mencanangkan berdirinya 1000 BMT diseluruh Indonesia. 

BMT Akbar adalah suatu kelompok swadaya masyarakat yang 

mempunyai bentuk kegiatan unit simpan pinjam dan unit penggajian bagi 

anggotanya. Dalam operasionalnya kelembagaan BMT Akbar telah 

menyatakan diri beroperasi pada tanggal 6 Januari 1996 dan beralamatkan di 

Jl.Pattimura No. 22 Masjid Nurul Iman Depan Pasar Tawangsari Sukoharjo 

57561. 

Pada tanggal 21 Agustus 1998 oleh Departemen Koperasi Penyusutan 

Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo, BMT Akbar disyahkan sebagai 

Koperasi Serba Usaha dan untuk selanjutnya disebut KSU BMT Akbar, 

Nomor Badan Hukum: 004/BH/KWK.11.27/VII/1998 seiring dengan waktu 

kegiatan operasional BMT dilandasi iman, kesabaran, dan perjuangan semata 

mencari Ridlo Allah SWT, BMT Akbar telah memberikan manfaat yang besar 
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kepada masyarakat ekonomi lemah, sehingga menumbuhkan tingkat 

kepercayaan Pemerintah Daerah turut serta dalam pembinaan BMT. 

BMT merupakan singkatan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu 

dikembangkan dari konsep Baitul Maal Wat Tamwil. Dalam konsep Baitul 

Maal Wat Tamwil ada dua kegiatan yaitu kegiatan menerima titipan baziz dari 

dana zakat, infak dan sedeqah dan memanfaatkan untuk kesejahteraan 

masyarakat kecil bawah. Kegiatan BMT adalah kegiatan yang bertujuan 

mengembangkan usaha-usaha produktif. Untuk meningkatkan pendapatan dan 

meningkatkan kualitas serta produktivitas usaha anggota pengusaha kecil 

disekitarnya, dengan cara antara lain mendorong kegiatan menabung dan 

menunjang pembiayaan ekonominya. 

Dilihat dari segi yuridis, berdasarkan UU No.7 tahun 1992 tentang 

perbankan, BMT tidak termasuk Lembaga Keuangan formal yang dapat 

dioperassikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara 

luas. Untuk memastikan agar BMT dapat mengembangkan diri dari 

kegiatannya secara legal, maka pilihan yang tersedia hanya ada dua yaitu 

koperasi atau KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat ). KSM adalah lembaga 

informal masyarakat yang dibentuk berdasar kesepakatan sekelompok 

masyarakat tertentu untuk tujuan bersama yang sifatnya khusus. Misalnya 

paguyuban, arisan, asosiasi, klub-klub, dan sebagainya. BMT dapat dibentuk 

sebagai KSM. 

Dalam program proyek hubungan Bank dengan Kelompok Indonesia 

(PHBK-BI), Bank Indonesia memberikan izin pada Lembaga Pengembang 
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Swadaya Masyarakat (LPSM) tertentu membina KSM. Ketua Umum ICMI, 

Ketua Umum MUI dan direktur utama BMI mendirikan Yayasan Inkubasi 

Bisnis Usaha Kecil (YINBUK). Badan pekerja dari YINBUK bernama 

PINBUK merupakan LPSM. Berdasarkan kerjasama YINBUK dengan 

PHBK-BI, No.003/MOU/PBHK-PINBUK/VIII-25, maka PINBUK dapat 

memberikan sertifikat operasi kepada BMT yang memenuhi syarat. 

 

B. Struktur Organisasi BMT Akbar 

 Struktur organisasi BMT Akbar dapat dilihat dibawah ini. Masing-

masing tingkatan mempunyai kewenangan sehingga dapat berjalan sesuai 

dengan ciri sebuah lembaga ekonomi. 
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Gambar 1. Struktur organisasi BMT Akbar 

1. Pengurus 

a. Badan Pengurus 

Kewenangan : 

Membuat kebijakan umum dan melakukan pengawasan pelaksanakan 

kegiatan sehingga sesuai dengan tujuan lembaga. 

Tugas-tugas: 

1. Menyusun kebijakan umum Baituttamwil 

2. Melakukan pengawasan kegiatan dalam bentuk: 

a) Persetujuan pembiayaan untuksuatu jumlah tertentu. 

b) Pengawasan tugas General Manager( pengelola). 

c) Memberikan rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan 

kepada anggota supaya sesuai dengan syariah. 

b. Penasehat 

Memberikan nasehat baik diminta maupun tidak kepada pengurus BMT 

untuk kemajuan BMT. 

2. Pengelola  

a. Manajer umum 

Kewenangan: 
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Memimpin jalannya BMT sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijakan 

umum yang digariskan oleh pengurus. 

Tugas-tugas: 

1. Membuat rencana kerja secara periodik yang meliputi rencana pemasaran, 

rencana pembiayaan, rencana biaya operasi, rencana keuangan.  

2.  Membuat kebijaksanaan khusus sesuai dengan kebijakan umum yang 

digariskan oleh badan pengawas atau dewan pendiri. 

3. Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh stafnya. 

4. Membuat laporan secara periodic kepada badan pengawas/dewan pendiri 

berupa: laporan pembiayaan baru, laporan perkembangan pembiayaan, 

laporan dana, laporan keuangan. 

b. Manajer Simpanan 

Kewenangan: 

Melaksanakan kegiatan simpanan anggota/masyarakat dan berbagai sumber 

lainnya untuk memperbesar modal BMT. 

Tugas-tugas: 

1. Menyusun rencana pengerahan tabungan. 

2. Merencanakan produk-produk tabungan. 

3. Melakukan analisa data tabungan. 

4. Melakukan pembinaan nasabah/anggota. 

5. Membuat laporan perkembangan tabungan. 

c. Manajer Pembiayaan 

Kewenangan: 
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Melakukan kegiatan pelayanan kepada peminjam dan pembinaan agar 

pembiayaan yang diberikan tidak macet.  

Tugas-tugas: 

1. Menyusun rencana pembiayaan/kredit. 

2. Menerima analisa kredit. 

3. Melakukan analisa kredit 

4. Mengajukan persetujuan kredit kepada komite 

5. Melakukan administrasi kredit 

6. Melakukan pembinaan nasabah/anggota 

7. Membuat laporan perkembangan kredit 

d. Manajer pelayanan anggota 

Kewenangan: 

Memberikan pelayanan kepada semua anggota sekaligus nasabah terutama 

anggota penabung. 

Tugas-tugas: 

Sebagai pelayanan anggota yaitu memberikan penjelasan kepada calon 

nasabah/anggota, menangani pembukuan kartu tabungan, mengurusi semua 

dokumen an pekerjaan yang harus dikomunikasikan dengan nasabah. 

e. Pembukuan 

Kewenangan: 

Menangani  administrasi keuangan, menghitung bagi hasil serta menyusun 

laporan keuangan. 

Tugas-tugas: 
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1. Mengerjakan jurnal buku besar 

2. Menyusun neraca percobaan  

3. Melakukan perhitungan bagi hasil penabung dan peminjam 

4. Menyusun laporan keuangan secara periodic 

 

f. Kasir 

Kewenangan: 

Bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar serta bertanggungjawab 

terhadap penyimpanan uang. 

Tugas-tugas: 

1. Menerima/menghitung uang dan menbuat bukti penerimaan. 

2. Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah ketua. 

3. Melayani dan membayar pengambilan tabungan. 

4. Setiap akhir jam kerja menghitung uang yang ada dan meminta 

pemeriksaan dari ketua. 

 

C. Tujuan BMT Akbar 

Tujuan didirikannya BMT Akbar Tawangsari antara lain adalah: 

1. Meningkatkan pengembangan ekonomi umat khususnya pengusaha kecil 

yang selama ini belum tersentuh oleh lembaga perbankan yang ada, 

melalui pinjaman modal kerja, pembinaan usaha dan unit-unit kegiatan ke 

arah kesejahteraan hidup. 

2. Mengurangi ruang gerak rente dengan cara memberikan pinjaman untuk 

kebajikan , penyuluhan dan pembinaan mental. 
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3. Menghimpun dana umat yang mengarah pada perbaikan ekonomi 

pengusaha kecil. 

4. Mengurangi arus pengangguran melalui produktivitas kerja padat karya. 

5. Mensosialisasikan nilai-nilai Islam ke dalam aspek ekonomi dengan cara 

melandasi setiap kegiatan BMT atas dasar syariah.  
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BAB II 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Sistem Akuntansi untuk BMT 

Pengertian Kredit 

Kredit adalah aktivitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada 

nasabah pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai dan 

menentukan nasabah mana yang akan dibiayai agar di peroleh jenis usaha 

yang produktif/menguntungkan dan dikelola oleh nasabah yang jujur dan 

bertanggungjawab. Dalam BMT pemberian kredit disebut dengan 

pembiayaan. 

Dalam istilah perbankan atau koperasi, analisa kredit atau 

pembiayaan berarti pemanfaatan dana. Pengertian pembiayaan menurut 

Undang-Undang Pokok Perbankan No.7 Tahun 1992, merumuskan 

kredit/pembiayaan sebagai berikut: 

“Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di 
persamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 
pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan 
pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu 
tertentu dengan jumlah biaya, imbalan atau pembagian hasil 
keuntungan”. 
 
Dengan keluarnya Undang-Undang Perbankan tersebut maka secara 

tegas membuka peluang perbankan dengan sistem bagi hasil dan 

memantapkan lembaga keuangan. Setingkat Kelompok Swadaya 

Masyarakat (KSM) yang telah lebih dahulu menerapkan sistem bagi hasil, 

misalnya seperti Baituttamwil. 
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Sistem Akuntansi Pemberian Kredit 

Sistem akuntansi pemberian kredit dirancang untuk mencatat 

transaksi yang berhubungan dengan pemberian kredit. Setiap orang yang 

ingin mengajukan kredit harus menjadi anggota. Seseorang akan menjadi 

anggota secara otomatis jika ia membuka simpanan di BMT, atau dengan 

membayar simpanan wajib terlebih dahulu sebagai syarat menjadi anggota 

pada BMT. 

Dokumen yang di perlukan pada sistem pemberian kredit antara lain: 

- Formulir Permohonan Kredit 

- Buku  Daftar Anggota pemohon kredit 

- Formulir data kredit atau data investigasi 

- Register verifikasi/survey 

- Formulir Risalah Rapat commite credit 

- Kredit Surat pemberitahuan hasil commite credit 

-    Akad kredit 

- Jadwal angsuran 

- Kartu kredit/Kartu Rekening 

- Formulir teguran/peringatan  

- Formulir Referensi/surat pernyataan avalis 

- Surat pernyataan lainnya 
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Anggota yang memperoleh kredit (debitur) mempunyai kewajiban 

untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan akad kredit. Untuk 

kredit Mudharabah dan musyarakah, bagi hasil efektif akan diperoleh BMT 

setelah dinilai bahwa investasi tersebut telah menghasilkan keuntungan. 

Dalam hal ini debitur harus melakukan pencatatan perolehan keuntungan 

setiap periode tertentu (misalnya mingguan) dan melaporkannya pada BMT. 

 

Produk pemberian kredit BMT Akbar 

a. Mudharabah 

Adalah pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh BMT kepada 

anggota, dimana peminjam (anggota) sepenuhnya bertanggungjawab 

terhadap pengelolaan usahanya. Bagi hasil diberikan kepada BMT 

sesuai dengan kesepakatan. 

b. Bai’ Bithaman Ajil (BBA) 

Adalah pembiayaan yang diberikan untuk pembelian suatu barang yang 

di perlukan anggota dan anggota akan membayar harga barang secara 

mengangsur. 

c. Murabahah 

Adalah pembiayaan yang diberikan untuk pembelian suatu barang atau 

modal yang diperlukan nasabah dan nasabah akan membayar secara 

tangguh pada waktu yang telah disepakati. 

d. Musyarakah 
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Adalah kerjasama patungan, dana disediakan bersama dan keuntungan 

dibagi dua menurut kesepakatan.  

e. Al Ijarah 

Adalah pembiayaan yang diberikan untuk semua barang yang 

diperlukan nasabah dan nasabah akan membayar secara mengangsur. 

Syarat pengajuan kredit 

Dalam mengajukan permohonan kredit di BMT mempunyai syarat-

syarat  sebagai berikut: 

a. Jujur dan berakhlak Mulia. 

b. Fotocopy Identitas KTP/SIM. 

c. Mengisi Formulir permohonan pembiayaan/kredit. 

d. Mempunyai usaha yang telah berjalan ± 1 tahun. 

e. Bersedia dianalisa dan ditinjau bentuk usahanya. 

f. Mendapat persetujuan suami/istri/keluarga. 

g. Mentaati peraturan BMT Akbar 

 

Asset sebagai jaminan atau agunan 

 Dalam pemberian kredit asset yang dijadikan jaminan atau agunan 

di BMT  agar debitur bisa melunasi kewajibannya adalah sebagai berikut: 

  BPKB 

  Sertifikat tanah 

 

Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Pada BMT Akbar 

Pengertian sistem dan prosedur 
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Sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu sama 

lain yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.  

(Mulyadi,1997:2). 

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan 

beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk 

menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi 

berulang-ulang.(Mulyadi,1997:6). Kegiatan klerikal terdiri dari kegiatan 

berikut ini yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, jurnal, 

dan buku besar: 

- Menulis 

- Menggandakan  

- Menghitung 

- Memberi kode 

- Mendaftar 

- Memilih 

- Memindah 

- Membandingkan 

Jaringan prosedur yang baik harus memenuhi empat unsur sistem 

pengendalian yaitu: 

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab secara tegas 

Prinsip yang harus diperhatikan adalah: 

- Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari 

fungsi akuntansi. 
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- Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk 

melaksanakan semua tahap suatu transaksi. 

b. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan  

Dalam organisasi setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari 

pejabat yang berwenang menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh 

karena itu dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur 

pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap 

transaksi. Sistem otorisasi akan menjamin dihasilnya dokumen yang 

dapat di percaya bagi proses akuntansi. Prosedur pencatatan yang baik 

akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai 

kekayaan, hutang, pendapatan, dan biaya suatu organisasi.    

c. Praktek yang sehat 

- Penggunaan formulir bernomor urut tercetak. 

- Pemeriksaan mendadak yang mendorong karyawan melaksanakan 

tugas sesuai dengan aturan yang ditetapkan. 

- Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh 

satu orang. 

d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya 

 

Dokumen dan catatan akuntansi yang diperlukan 

Dokumen yang diperlukan dalam sistem akuntansi kredit pada BMT 

Akbar antara lain: 

- Formulir Permohonan Pinjaman 
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Formulir ini diisi oleh calon debitur yang berisi identitas calon debitur, 

jenis usaha, jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman, dan digunakan 

untuk apa. 

- Formulir Data Peminjam 

Berisi antara lain identitas dan profil usaha, modal usaha, pinjaman 

kepada pihak lain dan sebagainya. 

- Buku Daftar Pemohon Kredit 

Berisi antara lain nama, alamat, dan jenis usaha para pemohon kredit. 

- Surat Keterangan layak menerima pinjaman 

Dibuat oleh petugas kredit setelah mengadakan analisa kredit.  

- Formulir lembar persetujuan 

Berisi jumlah pinjaman yang disetujui oleh pengurus BMT. 

- Akad kredit 

Merupakan perjanjian kredit antara BMT dengan debitur yang berisi 

antara lain tanggal dan tempat terjadinya akad, pihak yang menerima 

pinjaman, pihak yang memberikan pinjaman, jangka waktu pinjaman, 

bagi hasil, angsuran pokok dan sebagainya. 

- Tanda penerimaan uang 

Berupa kuitansi besarnya pinjaman yang diterima oleh debitur dan 

dibuat oleh bagian kasir.  

- Bukti Angsuran Pinjaman 

Berisi nama, nomor anggota, besarnya angsuran dan bagi hasil yang 

dibuat oleh petugas pelayanan anggota. 
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- Surat pernyataan/ keterangan lain 

Antara lain, surat pemberitahuan akan jatuh tempo, surat teguran bagi 

debitur yang macet. 

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi kredit 

antara lain: 

- Kartu angsuran 

Merupakan buku pembantu dari rekening kredit yang dibuat oleh petugas pelayanan. 

- Buku kas 

Merupakan catatan pertama yang dibuat oleh petugas pembukuan. 

- Laporan hasil angsuran 

Merupakan catatan harian tentang angsuran yang telah diterima beserta bagi hasilnya. 

 

Prosedur mendapatkan kredit  

a. Calon debitur datang ke BMT Akbar dengan mengemukakan maksud 

kedatangannya. 

b. Bagian pelayanan anggota memberikan formulir permohonan pinjaman 

dan formulir data peminjam. 

c. Calon debitur mengisi formulir tersebut dan menyerahkan kembali 

kepada bagian pelayanan anggota dengan disertai foto copy identitas diri. 

d. Petugas kredit melakukan penelitian lapangan dan analisa kredit dari data 

yang telah diperoleh. 
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e. Berdasarkan analisa kredit dan penelitian lapangan, maka diadakan rapat 

untuk membicarakan diterima, ditolak, atau ditundanya permohonan 

tersebut dan petugas BMT memberitahukan pada calon debitur. 

f. Bila permohonan kredit diterima, maka pengurus memberikan lembar 

persetujuan kepada kasir. 

g. Calon debitur datang kembali ke BMT Akbar untuk melakukan akad 

kredit. 

h. Bagian kasir menghitung uang sesuai dengan yang  tercantum dalam 

lembar persetujuan, dan membuat kuitansi tanda penerimaan uang. 

i. Bagian kredit membuat kartu pinjaman yang antara lain berisi besarnya 

angsuran pokok dan bagi hasil serta jangka waktu pinjaman. 

j. Kuitansi penerimaan uang lembar 1 diserahkan ke bagian pembukuan dan 

lembar 2 diserahkan ke debitur beserta uang. 

k. Bagian pembukuan mencatat transaksi tersebut ke dalam buku kas dan 

kuitansi penerimaan uang diarsip menurut nomor urut transaksi. 

 

Prosedur angsuran kredit 

a. Debitur datang ke BMT Akbar dengan membawa bukti penerimaan uang. 

b. Debitur menyerahkan uang sesuai dengan angsuran pokok dan bagi 

hasilnya. 

c. Bagian pelayanan anggota membuat bukti angsuran pinjaman sebesar 

angsuran pokok dan bagi hasilnya yang diberikan kemudian memberi 

paraf. 
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d. Petugas pelayanan mencatat angsuran tersebut ke dalam laporan harian 

angsuran dan kartu angsuran. 

e. Bukti angsuran lembar 1 diserahkan kepada debitur, disatukan dengan 

bukti penerimaan uang yang dibawa debitur. Bukti angsuran lembar 2 

diserahkan ke bagian kasir bersama uangnya, kemudian bukti tersebut 

diserahkan ke petugas pembukuan. 

f. Bagian pembukuan mencatat transaksi tersebut ke dalam buku kas dan 

bukti angsuran di arsip menurut nomor urut transaksi. 

Anggota dapat mengajukan permohonan pinjaman kembali pada 

BMT Akbar setelah melunasi pinjamannya. Petugas kredit mengadakan 

pendekatan pada anggota supaya dapat ikut mengatasi kredit yang macet. 

5. Prinsip-prinsip Analisa kredit 

Prinsip-prinsip analisa kredit dipergunakan dalam melakukan 

penelitian permohonan kredit. Seorang petugas bagian pembiayaan/kredit 

pada BMT harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan 

dengan kondisi secara keseluruhan calon debitur. Di dalam lembaga 

perbankan atau Baituttamwil prinsip penilaian tersebut dikenal dengan unsur 

5C yaitu: 

a. Character 

Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon debitur, dengan tujuan 

untuk memperkirakan kemungkinan bahwa nasabah pengguna dana atau 

anggota Baituttamwil yang mengajukan pembiayaan/kredit dapat 

memenuhi kewajibannya. Hal ini bisa diperoleh melalui kebiasaan dan 
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pengalaman dari debitur apakah debitur tahan uji, ingin terus 

berkembang, hemat/tidak boros, senang menabung cukup untuk 

berkeluarga, tekun dan berpengalaman dan bisa dinilai dari kejujurannya, 

gaya hidupnya, kebiasaan dan sikapnya terhadap uang. 

b. Capacity 

Penilaian tentang kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran. 

Kemampuan ini diukur dengan catatan prestasi debitur dimasa lalu yang 

didukung dengan pengamatan di lapangan atas usaha nasabah, cara 

berusaha ataupun tempat berusaha. Kemudian untuk debitur baru dengan 

menggunakan profil keuangan usaha antara lain melakukan analisa rugi 

laba, menghitung semua penerimaan diluar usaha, biaya diluar kegiatan 

usaha dan kemampuan menabung, semuanya dilakukan dengan 

wawancara terhadap calon debitur. 

c. Capital 

Penilaian terhadap kemampuan modal yang di miliki oleh calon debitur, 

yang diukur dengan posisi usahanya secara keseluruhan melalui ratio 

finansialnya dan penekanan pada komposisi modalnya, kegiatan usaha 

kecil sekalipun mampu dikembangkan jika kita mampu menghitung 

secara tepat berapa keuntungannya, bahwa kemacetan usaha kecil lebih  

banyak disebabkan oleh kekurangan modal, pengembangan dimasa 

datang mempunyai korelasi dengan masa lampau. Penilaian tersebut 

dilakukan dengan cara menghitung dengan tepat berapa tingkat 

perputaran modal kerja dalam sebulan, menghitung berapa potensi yang 
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masih dapat dijangkau dengan menentukan taksiran nilai rupiahnya 

kemudian menghitung kebutuhan modal kerja. 

d. Colateral 

Adalah jaminan yang dimiliki oleh calon debitur. Penilaian ini bertujuan 

untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran 

terjadi, maka jaminan dapat di pakai sebagai pengganti dari 

kewajibannya. Akan tetapi colateral di dalam BMT lebih ditekankan pada 

faktor kepercayaan, kedekatan hubungan dengan pengusaha dan kegiatan 

usahanya, saling mengenal karena daerah usahanya tidak terlalu luas 

melalui tanggung renteng dan/atau tokoh setempat yang diiringi dengan 

kegiatan pengajian bersama. Penilaian ini menggunakan pendekatan 

jaminan yang ditekankan pada kondisi ekonomi dari jaminan. sehingga 

keputusan memberikan dana pembiayaan didasarkan pada keamanan 

jaminan. 

e. Condition 

Bagian pembiayaan BMT harus melihat kondisi perekonomian secara 

umum khususnya yang terkait dengan jenis usaha calon debitur. Hal 

tersebut dilakukan karena keadaan eksternal usaha yang dibiayai 

mempunyai peranan yang sangat besar dalam memperlancar usaha yang 

dibiayai. 

 

6. Kegiatan persiapan Analisa pembiayaan/kredit 
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Kegiatan analisa merupakan suatu kegiatan yang sangat kompleks. 

Karena keharusan menilai suatu kondisi eksternal dengan keterbatasan data 

yang tersedia. Suatu penilaian bersifat prediksi karena itu diperlukan 

formula dan pendekatan ilmiah dalam melakukannya. Sebelum kegiatan 

analisa dilakukan beberapa persiapan yaitu: 

a. Pemilihan pendekatan Analisa 

1. Pendekatan karakter 

Pada pendekatan proses pemberian dana kredit didasarkan atas 

kepercayaan terhadap reputasi karakter usaha dan perilaku dari calon 

debitur.  

2. Pendekatan kemampuan pelunasan 

Penekanan ini menekankan pada kemampuan nasabah 

mengembalikan pokok pembiayaan, apakah berdasarkan pada proyek 

yang dibiayai atau sumber dana lainnya yang mungkin dapat 

menutup pengembalian dana pembiayaan/kredit, dapat dilihat dari 

administrasi keuangan yang cukup baik dan dapat dipercaya. 

3. Pendekatan kelayakan 

Disebut layak jika suatu proyek atau usaha dapat secara layak 

dilaksanakan dengan baik sesuai dengan norma-norma bisnis yang 

berlaku. 

b. Proses pengumpulan informasi 
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Beberapa informasi yang diperlukan dalam rangka persiapan 

analisis kredit adalah informasi yang bersifat umum dan bersifat khusus. 

Informasi umum dapat diperoleh dari pihak luar, meliputi beberapa 

informasi usaha calon debitur antara lain: 

1. Reputasi calon debitur 

2. Data ekonomi menyangkut usaha yang akan dibiayai 

3. Data perkembangan rekening simpanan/tabungan 

Informasi khusus tentang nasabah meliputi: 

1. Data keuangan calon debitur 

2. Data teknik usaha (manajemen sederhana) calon debitur 

3. Data ekonomis dan yuridis jaminan (apabila sangat diperlukan untuk 

pembiayaan skala besar) 

4. Data lain yang berkaitan secara langsung dengan usaha/proyek 

c. Penetapan Titik kritis proyek 

Aspek pasar merupakan aspek terpenting dari keseluruhan aspek 

yang harus dianalisa. Tanpa adanya pemasaran maka keseluruhan 

produksi akan macet. Analisa pembiayaan/kredit harus dapat 

menemukan titik kritis dari suatu proyek yang akan dibiayai, yaitu 

penentuan aspek mana yang paling kritis untuk dianalisa yang 

merupakan faktor dominan akan keberhasilan proyek. Jika titik kritis 

dapat dilalui maka aspek lain akan dilakukan analisa kemudian. 
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7. Analisa Aspek Pembiayaan/kredit 

Setelah mengetahui secara jelas titik kritis dari suatu calon debitur, 

maka langkah berikutnya adalah melakukan analisa setiap aspek yang 

berkaitan dengan usaha calon debitur tersebut. 

a. Analisa Aspek Yuridis 

Sasaran dari analisa aspek ini adalah: 

1) Apakah calon debitur mempunyai kecakapan untuk mengadakan 

perjanjian, nasabah Baituttamwil minimal memahami tentang akad 

kredit yang sedang dibuat. 

2) Apakah status badan usaha yang digunakan untuk menampung 

usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, nasabah 

Baituttamwil minimal melaksanakan ketentuan-ketentuan atau 

peraturan dimana ia berusaha misalnya membayar iuran keamanan, 

retribusi sampah. 

b. Analisa Aspek pemasaran 

Kemampuan untuk memproduksi suatu barang atau jasa tidak akan ada 

artinya jika tidak ada kemampuan memasarkan apalagi dalam situasi 

perekonomian yang kompetitif, dimana customer oriented lebih menonjol 

dari pada production oriented. 

Faktor-faktor yang dinilai: 

1) Siklus hidup produk (produc life cycle) 
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Dalam menganalisa pembiayaan maka yang harus diperhatikan apakah 

produk tersebut masih dalam masa pengenalan, pertumbuhan, 

pematangan, atau  penuaan, dan apakah pembiayaan yang diajukan 

telah akan berakhir pada masa produk tersebut paling lambat pada 

akhir masa ketiga (pematangan). 

2) Produk substitusi 

Titik sentral analisa harus ditekankan pada asumsi yang diajukan oleh 

pemohon pembiayaan terhadap jumlah penawaran barang didalam 

memperhitungkan titik keseimbangan antara penawaran dan 

permintaan barang tersebut. 

3) Perusahaan pesaing 

Dalam menganalisa faktor pesaing ini, harus mampu memprediksi 

market share dari produk/jasa yang akan dipasarkan oleh calon debitur. 

4) Tingkat kemampuan daya beli masyarakat 

Walaupun suatu produk bersifat unik dan tidak ada barang 

penggantinya, namun hal tersebut tidak menjamin produk tersebut laku 

di pasaran. 

 

 

 

5) Program promosi 
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Tujuan analisa ini adalah mengetahui sejauh mana rencana calon 

debitur untuk mempromosikan barangnya, dan apakah program 

tersebut cukup realistis untuk meningkatkan omset penjualannya. 

6) Daerah pemasaran 

Untuk menaksir kuantitas produk yang akan dijual, dihubungkan 

dengan target market dalam suatu wilayah. 

7) Faktor musim 

Analisa harus dapat mengungkapkan hubungan antara produk dengan 

musim serta hubungannya dengan pola konsumsi atas produk tersebut, 

sehingga akan lebih tepat dalam memprediksi volume penawaran. 

8) Manajemen pemasaran 

Ini sangat penting dianalisa karena faktor ini merupakan motor dari 

keseluruhan program penjualan. Yang harus diperhatikan dalam 

analisa ini adalah organisasi, strategi sarana pemasaran, jalur distribusi, 

anggaran biaya yang disediakan, pengalaman para salesman dan 

tingkat harga.    

9) Kontrak penjualan 

Jika ini ada, maka hal tersebut menunjukkan target pasar yang sudah 

jadi.  

c. Analisa Aspek Teknis 

1) Lokasi usaha 

Lokasi usaha yang dianggap ideal, jika memenuhi kriteria  berikut: 
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a) Dekat dengan pasar 

b) Dekat dengan sumber bahan baku 

c) Dekat dengan tenaga kerja 

d) Dekat dengan suplier peralatan 

e) Dekat dengan sumber permodalan 

f) Transportasi mudah 

g) Ada fasilitas penunjang memadai 

2) Fasilitas gedung bangunan tempat usaha yang memadai 

Yang harus dianalisa adalah: 

Pendirian gedung tidak melanggar peraturan pemerintah. 

Gedung dan bangunan dapat menampung kegiatan dan usaha. 

Gedung dan bangunan memenuhi persyaratan teknis. 

3) Mesin-mesin yang dipakai 

Beberapa faktor yang harus dianalisa adalah: 

a) Kapasitas mesin, apakah sudah sesuai dengan rencana produksi. 

b) Apakah konfigurasi mesin telah lengkap. 

c) Reputasi merk. 

d) Kemudahan reparasi. 

e) Fleksibilitas mesin dengan mesin lain. 

4) Proses produksi 

Faktor yang dinilai adalah: 

a) Urutan proses produksi, apakah telah menunjukkan tingkat 

efisiensi yang maksimal. 
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b) Adakah standar-standar pengukuran. 

c) Desain dan perencanaan produksi. 

 

d. Analisa aspek keuangan 

Beberapa aspek yang harus dinilai adalah sebagai berikut: 

1) Kemampuan memperoleh keuntungan 

2) Sisa-sisa pembiayaan/kredit dengan pihak lain 

3) Beban-beban rutin di luar kegiatan usaha 

4)  Arus kas 

8. Prinsip Operasional Pembiayaan 

Baituttamwil memakai prinsip-prinsip operasional sebagaimana yang 

dipergunakan oleh Lembaga Perbankan Islam, yaitu: 

a.  Prinsip Bagi hasil 

Prinsip ini merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian 

hasil usaha antara pemilik dana dengan pengelola dana. Pembagian ini 

dapat terjadi antara Baituttamwil dengan nasbah/anggota/mitra. Bentuk 

produk yang berdasarkan prinsip ini adalah Musyarakah. 

b. Prinsip jual beli dengan margin keuntungan (Mark up) 

Prinsip ini merupakan tata cara jual beli yang dalam 

pelaksanaanny, dimana Baituttamwil mengangkat nasabah sebagai agen 

yang diberi kuasa maelakukan pembelian barang atas nama 

Baituttamwil, kemudian Baituttamwil bertindak sebagai penjual yang 

menjual barang tersebut kepada nasabah/anggota/mitra dengan sejumlah 
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harga beli ditambah keuntungan bagi Baituttamwil. Bentuk produk ini 

berdasarkan prinsip Murabahah dan Bai’Bithaman Ajil. 

 

 

c. Prinsip Non profit 

Prinsip ini merupakan pembiayaan kebajikan, lebih bersifat 

sosial dan tidak profit oriented. Lebih dirasakan sebagai pinjaman lunak 

bagi bisnis usaha kecil yang benar-benar kekurangan modal. 

Nasabah/anggota tidak perlu membagi keuntungan kepada Baituttamwil, 

tetapi hanya membayar biaya riil yang tidak dapat dihindari untuk 

terjadinya suatu kontrak, misalnya biaya administrasi pembiayaan. 

 

C. Sistem Pengendalian Intern 
1. Organisasi 

a) Fungsi pembiayaan / kredit dipisahkan dengan fungsi keuangan 

Dalam sistem kredit di BMT Akbar ini telah dipisahkan antara aktivitas 

operasi dalam hal ini adalah fungsi keuangan, fungsi kredit hanya 

bertugas untuk melayani permohonan kredit dan melakukan analisa 

kredit dan memberikan keputusan atas permohonan kredit sedangkan 

fungsi keuangan dalam hal ini kasir bertugas untuk menerima uang baik 

itu sebagai biaya administrasi maupun sebagai angsuran serta 

mengeluarkan dana pembiayaan/kredit yang telah mendapat persetujuan 

dari pihak-pihak yang berwenang. 
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b) Fungsi keuangan dipisahkan dengan fungsi akuntansi 

Fungsi keuangan dalan sistem kredit disini dipegang oleh bagian kasir 

terpisah dengan fungsi akuntansi yang dipegang oleh bagian pembukuan, 

seperti telah dijelaskan pada point diatas bahwa tugas dari fungsi 

keuangan adalah berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran uang 

sedangkan fungsi dari fungsi akuntansi adalah menyelenggarakan 

pencatatan akuntansi berdasarkan dokumen yang ada selain itu juga 

bertugas untuk menyusun laporan keuangan pada BMT Akbar. 

c) Proses penyelenggaraan kredit melalui lebih dari satu fungsi 

Dalam pelaksanaan kredit di BMT Akbar dilakukan dalam beberapa 

tahap dan melalui beberapa fungsi yaitu fungsi pelayanan kredit, fungsi 

operasional, fungsi penganalisis, fungsi pemberi keputusan, fungsi 

administrasi kredit, fungsi keuangan dan fungsi akuntansi. Dengan 

demikian akan tercipta interal kontrol yang menyebabkan karyawan atau 

fungsi yang satu di cek kebenaran, ketelitian dan keandalannya oleh 

karyawan atau fungsi yang lain. 

2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan 

a) Formulir permohonan kredit anggota diotorisasi oleh fungsi kredit 

Sebagai tanda bahwa telah dilakukan survei lapangan oleh fungsi 

operasional yang dipegang oleh bagian kredit dengan hasil bahwa data 

yang diperoleh adalah benar maka blanko tersebut dibubuhi tanda 

tangan kemudian dianalisis ulang dan mempersiapkan akad kredit. 

b) Surat persetujuan diotorisasi oleh fungsi kredit 
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Sebagai tanda bahwa permohonan disetujui maka fungsi kredit 

menandatangani surat persetujuan. 

 

 

 

c) Kuitansi diotorisasi oleh fungsi kasir 

Agar dana kredit dapat dicairkan oleh debitur maka kuitansi yang 

merupakan dokumen bukti penerimaan dana kredit harus diotorisasi 

lebih dahulu oleh fungsi kredit. 

d) Pencatatan ke dalam catatan akuntansi oleh karyawan yang berwenang 

Pencatatan akuntansi dari dokumen sumber ke dalam catatan akuntansi 

di lakukan oleh bagian yang berwenang yaitu karyawan bagian 

pembukuan. 

3. Praktik yang sehat 

a) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak 

Untuk menciptakan pengendalian formulir, pihak BMT menggunakan 

formulir penting dengan nomor urut transaksi. 

b) Secara periodik disusun laporan harian kas 

Setiap akhir jam kerja disusun laporan harian kas oleh fungsi yang 

berwenang untuk dijadikan dasar pengisian jurnal oleh bagian 

pembukuan. 

4. Bagan alir 
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Untuk menggambarkan lebih jelas prosedur sistem pemberian kredit dapat 

digunakan bagan alir atau flowchart. Bagan alir tersebut dapat dilihat pada 

gambar berikut ini: 
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BAB III 

TEMUAN 

 

 Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan atas sistem pemberian 

kredit beserta pelaksanaannya pada BMT, maka penulis akan menyampaikan 

beberapa evaluasi dengan tujuan meningkatkan kinerja BMT agar lebih efisien 

dan efektif. 

A. Kebaikan 

1. Organisasi 

a) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 

secara tegas. Fungsi keuangan dan fungsi akuntansi di kerjakan oleh 

karyawan atau unit organisasi yang terpisah satu sama dengan yang 

lain. 

b) Proses penyelenggaran kredit melalui lebih sari satu fungsi yaitu 

fungsi pelayanan kredit, fungsi keuangan, fungsi akuntansi. Dengan 

demikian tercipta internal kontrol yang menyebabkan pekerjaan 

karyawan atau fungsi yang satu dikontrol kebenaran, ketelitian dan 

keandalannya oleh karyawan atau fungsi yang lain. 

2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan 

a) Semua dokumen yang mendukung proses penyelenggaraan kredit 

sudah melalui otorisasi fungsi yang berwenang sehingga dapat 

diyakini keabsahannya. 

33 
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b) Segala pencatatan akuntansi dibuat atas dasar dokumen-dokumen 

sumber dan dokumen pendukung yang ada sehingga bisa ditelusur 

apabila ada kesalahan atau tindakan penyelewengan. 

c) Adanya buku atau dokumen yang mencatat persetujuan permohonan 

kredit oleh bagian pembiayaan. Apabila suatu ketika ada nasabah yang 

pada waktu lalu pernah ditolak permohonan kreditnya dan saat ini 

hendak mengajukan lagi, akan memudahkan bagian kredit karena ada 

catatan atau dokumen yang memuat tentang sebab penolakan 

permohonan kredit nasabah tersebut di waktu lalu. 

d) Adanya surat tanda terima dari pihak BMT untuk debitur yang telah 

menyerahkan jaminannya. 

3. Praktik yang sehat 

a) Secara periodik setiap habis jam kerja disusun Laporan Harian Kas 

sehingga terdeteksi hasil- hasil transaksi tiap harinya. 

b) Adanya tempat untuk menyimpan surat-surat berharga yang dijadikan 

sebagai jaminan pada kredit yang senantiasa dipelihara dan dijaga 

keberadaannya. 

B. Kelemahan  

1. Organisasi 

Pada bagian kasir terjadi perangkapan fungsi yaitu fungsi keuangan dan 

fungsi pelayanan anggota. Bagian kasir dan bagian pelayanan anggota 

masih dikerjakan oleh satu orang. Hal ini dikarenakan pemisahan fungsi 
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yang kurang tegas dan akibatnya terjadi tanggungjawab yang rangkap dari 

masing-masing fungsi. 

2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan 

a) Tidak ada dokumen yang memuat hasil analisis jaminan. Hal ini akan 

merugikan pihak BMT bila suatu ketika terjadi kredit yang macet dan 

ternyata asset yang dijadikan sebagai jaminan ternyata tidak layak 

untuk dijadikan sebagai jaminan. 

b) Formulir permohonan kredit anggota dan akad kredit sebagai 

dokumen yang penting dalam kredit hanya berjumlah 1 lembar yang 

di arsip oleh bagian kredit, sebaiknya di buat rangkap 2 sehingga 

debitur juga mempunyai dokumen tersebut. 

3.  Praktik yang sehat 

Tidak adanya pemeriksaan mendadak oleh pengurus BMT yang 

mendorong karyawan melaksanakan tugas sesuai yang aturan yang 

ditetapkan.  

 

 

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



 36 

BAB IV 

REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Sistem kredit dalam BMT Akbar dirancang untuk sebagian besar para 

pelaku ekonomi menengah ke bawah. Oleh karena itu, sistem kredit di BMT 

dirancang sedemikian rupa sehingga mempunyai jaringan prosedur yang 

sederhana, mudah dipahami dan tidak terlalu banyak bagian yang terlibat 

namun dari segi pengendalian internnya dapat dipenuhi. 

Pada prinsipnya sistem kredit di semua BMT adalah sama sedangkan 

teknis pelaksanaannya diserahkan pada kebijaksanaan dan kemampuan 

masing-masing BMT. Untuk BMT yang sudah mapan pengelolaannya 

dirancang sistem yang sederhana. 

Walaupun sederhana namun sistem kredit di BMT Akbar cukup baik 

dan efisien, baik dari segi operasional maupun pengendalian internnya, hanya 

pada beberapa bagian tertentu perlu diadakan perbaikan sehingga proses 

penyelenggaraan sistem kredit di BMT Akbar bisa lebih baik. Suatu sistem 

kredit yang baik akan dapat memberikan kepuasan dan menambah 

kepercayaan para debitur. Selain itu juga dapat memperkecil kemungkinan 

penyelewengan oleh pihak tertentu demi untuk kepentingan pribadi maupun 

golongan. 
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B. Saran 

Setelah melakukan analisis tentang sistem kredit di BMT Akbar, 

penulis masih menemukan beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki agar 

sistem tersebut dapat bertambah baik. 

1. Tugas dari bagian kasir dan bagian pelayanan anggota sebaiknya tidak 

dilakukan oleh satu orang saja. Hal ini dimaksudkan pelaksanaan 

kinerja dari setiap fungsi yang sudah dibentuk agar dapat ditingkatkan 

dan dilaksanakan secara tegas sesuai dengan tugas masing-masing 

fungsi. 

2. Bagian kasir perlu melakukan otorisasi terhadap transaksi penerimaan 

dengan pengeluaran kas dalam formulir yang berhubungan dengan 

transaksi tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk pengesahan atau sebagai 

bukti bahwa kasir telah menerima atau membayar sejumlah uang seperti 

yang tercantum dalam formulir. 

3. Dokumen formulir permohonan kredit anggota dan akad kredit yang 

selama ini hanya dibuat 1 lembar. Sebaiknya dibuat rangkap 2. Lembar 

1 diserahkan pada debitur dan lembar 2 dikirim ke bagian pemberi 

keputusan sebagai dokumen pendukung dalam pemberian keputusan 

kredit selanjutnya dokumen tersebut diarsip oleh bagian pembiayaan 

secara permanen. 

4. Bila diperlukan penambahan karyawan dan karyawati sebaiknya 

dilakukan dengan test yang benar-benar baik dan dipilih orang yang 
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sesuai dengan bidang yang dibutuhkan serta yang terpenting adalah 

yang benar-benar mempunyai komitmen terhadap perjuangan Islam dan 

sanggup mengemban amanah umat. 

5. Untuk saat tertentu kiranya perlu diadakan inspeksi mendadak yang 

dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah direktur 

utama untuk menilai kinerja karyawan dan karyawati agar terdorong 

untuk melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang ditetapkan. 
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