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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Telah terdapat beberapa penelitian tentang Sistem Pengendalian Intern 

dalam penyaluran kredit, penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian 

sebelumnya tersebut. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu beserta 

persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini : 

1. Nadia Maya Sari Dewi dan Darsono (2012) 

Hasil dari penelitian Dewi dan Darsono (2012) adalah Bank BNI Syariah 

Cabang Semarang sudah memiliki suatu buku pedoman pembiayaan yaitu 

pengoperasian yang berkaitan dengan prosedur pemberian pembiayaan 

produk-produk yang ditawarkan oleh pihak bank, sehingga dapat 

memperkecil terjadinya risiko seperti kesalahan didalam prosedur 

pengelolahan pembiayaan. Setiap pembiayaan yang diberikan selalu 

dilengkapi dengan perjanjian yang lengkap yakni dengan kelengkapan paket 

dokumen pembiayaan yang berupa surat-surat yang harus disetujui oleh 

calon debitur, serta melakukan checking secara rutin kepada Bank Indonesia  

terkait dengan pengajuan pembiayaan oleh debitur. Serta penyimpanan 

dokumen pembiayaan yang ada pada Bank BNI Syariah dilakukan secara
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sistematis dan teratur berdasarkan pada nomor atau nama debitur dengan 

komputerisasi, dan bagian audit internal perusahaan selalu melakukan 

pengecekan secara rutin setiap bulan pada masing-masing cabang terhadap 

nama debitur yang telah melakukan pinjaman pembiayaan pada Bank BNI 

Syariah Cabang Semarang.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah meneliti 

dalam hal sistem pengendalian intern dan meneliti pada bank syariah. 

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

fokus pada prosedur pemberian pembiayaan untuk meningkatkan 

pencegahan pengembalian, penelitian ini fokus pada kredit pemilikan rumah. 

2. Ruzanna Amanina (2011) 

Amanina  (2011) menyimpulkan bahwa Bank Mandiri Cabang Semarang 

telah memenuhi unsur lingkungan pengendalian seperti nilai integritas yang 

ditunjukkan melalui kode etik manual produk kredit mikro, adanya 

pembagian wewenang dan tanggungjawab yang jelas yang ditunjukkan 

melalui struktur organisasi, karyawan yang berkompeten, serta adanya 

pengawasan dari Group Head dan Regional Internal Control (RIC). 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah meneliti 

dalam hal Sistem Pengendalian Intern. Sedangkan perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya adalah obyek penelitian pada Bank Mandiri 

Cabang Semarang dan fokus pada kredit mikro, penelitian ini menggunakan 

obyek Bank Rakyat Indonesia Syariah Surabaya dan fokus pada kredit 

pemilikan rumah. 
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3. Budi Prijanto dan Dessy Puspitasari (2005) 

Penelitian ini menggunakan alat uji atribute sampling model Stop-or-Go 

Sampling dan menyimpulkan bahwa pengendalian internal terhadap prosedur 

pemberian kredit investasi pada Bank Eksekutif Internasional Cabang 

Kelapa Gading yang dinilai baik. Sedangkan dalam pengujian kepatuhan 

terhadap Struktur Pengendalian Internal atas prosedur pemberian kredit 

investasi dinilai efektif. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah meneliti 

dalam hal Sistem Pengendalian Intern pemberian kredit. Sedangkan 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah obyek 

penelitian pada Bank Eksekutif Internasional Cabang Kelapa Gading dan 

fokus pada kredit investasi, sedangkan penelitian ini menggunakan obyek 

Bank Rakyat Indonesia Syariah dan fokus pada kredit pemilikan rumah. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian dan Tujuan Pengendalian Intern 

Definisi Pengendalian Intern menurut Standar Profesioanl Akuntan 

Publik (2001 : 319) adalah proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, 

manajemen, dan personal lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan 

memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : 

a. Keandalan pelaporan keuangan, 

b. Efektivitas dan efisiensi operasi, dan 

c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 
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Pengertian Pengendalian Intern menurut Mulyadi (2001 : 163), adalah 

sebagai berikut : 

 Suatu sistem yang meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran 
yang dikoordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian 
dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong 
dipatuhinya kebijakan Manajemen. 

Dari pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Pengendalian Intern mencerminkan suatu aktivitas yang mementingkan 

tercapainya tujuan perusahaan dan tidak mementingkan bagaimana unsur-unsur 

atau elemen-elemen yang membentuk Struktur Pengendalian Intern. Tercapai dan 

tidak tercapainya tujuan perusahaan sebagai akibat dari pencapaian tujuan 

Pengendalian Intern akan menjadi tolak ukur atas peranan Pengendalian Intern 

dalam perusahaan, sehingga apabila di dalam suatu perusahaan terdapat fakta 

tidak tercapainya minimalisasi biaya atau tidak tercapainya laba, maka 

Pengendalian Intern dalam perusahaan itu harus dievaluasi untuk ditentukan 

kelemahan atau kendala yang terjadi dan segera dilakukan perbaikan, penyesuaian 

dan penyempurnaan untuk mengoptimalkan perananan dalam perusahaan. 

Tujuan Pengendalian merupakan hal yang penting bagi manajemen 

untuk diketahui, karena tujuan itu dapat menjadi alat pengukur didalam mengelola 

usahanya. Menurut tujuan, pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua macam 

(Mulyadi, 2001 : 163) yaitu: 

1. Pengendalian Akuntansi 

Pengendalian Intern Akuntansi merupakan bagian dari sistem Pengendalian 

Intern, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang 
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dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek 

ketelitian dan keandalan data akuntansi. 

2. Pengendalian Administrasi 

Pengendalian Administrasi meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-

ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan 

dipatuhinya kebijakan Manajemen. 

 

2.2.2 Unsur-Unsur Pengendalian Intern 

Menurut Commite of  Sponsoring Organization (COSO) dalam buku 

Sistem Informasi Akuntansi buku 1 ditulis oleh Marshall B. Romney dan Robert 

Steinbart (2001 : 230-252),  Pengendalian Intern terdiri dari lima komponen yaitu:  

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

suasana organisasi yang mempengaruhi kesadaran penguasaan (control 

consciousness) dari seluruh pegawainya. Lingkungan pengendalian ini 

merupakan dasar dari komponen lain karena menyangkut kedisiplinan dan 

struktur. Menurut Mulyadi (2001: 172-176) lingkungan pengendalian 

memiliki empat unsur, yaitu:  

a.  Filosofi dan gaya operasi  : Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar 

yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawan, sedangkan gaya 

operasi mencerminkan ide Manajer tentang bagaimana operasi suatu 

kesatuan harus dilaksanakan.  

b. Fungsi Dewan Komisaris Komite pemeriksa, Dewan komisaris adalah 

wakil pemegang saham dalam perusahaan berbadan hukum perseroan 
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terbatas. Dewan ini berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang 

dilaksanakan oleh Manajemen (Direksi). Pembentukan komite 

pemeriksaan untuk memperkuat indepensi akuntan publik untuk menilai 

kewajaran pertanggung jawaban keuangan yang dilakukan oleh Manjemen. 

c. Struktur Organisasi : Struktur Organisasi didefinisikan sebagai pola 

otoritas dan tanggung jawab yang terdapat dalam perusahaan. Struktur 

organisasi formal sering digambarkan dalam bagan organisasi.  

d. Metode Pengendalian Manajemen  

Metode Pengendalian Manajemen merupakan metode perencanaan dan 

pengendalian alokasi sumber daya perusahaan dalam mencapai tujuan 

perusahaan.  

2. Penilaian Risiko (Risk Assestment) 

Penilaian Risiko adalah proses mengidentifikasi dan menilai risiko-risiko 

yang dihadapi dalam mencapai tujuan. Setelah teridentifikasi, manajemen 

harus menentukan bagaimana mengendalikannya. Organisasi harus 

melakukan Penilaian Risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan 

mengatur risiko-risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan.  

3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang harus ditetapkan 

untuk meyakinkan manajemen bahwa semua arahan telah dilaksanakan. 

Aktivitas pengendalian ini diterapkan pada semua tingkat organisasi dan 

pengolahan data. 
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4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 

Sistem Informasi Akuntansi terdiri atas catatan-catatan dan metode yang 

digunakan untuk memulai, mengidentifikasi, menganalisis, dan mencatat 

transaksi organisasi serta memperhitungkan aktiva dan kewajiban terkait. 

Sistem Informasi Akuntansi yang efektif akan:  

a. Mengidentifikasi dan mencatat semua keuangan yang sah.  

b. Menyediakan informasi yang tepat waktu tentang transaksi dengan rincian 

yang rumit untuk memungkinkan klasifikasi dari pelaporan keuangan yang 

benar.  

c. Mengukur nilai transaksi keuangan dengan akurat sehingga dapat dicatat 

dalam laporan keuangan.  

d. Mencatat transaksi dengan akurat pada waktu periode munculnya.  

5. Pemantauan (Monitoring)  

Suatu proses penilaian sepanjang waktu atas kualitas pelaksanaan 

pengendalian internal dan dilakukan perbaikan jika dianggap perlu. 

 

2.2.3 Prinsip Pengendalian Intern Perbankan 

Prinsip-prinsip Pengendalian Intern dalam Perbankan menurut Tunggal 

(2004 : 118) adalah:  

1. Perlunya pegawai yang mampu dan dapat dipercaya untuk melaksanakan 

tanggung jawab yang sesuai dengan kecakapan, pengalaman, dan kejujuran.  

2. Perlunya pemisahan wewenang dari berbagai fungsi operasional, fungsi 

penyimpanan, fungsi administrasi.  
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3. Perlunya pengawasan yang continue oleh atasan yang bertanggung jawab 

atas hasil pekerjaan pegawai tersebut.  

4. Perlunya penetapan tanggung jawab secara perorangan yang jelas, hal ini 

akan memberikan pengaruh psychologys yang positif bahwa tugas-tugas itu 

akan lebih diperhatikan sehingga para pegawai akan bekerja dengan lebih 

seksama.  

5. Perlu terdapat mekanisme pemeriksaan otomatis berdasarkan prosedur-

prosedur yang rutin.  

6. Perlu adanya pencatatan yang seksama dan segera atas semua transaksi-

transaksi intern yang mempunyai akibat ekonomis/financial. 

7. Perlu adanya peralatan-peralatan yang berguna untuk penjagaan secara fisik, 

misalnya ruang khasanah mesin-mesin register kas dan seterusnya.  

8. Perlu adanya pemeriksaan oleh petugas-petugas yang bebas dari pekerjaan 

eksekutif yang rutin dan dilakukan secara objektif.  

 

2.2.4 Ruang Lingkup Sistem Pengendalian Intern Bank 

1. Pengertian dan Tujuan Sistem Pengendalian Intern Bank Pengertian 

Pengendalian Intern menurut Direktorat Penelitian dan Pengaturan 

Perbankan No.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 merupakan suatu 

mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh Manajemen Bank secara 

berkesinambungan (on going basis), yang bertujuan untuk menjaga dan 

mengamankan harta kekayaan Bank, menjamin tersedianya laporan yang 

lebih akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta 
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mengurangi dampak kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan fraud, 

dan pelanggaran aspek kehari-hatian.  

2. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan Sistem Pengendalian Intern Bank 

Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern yang handal dan efektif 

menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi Bank, 

antara lain:   

a) Dewan Komisaris Bank mempunyai tanggung jawab melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan Pengendalian Intern secara 

umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan Pengendalian 

Intern tersebut. 

b) Direksi Bank mempunyai tanggung jawab menciptakan dan 

memelihara Sistem Pengendalian Intern yang efektif serta 

memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat 

sesuai tujuan Pengendalian Intern yang ditetapkan Bank. Sementara 

itu Direktur Kepatuhan wajib berperan aktif dalam mencegah 

adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam 

menetapkan kebijakan berkaitan dengan Prinsip Kehati-hatian. 

c) Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) : SKAI harus mampu 

mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas 

Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan berkaitan 

dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi 

menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah 

ditetapkan oleh Manajemen Bank. Disamping itu, Bank perlu 
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memberikan perhatian kepada pelaksanaan audit intern yang 

independen melalui jalur pelaporan yang memadai, dan keahlian 

auditor intern khususnya praktek dan penerapan penilaian risiko.  

d) Pejabat dan pegawai Bank : Setiap pejabat dan pegawai Bank wajib 

memahami dan melaksanakan Sistem Pengendalian Intern yang 

telah ditetapkan oleh Manajemen Bank. Pengendalian intern yang 

efektif akan meningkatkan tanggung jawab pejabat dan pegawai 

Bank, dan mempercepat proses identifikasi terhadap praktik 

Perbankan yang tidak sehat dan terhadap organisasi melalui sistem 

deteksi dini yang efisien.  

e) Pihak-pihak ekstern : Pihak-pihak ekstern Bank antara lain otoritas 

pengawasan Bank, auditor ekstern, dan nasabah Bank yang 

berkepentingan terhadap terlaksananya Sistem Pengendalian Intern 

Bank yang handal dan efektif. 

3. Lingkungan Pengendalian (Control Environtment)  

Lingkungan Pengendalian mencerminkan keseluruhan komitmen, perilaku, 

kepedulian dan langkah-langkah Dewan Komisaris dan Direksi Bank dalam 

melaksanakan kegiatan Pengendalian Operasional Bank. Unsur-unsur 

Lingkungan Pengendalian meliputi: Struktur Organisasi yang memadai, 

Gaya kepemimpinan dan filosofi Manajemen Bank, Integritas dan nilai-nilai 

etika serta kompetensi seluruh pegawai, Kebijakan dan prosedur sumber 

daya manusia Bank, Atensi dan arahan Manajemen Bank dan komite 
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lainnya, seperti Komite Manajemen Risiko, dan Faktor-faktor eksternal yang 

mempengaruhi operasional Bank dan penerapan Manajemen Risiko. 

 

2.2.5 Elemen Utama Sistem Pengendalian Intern Bank 

Pengendalian Intern Bank menurut Direktorat Penelitian dan 

Pengaturan Perbankan No.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 terdiri dari lima 

elemen utama yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu: 

1. Pengawasan oleh Manajemen  

a. Dewan Komisaris  

Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab mengesahkan dan mengkaji 

ulang secara berkala terhadap kebijakan dan strategi usaha Bank secara 

keseluruhan, memahami risiko utama yang dihadapi Bank, menetapkan 

tingkat risiko yang dapat ditolerir (risk tolerance), dan memastikan bahwa 

Direksi telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk 

mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko 

tersebut, mengesahkan struktur organisasi, dan memastikan bahwa Direksi 

telah memantau. 

b. Direksi 

Direksi mempunyai tanggung jawab  melaksanakan Kebijakan dan strategi 

yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan mengembangkan Prosedur 

untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko 

yang dihadapi Bank, memelihara suatu Struktur Organisasi yang 

mencerminkan kewenangan, tanggung jawab dan hubungan pelaporan 
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yang jelas, memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara 

efektif yang didukung oleh penerapan akuntabilitas yang konsisten, 

menetapkan Kebijakan dan strategi serta Prosedur Pengendalian Intern, 

serta memantau kecukupan dan efektivitas dari Sistem Pengendalian 

Intern.  

c. Budaya Pengendalian  

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab dalam meningkatkan 

etika kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan suatu kultur 

organisasi yang menekankan kepada seluruh pegawai Bank mengenai 

pentingnya Pengendalian Intern yang berlaku di Bank. 

2. Identifikasi dan Penilaian Risiko 

Penilaian Risiko merupakan suatu serangkaian tindakan yang dilaksanakan 

oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang 

dihadapi Bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. Risiko dapat 

timbul atau berubah sesuai dengan kondisi Bank, antara lain: Perubahan 

kegiatan operasional Bank, Perubahan susunan personalia, Perubahan sistem 

informasi, Pertumbuhan yang cepat pada kegiatan usaha tertentu, 

Perkembangan teknologi, Pengembangan jasa, produk atau kegiatan baru, 

Terjadinya penggabungan usaha (merger), konsolidasi, akuisisi dan 

restrukturisasi Bank, Perubahan dalam sistem akuntansi, Ekspansi usaha, 

Perubahan hukum dan peraturan, dan Perubahan perilaku serta ekspektasi 

nasabah. Suatu Sistem Pengendalian Intern yang efektif mengharuskan Bank 

secara terus menerus mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat 
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mempengaruhi pencapaian sasaran. Penilaian risiko harus pula dilakukan 

oleh auditor intern sehingga cakupan audit yang dilakukan lebih luas dan 

menyeluruh. 

3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi  

Kegiatan Pengendalian harus melibatkan seluruh pegawai Bank, termasuk 

Direksi. Oleh karena itu kegiatan Pengendalian akan berjalan efektif apabila 

direncanakan dan diterapkan untuk mengendalikan risiko yang telah 

diidentifikasi. Kegiatan Pengendalian mencakup pula penetapan Kebijakan 

dan Prosedur Pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk 

memastikan bahwa Kebijakan dan Prosedur tersebut secara konsisten 

dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi 

atau kegiatan Bank sehari-hari. 

a. Kegiatan Pengendalian : Kegiatan Pengendalian meliputi Kebijakan, 

Prosedur dan praktik yang memberikan keyakinan Pejabat dan Pegawai 

Bank bahwa arahan Dewan Komisaris dan Direksi Bank telah 

dilaksanakan secara efektif. Kegiatan Pengendalian tersebut akan dapat 

membantu Direksi termasuk Komisaris Bank dalam mengelola dan 

mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja atau 

mengakibatkan kerugian Bank. Kegiatan pengendalian diterapkan pada 

semua tingkatan fungsional sesuai struktur organisasi Bank. 

b. Pemisahan Fungsi : Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang 

dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan 

menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan 
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tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan 

operasional. Bank harus mematuhi prinsip pemisahan fungsi ini. 

4. Sistem Akuntansi dan Komunikasi  

Sistem Akuntansi dan Komunikasi yang memadai dimaksudkan agar dapat 

mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai 

sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai 

dengan tanggung jawabnya masing-masing.  

a. Sistem Akuntansi : Meliputi metode dan catatan dalam rangka 

mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis, mengklasifikasi, 

mencatat/membukukan dan melaporkan transaksi Bank.  

b. Sistem Komunikasi : Sistem komunikasi harus mampu memberikan 

informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern, seperti 

otoritas pengawasan Bank, auditor ekstern, pemegang saham dan nasabah 

Bank. 

5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan  

a. Kegiatan Pemantauan  : Bank harus melakukan pemantauan secara terus 

menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern. 

Pemantauan terhadap risiko utama Bank harus diprioritaskan dan berfungsi 

sebagai bagian dari kegiatan Bank sehari-hari termasuk evaluasi secara 

berkala, baik oleh satuan-satuan kerja operasional maupun oleh Satuan 

Kerja Audit Intern (SKAI).  

b. Fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) : Bank harus menyelenggarakan 

audit intern yang efektif dan menyeluruh terhadap Sistem Pengendalian 
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Intern. Pelaksanaan audit intern tersebut yang dilaksanakan oleh SKAI 

harus didukung oleh tenaga auditor yang independen, kompeten, dan 

memiliki jumlah yang memadai. 

c. Perbaikan Kelemahan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan  

Kelemahan dalam Pengendalian Intern, baik yang diidentifikasi oleh 

satuan kerja operasional (risk taking unit), SKAI maupun pihak lainnya, 

harus segera dilaporkan kepada dan menjadi perhatian Pejabat atau Direksi 

yang berwenang. Kelemahan Pengendalian Intern yang material harus juga 

dilaporkan kepada Dewan Komisaris. 

 

2.2.6 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah 

Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan syariah atau 

prinsip agama Islam. Sesuai dengan prinsip Islam yang melarang sistem bunga 

atau riba yang memberatkan, maka bank syariah beroperasi berdasarkan 

kemitraan pada semua aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan dan keadilan. 

Perbedaan yang mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional, antara 

lain : 

1. Perbedaan Falsafah 

Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak 

pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan 

sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya sedangkan bank konvensional 

justru kebalikannya. Hal inilah yang menjadi perbedaan yang sangat 

mendalam terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh bank syariah, 
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dimana untuk menghindari sistem bunga maka sistem yang dikembangkan 

adalah jual beli serta kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil. 

Dengan demikian sebenarnya semua jenis transaksi perniagaan melalui bank 

syariah diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur bunga (riba). Riba 

secara  sederhana berarti sistem bunga berbunga atau compoundinterest 

dalam semua prosesnya bisa mengakibatkan membengkaknya kewajiban 

salah satu pihak. Riba sangat berpotensi untuk mengakibatkan keuntungan 

besar disuatu pihak namun kerugian besar dipihak lain, atau malah ke dua-

duanya. 

2. Konsep Pengelolaan Dana Nasabah 

Dalam sistem bank syariah dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan 

maupun investasi. Cara titipan dan investasi jelas berbeda dengan deposito 

pada bank konvensional dimana deposito merupakan upaya mem-bungakan 

uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja si nasabah membutuhkan, maka 

bank syariah harus dapat memenuhinya, akibatnya dana titipan menjadi 

sangat likuid. Likuiditas yang tinggi inilah membuat dana titipan kurang 

memenuhi syarat suatu investasi yang membutuhkan pengendapan dana. 

Karena pengendapan dananya tidak lama alias cuma titipan maka bank boleh 

saja tidak memberikan imbal hasil. Sedangkan jika dana nasabah tersebut 

diinvestasikan, maka karena konsep investasi adalah usaha yang 

menanggung risiko, artinya setiap kesempatan untuk memperoleh 

keuntungan dari usaha yang dilaksanakan, didalamnya terdapat pula risiko 
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untuk menerima kerugian, maka antara nasabah dan banknya sama-sama 

saling berbagi baik keuntungan maupun risiko. 

Sesuai dengan fungsi bank sebagai intermediary yaitu lembaga keuangan 

penyalur dana nasabah penyimpan kepada nasabah peminjam, dana nasabah 

yang terkumpul dengan cara titipan atau investasi tadi kemudian, 

dimanfaatkan atau disalurkan ke dalam traksaksi perniagaan yang 

diperbolehkan pada sistem syariah. Hasil keuntungan dari pemanfaatan dana 

nasabah yang disalurkan ke dalam berbagai usaha itulah yang akan 

dibagikan kepada nasabah. Hasil usaha semakin tinggi maka semakin besar 

pula keuntungan yang dibagikan bank kepada dan nasabahnya. Namun jika 

keuntungannya kecil otomatis semakin kecil pula keuntungan yang 

dibagikan bank kepada nasabahnya. Jadi konsep bagi hasil hanya bisa 

berjalan jika dana nasabah di bank diinvestasikan terlebih dahulu kedalam 

usaha, kemudian keuntungan usahanya dibagikan. Berbeda dengan simpanan 

nasabah di bank konvensional, tidak peduli apakah simpanan tersebut di 

salurkan kedalam usaha atau tidak, bank tetap wajib membayar bunganya. 

Dengan demikian sistem bagi hasil membuat besar kecilnya keuntungan 

yang diterima nasabah mengikuti besar kecilnya keuntungan bank syariah. 

Semakin besar keuntungan bank syariah semakin besar pula keuntungan 

nasabahnya. Berbeda dengan bank konvensional, keuntungan banknya tidak 

dibagikan kepada nasabahnya. Tidak peduli berapapun jumlah keuntungan 

bank konvesional, nasabah hanya dibayar sejumlah prosentase dari dana 

yang disimpannya saja. 
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3. Kewajiban Mengelola Zakat 

Bank syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat yaitu dalam arti wajib 

membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikannya dan 

mendistribusikannya. Hal ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada 

bank syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial (Zakat, Infak, Sedekah). 

4. Struktur Organisasi 

Di dalam struktur organisasi suatu bank syariah diharuskan adanya Dewan 

Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi segala aktifitas bank 

agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS ini dibawahi oleh 

Dewan Syariah Nasional (DSN). Berdasarkan laporan dari DPS pada 

masing-masing lembaga keuangan syariah, DSN dapat memberikan teguran 

jika lembaga yang bersangkutan menyimpang. DSN juga dapat mengajukan 

rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas seperti Bank Indonesia 

dan Departemen Keuangan untuk memberikan sangsi. 

 

2.2.7 Pengertian Pembiayaan 

Ismail (2011 : 105), mendefinisikan pembiayaan merupakan aktivitas 

bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan 

prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada 

kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik 

dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang 

diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari 

pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk 
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mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu 

yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. 

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit 

yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, return atas 

pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai 

dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah. 

Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank 

syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam 

menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah 

menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat 

pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang 

diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. 

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan 

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dpat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang 

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu 

tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 

 

2.2.8 Unsur-Unsur Pembiayaan 

Unsur-unsur pembiayaan menurut Ismail (2011 : 107) antara lain : 

A. Bank Syariah 

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain 

yang membutuhkan dana. 
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B. Mitra Usaha/Partner 

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau 

pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah. 

C. Kepercayaan (Trust) 

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima 

pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan 

dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. 

Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya 

dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, 

bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya. 

D. Akad 

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan 

antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra. 

E. Risiko 

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu 

mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan 

kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak 

dapat kembali. 

F. Jangka Waktu 

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar 

kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu 

dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka 

panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali 
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pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu 

yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 

tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali 

pembiayaan yang lebih dari 3 tahun. 

G. Balas Jasa 

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka 

nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah 

disepakati antara bank dan nasabah. 

 

2.2.9 Fungsi Pembiayaan 

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan usahanya. 

Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain 

yang membutuhkan dana (Ismail, 2011 : 108).  Secara rinci pembiayaan memiliki 

fungsi antara lain : 

a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa 

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum 

tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu 

melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa. 

b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund  

Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang 

memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi gap 

antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank 
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dapat memanfaatkan dana yang idle untuk disalurkan kepada pihak yang 

membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, 

apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan 

efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan 

dana. 

c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga 

Ekspansi pembiayaan  akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang 

beredar; dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. 

Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang 

yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki 

dampak penurunan harga. 

d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang 

ada. 

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan oleh bank syariah 

memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah 

mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, 

mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume 

perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya. 

 

2.2.10 Analisis Pembiayaan 

Ismail (2011 :119) mendefinisikan analisis pembiayaan merupakan 

suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu 

permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan 
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melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh 

keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (feasible). 

Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah 

secara dini kemungkinan terjadinya default oleh nasabah.  Analisis pembiayaan 

merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam 

mengambil keputusan untuk menyetujui/menolak permohonan pembiayaan. 

Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis pembiayaan 

merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank 

syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah. 

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan 

permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal 

dengan prinsip 5C. Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta 

analisis yang mendalam terhadap calon nasabah, perlu dilakukan oleh bank 

syariah agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana 

yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka 

waktu yang diperjanjikan.Pada pembiayaan konsumen dalam penyaluran kredit 

pemilikan rumah hanya menerapkan prinsip 3C, antara lain : 

A. Character 

Menggambarkan watak dan karakter calon nasabah. Bank perlu melakukan 

analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui 

bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban 

membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Cara yang 
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perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui character calon nasabah antara 

lain : 

1) BI Checking 

Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan BI Checking, yaitu 

melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data 

nasabah melalui komputer yang online dengan Bank Indonesia. BI 

Checking dapat digunakan oleh bank untuk mengetahui dengan jelas 

calon nasabahnya, baik kualitas pembiayaan calon nasabah bila telah 

menjadi debitur bank lain. 

2) Informasi dari Pihak Lain 

Dalam hal calon  nasabah masih belum memiliki pinjaman di bank lain, 

maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon nasabah 

melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah. 

Misalnya, mencari informasi tentang karakter calon nasabah melalui 

tetangga, teman kerja, atasan langsung, den rekan usahanya. 

B. Capital 

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam hal pembiayaan perlu 

dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal 

yang dimiliki oleh nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam 

proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan 

oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi 

bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan 

pembayaran kembali. Cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui 
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capital antara lain yaitu Uang Muka, Uang muka yang dibayarkan dalam 

memperoleh pembiayaan. Dalam hal calon nasabah adalah perorangan, dan 

tujuan penggunaannnya jelas, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah, 

maka analisis capital dapat diartikan sebagai jumlah uang muka yang 

dibayarkan oleh calon nasabah kepada pengembang atau uang muka yang 

telah disiapkan. Semakin besar uang muka yang dibayarkan oleh calon 

nasabah untuk membeli rumah, semakin meyakinkan bagi bank bahwa 

pembiayaan yang akan disalurkan kemungkinan akan lancar.  

C. Collateral 

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang 

diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah 

tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan 

penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai 

sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannnya. 

Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, 

kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak 

tertentu. Dalam analisis agunan, faktor yang sangat penting dan harus 

diperhatikan adalah purnajual dari agunan yang diserahkan kepada bank. 

Bank syariah perlu mengetahui minat pasar terhadap agunan yang 

diserahkan oleh calon nasabah. Bila agunan merupakan barang yang diminati 

oleh banyak orang (marketable), maka bank yakin bahwa agunan yang 

diserahkan calon nasabah mudah diperjualbelikan. Pembiayaan yang ditutup 
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oleh agunan yang purnajualnya bagus, risikonya rendah.Secara rinci 

pertimbangan atas collateral dikenal dengan MAST : 

1) Marketability 

Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah 

diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu 

ke waktu. 

2) Ascertainabilit of value 

Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti. 

3) Stability of value 

Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil sehingga 

ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa meng-cover kewajiban 

debitur. 

4) Transferability 

Agunan yang diserahkan bank mudah dipindahtangankan dan mudah 

dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. 

 

2.2.11 Pengertian Al Murabahah 

Murabahah merupakan salah satu konsep dalam melakukan perjanjian 

jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga-

lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan 

perdagangan para nasabahnya. Murabahah merupakan satu bentuk perjanjian jual 

beli yang harus tunduk pada kaidah dan hukum umum jual beli yang berlaku 

dalam muamalah Islamiyah. 
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Dasar hukum dalam ayat-ayat Alquran yang dapat dijadikann rujukan 

dasar akad transaksi al-Murabahah adalah:  

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta 
sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” (QS. An-Nisa’: 
29).  
“Dan Allah swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba” (QS. Al-Baqarah: 275).  
 
 

Selain ayat-ayat Alquran ada juga hadis-hadis Rasul yang dapat 

dijadikan rujukan dasar akad transaksi al-Murabahah, adalah:  

“Dari Rafaah bin Rafie r.a. bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya 
pekerjaan apakah yang paling mulia, Rasulullah saw. menjawab: 
pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang 
mabrur” (HR. Albazzar, Imam Hakim mengkategorikannya sahih). 

 
1. Ijma ‘ 

Umat Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, karena manusia 

sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan 

dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan 

untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian maka mudahlah bagi 

setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Kaidah dan hal-hal yang 

berhubungan dengan murabahah antara lain: 

a. Ia harus digunakan untuk barang-barang yang halal 

b. Biaya aktual dari barang yang akan dipeejualbelikan harus diketahui oleh 

pembeli 

c. Harus ada kesepakatan kedua belah pihak (pembeli dan penjual) atas 

harga jual yang termasuk di dalamnya harga pokok penjualan (cost of 

goods sold) dan margin keuntungan 
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d. Jika ada perselisihan atas harga pokok penjualan, pembeli mempunyai 

hak untuk menghentikan dan membatalkan perjanjian 

e. Jika barang yang akan dijual tersebut dibeli dari pihak ketiga, maka 

perjanjian jual beli yang dengan pihak pertama tersebut harus sah 

menurut syariat Islam. 

f. Murabahah memegang kedudukan kunci nomor dua setelah prinsip bagi 

hasil dalam bank Islam, ia dapat diterapkan dalam:  

i. Pembiayaan pengadaan barang 

ii. Pembiayaan pengeluaran Letter of Credit (L/C) 

g. Murabahah akan sangat berguna sekali bagi seseorang yang 

membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana pada saat 

itu ia kekurangan likuiditas. Ia meminta pada bank agar membiayai 

pembelian barang tersebut dan bersedia menebusnya pada saat diterima. 

Harga jual pada pemesan adalah harga beli pokok plus margin 

keuntungan yang telah disepakati. Untuk menjaga hal-hal yang tidak 

diinginkan kedua belah pihak harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang 

telah disepakati bersama. Bank harus mendatangkan barang yang benar-

benar memenuhi pesanan nasabah baik jenis, kualitas atau sifat-sifat yang 

lainnya. Apabila barang telah memenuhi ketentuan dan pemesan menolak 

untuk menebusnya maka bank berhak untuk menuntutnya secara hukum. 

Hal ini merupakan konsensus para yuridis muslim karena peranan telah 

dianalogikan dengan dhimmah (hutang) yang harus ditunaikan. 
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2. Implementasi dan Tujuan Pembiayaan 

Bank Islam dengan menggunakan fasilitas Murabahah dapat membiayai 

nasabahnya untuk keperluan modal kerja atau pembiayaan perdagangan. 

Tujuan pembiayaan antara lain, Pertama bank dapat membiayai keperluan 

modal kerja nasabahnya untuk membeli bahan mentah, bahan setengah jadi, 

barang jadi, stok dan persediaan, serta suku cadang dan penggantian. Kedua, 

bank dapat pula membiayai penjualan barang atau jasa yang dilakukan oleh 

nasabahnya. Termasuk di dalamnya biaya produksi barang baik untuk pasar 

domestik maupun di ekspor. Pembiayaan akan meliputi, biaya bahan mentah, 

tenaga kerja, overhead cost, dan marjin keuntungan. Ketiga, nasabah dapat 

pula meminta bank untuk membiayai stok dan persediaan mereka. Kepeluan 

pembiayaan mereka ditentukan pada besarnya stok dan persediaannya (re-

ordering level). Pembiayaan juga meliputi biayan bahan mentah, tenaga 

kerja dan overhead. Keempat, dalam hal dimana nasabah perlu untuk 

mengimpor bahan mentah, barang setengah jadi, suku cadang dan 

penggantian dari luar negeri menggunakan letter of credit. Bank dapat 

membiayai permintaan akan letter of credit tersebut dengan menggunakan 

prinsip murabahah. Kelima, nasabah yang telah mendapatkan kontrak, baik 

kontrak kerja maupun kontrak pemasukan barang, dapat pula meminta 

pembiayaan dari Bank. Bank dapat membiayai keperluan ini dengan prinsip 

murabahah dan untuk itu bank dapat meminta surat perintah kerja (SPK) 

dari nasabah yang bersangkutan. 
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3. Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tentang Murabahah 

Para Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa-fatwa 

tentang prinsip jual beli – Murabahah. Beberapa fatwa tersebut mengacu 

pada:  

1) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang 

Uang Muka Dalam Murabahah 

Ketentuan yang mengatur tentang uang muka dalam murabahah adalah: 

a. Dalam akad pembiayaan Murabahah, Lembaga Keuangan Syari’ah 

(LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah 

pihak sepakat 

b. Besar uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan 

c. Jika nasabah membatalkan akad Murabahah, nasabah harus 

memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut 

d. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta 

tambahan kepada nasabah 

e. Jika uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan 

kelebihannya kepada nasabah. 

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 

perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya 

dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai 

kesepakatan melalui musyawarah. 
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2) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang 

Diskon Dalam Murabahah 

Ketentuan umum yang mengatur tentang diskon dalam murabahah adalah 

sebagai berikut:  

a. Harga (tsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati 

oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (qimah) benda yang 

menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah 

b. Harga dalam jual beli Murabahah adalah harga beli dan biaya yang 

diperlukan ditambah keuntungan sesuai kesepakatan 

c. Jika dalam jual beli Murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, 

harga sebenarnya adalah harga setelah diskon karena itu, diskon 

adalah hak nasabah 

d. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut 

dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam 

akad 

e. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan 

dan ditandatangani 

f. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 

perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya 

dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai 

kesepakatan melalui musyawarah. 
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3) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang 

Potongan Pelunasan Dalam Murabahah  

Ketentuan umum yang mengatur tentang potongan pelunasan dalam 

murabahah adalah sebagai berikut: 

a. Jika nasabah dalam transaksi Murabahah melakukan pelunasan 

pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah 

disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari dari kewajiban 

pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad 

b. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada 

kebijakan dan pertimbangan LKS 

4) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang 

Potongan Tagihan Murabahah (Khashm Fi Al-Murabahah)  

Ketentuan umum yang mengatur tentang potongan tagihan dalam 

murabahah (Khashm Fi Al-Murabahah) adalah sebagai berikut: 

a. Lembaga Keuangan Syari’ah boleh memberikan potongan dari total 

kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) 

Murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya 

dengan tepat waktu dan nasabah mengalami penurunan kemampuan 

pembayaran 

b. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada 

kebijakan LKS 

c. Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad 
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Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 

perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya 

dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah Nasional setelah tidak 

tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

5) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang 

Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu 

Membayar LKS boleh melakukan penyelesaian Murabahah bagi nasabah 

yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah 

dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan: 

a. Obyek Murabahah atau jaminan lainnya dijual kepada nasabah kepada 

atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati 

b. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan 

c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka LKS 

mengembalikan sisanya kepada nasabah 

d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang 

tetap menjadi hutang nasabah 

e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutangnya, maka LKS 

dapat membebaskannya 

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 

perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya 

dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah Nasional setelah tidak 

tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
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6) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang 

Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah LKS boleh melakukan 

penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan Murabahah bagi nasabah 

yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah 

dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan: 

a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa 

b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya 

riil 

c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan 

kesepakatan kedua belah pihak  

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 

perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya 

dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah Nasional setelah tidak 

tercapai kesepakatan melalui musyawarah.  

7) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang 

Konversi Akad Murabahah LKS boleh melakukan konversi dengan 

membuat akad (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak 

menyelesaikan/melunasi pembiayaan Murabahahnya sesuai jumlah dan 

waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif dengan ketentuan: 

a. Akad Murabahah dihentikan dengan cara:  

i. Obyek murabahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga 

pasar  

ii. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan 
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iii. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu 

dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal 

dari mudharabah dan musyarakah  

iv. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa 

hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya 

disepakati antara LKS dan nasabah  

b. Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah eks-murabahah tersebut 

dapat membuat akad baru dengan akad:  

i. Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik atas barang tersebut di atas dengan 

merujuk kepada Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang 

Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik  

ii. Mudharabah dengan merujuk kepada Fatwa DSN No. 07/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)  

iii. Musyarakah dengan merujuk kepada Fatwa DSN No. 08/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah  

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 

perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya 

dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah Nasional setelah tidak 

tercapai kesepakatan melalui musyawarah.  

8) Aspek Teknis dan Syarat Pengajuan Pembiayaan 

Dengan prinsip murabahah, Bank Syariah akan membeli barang/jasa, 

lalu menjualnya kepada nasabahnya dengan mengambil marjin 

keuntungan. Bank memberikan waktu tangguh bayar kepada nasabahnya 
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selama 30 hari, 60 hari, 90 hari atau jangka waktu lain yang disepakati 

bersama. Syarat pengajuan permohonan pembiayaan konsumer dalam 

penyaluran kredit pemilikan rumah yaitu Individu minimal berusia 21 

tahun, berakal sehat, tidak dalam keadaan pailit, dan mempunyai 

integritas pribadi yang baik. 

9) Marjin Pembiayaan dan Penetapan Harga 

Bank dapat menyediakan pembiayaan sampai dengan 100% berdasarkan 

biaya barang yang akan dibeli atau biaya kontrak yang didapat nasabah. 

Harga jual kepada nasabah adalah harga beli ditambah margin 

keuntungan bank. Margin keuntungan akan ditentukan bank dari waktu 

ke waktu. Harga jual dapat ditentukan oleh bank pada saat permohonan 

pembiayaan disetujui atau pada saat setiap kali mencairkan dana 

pembiayaan. 

10) Jangka Waktu Pengembalian dan Cara Pengembalian  

Waktu pengembalian setiap pembiayaan murabahah tidak lebih kurang 

dari 30 hari dan tidak lebihdari 1 tahun. Waktu kurang dari 1 bulan 

dianggap 1 bulan. Pada saat jatuh tempo, nasabah memberikan 

wewenang kepada bank untuk mendebit kewajibannya dari rekening 

banknya. 

11) Agunan  

Selain dari agunan barang yang mendapat pembiayaan, bank jika rasa 

perlu dapat meminta agunan atau garansi. Jenis dan nilainya akan 

ditentukan oleh bank pada saat menyetujui permohonan pembiayaan. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran yang melandasi penelitian ini adalah penerapan 

sistem pengendalian internal atas sistem pembiayaan konsumen suatu perusahaan, 

apakah sistem tersebut sudah efektif atau belum untuk dijalankan. Dengan 

menghubungkan penerapan suatu sistem khususnya, unsur pengendalian intern 

atas pembiayaan konsumen dengan teori-teori yang telah ada, yang kemudian 

dianalisis secara deskriptif tentang bagaimana keefektifan sistem pengendalian 

intern itu dijalankan. 
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Untuk mencegah terjadinya kredit macet yang bermasalah, maka 

diperlukan pengendalian intern yang benar-benar baik. Unsur-unsur pokok 

pengendalian intern Bank tersebut terdiri dari: 

1. Pengawasan oleh Manajemen  

Tanggung jawab utama dari Manajemen (Dewan Direksi dan Dewan 

Komisaris Bank) adalah untuk menentukan jenis risiko yang perlu dikelola 

didalam unit Manajemen risiko berdasarkan kompleksitas bisnisnya, 

selanjutnya harus menentukan bagaimana cara mengalokasikan tanggung 

jawab atas Manajemen risiko didalam Dewan Direksi dan Manajemen.  

2. Identifikasi dan Penilaian Risiko  

Penilaian Risiko merupakan suatu serangkaian tindakan yang dilaksanakan 

oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang 

dihadapi Bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. 

3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi  

Kegiatan Pengendalian harus melibatkan seluruh pegawai Bank, termasuk 

Direksi. Oleh karena itu kegiatan Pengendalian akan berjalan efektif apabila 

direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah 

diidentifikasi. Kegiatan Pengendalian mencakup pula penetapan Kebijakan 

dan Prosedur Pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk 

memastikan bahwa Kebijakan dan Prosedur tersebut secara konsisten 

dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi 

atau kegiatan Bank sehari-hari.  

 



47 
 

 
 

4.  Sistem Informasi Akuntansi dan Komunikasi  

Sistem informasi akuntansi dan komunikasi yang memadai dimaksudkan 

agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan 

sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas 

sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.  

5.  Kegiatan Pemantauan dan Koreksi Penyimpangan  

Bank harus melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas 

keseluruhan pelaksanaan Pengendalian Intern. Pemantauan terhadap risiko 

utama Bank harus diprioritaskan dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan 

Bank sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala, Kelemahan dalam 

Pengendalian Intern, baik yang diidentifikasi oleh satuan kerja operasional 

(risk taking unit), SKAI maupun pihak lainnya, harus segera dilaporkan 

kepada dan menjadi perhatian Pejabat atau Direksi yang berwenang. 

Kelemahan Pengendalian Intern yang material harus juga dilaporkan kepada 

Dewan Komisaris. 

 

2.4 Proposisi 

Dalam penelitian ini evaluasi yang dilakukan pada unsur-unsur Sistem 

Pengendalian Intern peneliti mencoba mengaitkan data-data yang diperlukan pada 

saat evaluasi dilakukan dengan proposisi. Data yang sudah diperoleh dari 

perusahaan kemudian dibandingkan dengan unsur-unsur Sistem Pengendalian 

Intern Bank, yaitu:  
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1. Pengawasan oleh Manajemen  

Untuk menentukan jenis risiko yang perlu dikelola didalam unit Manajemen 

Risiko berdasarkan kompleksitas bisnisnya, selanjutnya harus menentukan 

bagaimana cara mengalokasikan otoritas dan tanggung jawab atas 

Manajemen risiko didalam Dewan Direksi dan Manajemen.  

2. Identifikasi dan Penilaian Risiko  

Merupakan suatu serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi 

dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang dihadapi Bank 

untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan  

3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi  

Kegiatan Pengendalian harus melibatkan seluruh Pegawai Bank, termasuk 

Direksi. Oleh karena itu kegiatan Pengendalian akan berjalan efektif apabila 

direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah 

diidentifikasi  

4. Sistem Informasi Akuntansi dan Komunikasi  

Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang memadai dimaksudkan 

agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan 

sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas 

sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.  

5. Kegiatan Pemantauan dan Koreksi Penyimpangan  

Pemantauan terhadap risiko utama Bank harus diprioritaskan dan berfungsi 

sebagai bagian dari kegiatan Bank sehari-hari termasuk evaluasi secara 

berkala, Kelemahan dalam pengendalian intern, baik yang diidentifikasi oleh 
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satuan kerja operasional (risk taking unit), SKAI maupun pihak lainnya, 

harus segera dilaporkan kepada dan menjadi perhatian Pejabat atau Direksi 

yang berwenang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




