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ABSTRAK 
 
 

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL 
PADA BMT MAKMUR SEJAHTERA WLINGI 

 
 

Oleh: 
Arum Mekarsari 

 
 

Dosen Pembimbing: 
Dr. Unti Ludigdo, SE., M.Si., Ak. 

 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sistem 
pengendalian internal yang dijalankan pada kegiatan operasional BMT Makmur 
Sejahtera Wlingi. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis kesesuaian 
penerapan sistem pengendalian internal pada BMT berdasarkan dua kategori 
sistem pengendalian internal yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan studi kasus dan lapangan. 
Oleh karena itu, penelitian ini akan menggambarkan secara lengkap dan 
mendalam mengenai latar belakang dan kondisi yang dihadapi oleh obyek 
penelitian. Dalam hal ini penelitian ini akan mendeskripsikan penerapan sistem 
pengendalian internal dengan studi kasus dan lapangan yang berlokasi pada BMT 
Makmur Sejahtera Wlingi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Makmur Sejahtera Wlingi 
menerapkan sistem pengendalian internal menggunakan pendekatan kekeluargaan 
dengan sistem kerja menggunakan pola kerja tim. Selain itu, penerapan sistem 
pengendalian internal tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan pengendalian 
internal yang memadai. Namun, masih ada beberapa hal yang kurang tepat 
penerapannya, yaitu (1) pemisahan tugas karyawan yang kurang memadai, (2) 
keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki, (3) bukti transaksi yang tidak 
bernomor, dan (4) tidak ada flowchart untuk transaksi simpanan dan pembiayaan. 
 
Kata kunci: Sistem Pengendalian Internal, BMT Makmur Sejahtera Wlingi, 
Pendekatan Kekeluargaan, Pola Kerja Tim 
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ABSTRACT 
 
 

INTERNAL CONTROL SYSTEMS 
IN BMT MAKMUR SEJAHTERA WLINGI 

 
 

By: 
Arum Mekarsari 

 
 

Advisor Lecturer: 
Dr. Unti Ludigdo, SE., M.Si., Ak. 

 
 

This research aims to know and understand the internal control systems that 
be applied to operational activities in BMT Makmur Sejahtera Wlingi. This 
research is done by analyzed the applying of BMT’s internal control systems with 
two internal control systems categories, that is general and application controls. 
The type of research conducted is qualitative descriptive by using field and case 
study. This research will describe completely and detail about history and 
condition that be faced by research object. This research will describe the 
implementation of internal control systems by using field and case study in BMT 
Makmur Sejahtera Wlingi. 

The result of this research shows the ability of BMT Makmur Sejahtera 
Wlingi to implement internal control systems using family approach with team 
work pattern of work systems. Beside, internal control systems implementation 
had been agree with internal control systems theories. However, there are several 
things that are not correct in their implementation, which are (1) inadequate 
personnel’s job separation, (2) limitation of human resources, (3) transaction 
evidences which are not prenumbered, (4) no flowcharts for funding and financing 
transactions. 
 
Keywords: Internal Control Systems, BMT Makmur Sejahtera Wlingi, Family 
Approach, Team Work Pattern 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dunia usaha mengalami kemajuan yang pesat sejak dimulai era globalisasi di 

Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyak perusahaan baru yang 

didirikan oleh masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian 

mereka. Semakin banyak perusahaan yang berdiri maka semakin banyak pesaing 

yang harus dihadapi. Untuk itu, perusahaan harus mempunyai keunggulan dari 

perusahaan yang lain agar dapat memenangkan persaingan pasar yang ketat 

sehingga tujuannya tercapai. Perusahaan akan mendapatkan keunggulan tersebut 

dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang baik sehingga diharapkan 

dapat bertahan bahkan berkembang. 

Perusahaan harus menerapkan sistem pengendalian internal dalam semua 

aktivitas operasionalnya. Sistem pengendalian internal mengindikasikan tindakan 

yang diambil dalam sebuah perusahaan untuk mengatur dan mengarahkan 

aktivitas operasional dalam perusahaan tersebut. Tindakan ini dapat mencegah 

terjadinya hal-hal yang merugikan perusahaan, seperti kesalahan dan 

penyelewengan. Sistem pengendalian internal juga dapat digunakan sebagai tolok 

ukur bahwa kebijakan dan arahan manajemen dijalankan secara semestinya. 

Pembentukan dan pemeliharaan suatu sistem pengendalian internal 

merupakan tanggung jawab manajemen. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya 

manajemen berkewajiban untuk dapat meyakinkan para pemegang saham dan 

1 



   14 
 

 
 

 

investor bahwa perusahaan dikelola dan dikontrol dengan baik. Selain itu, 

manajemen harus dapat menyajikan informasi keuangan yang dapat diandalkan 

dan tepat waktu kepada para pemakai laporan, khususnya pihak manajemen itu 

sendiri yang membantu dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Oleh karena 

itu, sebuah sistem pengendalian internal yang memadai diperlukan agar 

manajemen dapat melaksanakan tanggung jawabnya. 

Pada perusahaan, khusus pada perusahaan yang besar, manajemen tidak dapat 

mengawasi semua aktivitas operasional perusahaan. Untuk itu, manajemen dapat 

mengandalkan sistem pengendalian internal untuk mengimplimentasikan 

keputusannya dalam mencapai tujuan perusahaan dan untuk mengatur aktivitas 

yang menjadi tanggung jawab manajemen. Sistem pengendalian internal yang 

baik merupakan faktor kunci pengelolaan organisasi yang efektif. 

Sistem pengendalian internal yang baik diperlukan dalam setiap perusahaan. 

“… karena dengan adanya praktik pengendalian intern yang baik merefleksikan 

adanya praktik manajerial yang baik pula” (Triyuwono, 2000: 154). Sebuah 

perusahaan yang mempunyai praktik manajerial yang baik diharapkan dapat 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Selain itu, 

sistem pengendalian internal yang baik dapat membantu perusahaan mencapai 

tujuannya. Setyawan (2005: 566) menyatakan bahwa: 

Hampir semua perusahaan memiliki tujuan yang ingin dicapai. 
Tujuan perusahaan dengan perusahaan lainnya seringkali berbeda. 
Kendati demikian, dalam untuk mencapai tujuan itu sistem 
pengendalian internal diperlukan. …. Analisis pengendalian internal 
penting untuk dilakukan guna mengetahui dan menentukan 
penyebab perubahan aktivitas, dan selanjutnya menentukan 
tindakan korektif untuk lebih meningkatkan efisiensi dan 
dipatuhinya kebijakan manajemen. 
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Sistem pengendalian internal terdiri atas berbagai elemen seperti kebijakan, 

prosedur, teknik, peralatan fisik, dokumentasi dan manusia yang saling bekerja 

sama untuk menjamin tercapainya tujuan perusahaan yaitu (1) pengamanan 

kekayaan, (2) kepastian tentang kecermatan dan keandalan data akuntansi, (3) 

tercapainya efisiensi operasional, (4) dipatuhinya kebijakan-kebijakan yang sudah 

ditetapkan manajemen (Setyawan, 2005). Setiap elemen dari sistem pengendalian 

internal saling bekerja sama dalam operasionalnya. Sistem pengendalian internal 

tidak akan berjalan dengan efektif dan optimal jika salah satu dari elemen tersebut 

tidak terpenuhi dan tujuan perusahaan akan sulit dicapai. 

Sistem pengendalian internal dapat berfungsi untuk mengurangi hal-hal yang 

dapat merugikan perusahaan. Lindrawati (2001: 33) menyebutkan bahwa pada 

sistem informasi yang baik harus mempunyai suatu pengendalian, hal ini 

bertujuan untuk menghindari kesalahan, kecurangan maupun penyelewengan yang 

dapat terjadi. Namun, bukan berarti sistem pengendalian internal dapat 

memastikan perusahaan terhindar dari kesalahan. Sistem pengendalian internal 

hanya dapat menekan terjadinya kesalahan atau kecurangan dalam perusahaan. 

Untuk menekan terjadinya kesalahan dan penyelewengan, sistem 

pengendalian internal dibagi menjadi 2 macam, yang berdasarkan ruang 

lingkupnya, antara lain pengendalian umum dan pengendalian aplikasi 

(Lindrawati, 2001). Pengendalian umum terbagi menjadi tujuh jenis yaitu 

pengendalian praktek manajemen, pengendalian operasional, pengendalian 

organisasional, pengendalian dokumentasi, pengendalian otorisasi, pengendalian 

pertanggungjawaban aktiva dan pengendalian pengamanan aktiva sedangkan 
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pengendalian aplikasi terbagi menjadi tiga jenis yaitu pengendalian masukan, 

pengendalian pemrosesan dan pengendalian keluaran. 

Semua jenis perusahaan membutuhkan sistem pengendalian internal, tak 

terkecuali BMT (Baitul Maal wa Tamwil). BMT, sebagai lembaga keuangan yang 

berdasarkan prinsip syariah, harus menerapkan sistem pengendalian internal 

dalam aktivitas operasionalnya. BMT merupakan lembaga intermediasi 

(intermediary institution) berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana 

dari dan untuk masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, khususnya kalangan ekonomi bawah (grass root). Muhammad (2000: 

113) menyatakan bahwa BMT adalah lembaga pendukung peningkatan kualitas 

usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil bawah berlandaskan sistem 

syariah. 

BMT melaksanakan dua jenis kegiatan yaitu kegiatan sosial dan kegiatan 

bisnis sesuai dengan prinsip syariah. Dalam kegiatan sosial BMT menerima 

titipan zakat, infaq, dan shadaqah serta menyalurkan (tasaruf) sesuai dengan 

peraturan dan amanahnya. Sementara itu, dalam kegiatan bisnisnya BMT 

mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan 

kualitas kegiatan pengusaha kecil/mikro dengan mendorong kegiatan menabung 

dan menunjang pembiayaan ekonomi. 

Kebanyakan BMT berupaya menjalankan fungsi keuangan syariah tersebut 

secara profesional dan patuh kepada syariah. BMT dioperasikan dengan cara 

menjauhkan diri dari unsur riba dan menerapkan sistem bagi hasil. Dalam 

menjalankan kegiatan ini, BMT  memberikan pembiayaan dengan konsep syariah, 
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antara lain bagi hasil (mudharabah, musyarakah, muzara’ah, musyaqah), jual beli 

(murabahah, salam, istishna, bitsaman ajil) dan sewa (ijarah). 

Adanya kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan bukan berarti BMT 

tidak menghadapi beberapa hambatan dalam menjalankan aktivitas 

operasionalnya. BMT sebagai lembaga keuangan syariah dalam skala mikro harus 

mampu menjalankan peranannya dalam mengentaskan kemiskinan dan membantu 

pengusaha kecil/mikro dengan optimal. BMT diharapkan mampu merangkul 

kalangan bawah untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupannya, khususnya 

kehidupan perekonomiannya. Namun, dalam menjalankan perannya sebagai 

lembaga keuangan mikro syariah BMT pun memiliki beberapa permasalahan 

yaitu masalah kelembagaan (dasar hukum), SDM (sumber daya manusia) dan 

akuntabilitas keuangan. 

Masalah kelembagaan merupakan permasalahan paling penting yang terjadi 

pada BMT. Sampai saat ini kelembagaan BMT belum diatur secara jelas. Jika 

mengacu pada ketentuan yang berlaku, penghimpunan dana dari masyarakat 

hanya boleh dilakukan oleh Bank sehingga BMT harus tunduk pada Undang-

undang Perbankan dan di bawah pengawasan Bank Indonesia. Namun, jika BMT 

beroperasi sebagai bank maka BMT tidak bisa menjalankan perannya untuk 

mengentaskan kemiskinan atau memberdayakan kalangan bawah (grass root) 

sebab kalangan bawah tidak akan mampu mengikuti persyaratan yang ditetapkan 

sesuai undang-undang perbankan yang terlalu berat bagi mereka. BMT juga akan 

kesulitan dalam mengumpulkan modal yang relatif besar dan memenuhi sistem 

dan prosedur tata cara pelaporan dan pengawasan yang rumit. 
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Masalah SDM juga merupakan persoalan mendasar di BMT. BMT 

melakukan fungsi intermediasi keuangan sehingga menuntut kemampuan sumber 

daya manusia yang andal. Walaupun BMT merupakan lembaga keuangan mikro 

syariah yang berfokus pada perekonomian masyarakat bawah (grass root), 

aktivitas operasional BMT akan melibatkan jumlah anggota/nasabah yang banyak 

dan jumlah akumulasi keuangan yang sangat besar. Akan tetapi, sebagian besar 

BMT saat ini memiliki kesulitan dalam mendapatkan SDM yang andal sehingga 

sering terjadi beberapa transaksi dilakukan oleh satu orang yang sama. Tentu saja 

hal ini dapat memicu terjadi tindak kecurangan atau penyelewengan. 

Selain bentuk kelembagaan dan SDM, akuntabilitas keuangan BMT juga 

dituntut untuk disajikan dengan baik. Jika pelaporan keuangan Bank Syariah dan 

BPR Syariah relatif dapat dipertanggungjawabkan karena harus didasarkan pada 

ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman 

Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) dan selalu dipantau oleh Bank 

Indonesia tapi tidak demikian dengan BMT meskipun jenis kegiatannya hampir 

sama. BMT yang belum jelas bentuk kelembagaannya tidak mempunyai dasar 

yang jelas dalam pelaporan keuangannya. 

Berdasarkan masalah-masalah di atas, BMT harus menerapkan sistem 

pengendalian internal yang baik dalam aktivitas operasionalnya. Sistem 

pengendalian internal ini merupakan metode, tata cara atau aturan-aturan yang 

harus dilakukan BMT dalam pelaksanaan operasionalnya tanpa bermaksud 

menghalangi atau mengurangi keprofesionalannya dalam mencapai tujuan 

organisasi. Sistem pengendalian internal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya 

6 



   19 
 

 
 

 

kecurangan atau penyelewengan tujuan organisasi yang dijadikan tujuan pribadi 

oleh sekelompok orang. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang akan disajikan dalam 

penelitian ini adalah “bagaimana sistem pengendalian internal pada BMT Makmur 

Sejahtera Wlingi?”. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan memahami sistem 

pengendalian internal yang dijalankan pada kegiatan operasional BMT Makmur 

Sejahtera Wlingi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan 

solusi-solusi perbaikan dan pencegahan jika terdapat kelemahan dalam sistem 

pengendalian internalnya. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi Peneliti: 

Penelitian ini memberikan manfaat berupa pengalaman berinteraksi secara 

langsung dengan praktik aktivitas perbankan syariah yang sebenarnya. 

Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai perbandingan antara teori yang 

diperoleh dengan praktik yang sebenarnya. 
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2. Bagi Pihak Lembaga Keuangan Syariah: 

a. Memberi masukan kepada pihak lembaga keuangan dalam mengevaluasi 

kebijakan-kebijakan yang terkait dengan sistem pengendalian internal. 

b. Menggunakan masukan-masukan yang telah diberikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam proses penyusunan kebijakan terkait dengan sistem 

pengendalian internal di masa mendatang. 

3. Bagi Pihak Lain: 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk kegiatan penelitian 

dalam bidang yang sama, serta dapat digunakan khususnya oleh pihak-pihak 

yang masih sangat awam terhadap pelaksanaan sistem pengendalian internal 

pada lembaga keuangan syariah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Sistem Informasi 

Sistem, menurut Sutabri (2004: 18), adalah suatu jaringan prosedur atau 

sekelompok komponen yang saling berkaitan (interrelated) untuk melaksanakan 

kegiatan pokok perusahaan dan mencapai tujuan yang sama (common purpose). 

Sementara itu, Hariningsih (2006: 11) berpendapat bahwa informasi adalah data 

yang diproses lebih lanjut sehingga memiliki suatu nilai tambah. Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur 

untuk mengumpulkan, memproses, mengendalikan dan mengelola data hingga 

menghasilkan informasi yang disampaikan pada para pemakai untuk satu tujuan 

(Hall, 2001: 7). 

Sistem informasi berfungsi sebagai pengumpul data, pemroses data, 

pengelola data, pengendali dan pengaman data serta pengadaan informasi yang 

membantu pelaksanaan sistem pengendalian internal. Sistem informasi dalam 

dunia bisnis digunakan sebagai penyaji informasi yang bermanfaat dalam 

pengambilan keputusan, pendukung aktivitas operasional harian dan pembentukan 

kepengurusan. 

Menurut Hariningsih (2006: 12), sistem informasi mempunyai lima aktivitas, 

antara lain: 

1. Input, menggambarkan suatu kegiatan untuk menyediakan data 
untuk diproses. 

2. Proses, menggambarkan bagaimana suatu data diproses untuk 
menghasilkan suatu informasi yang bernilai tambah. 
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3. Output, suatu kegiatan untuk menghasilkan suatu informasi dari 
data tersebut. 

4. Penyimpanan, suatu kegiatan untuk memelihara dan 
menyimpan data. 

5. Control, ialah suatu aktivitas untuk menjamin bahwa sistem 
informasi tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Kelima aktivitas sistem informasi di atas menyebutkan bahwa sistem 

informasi yang terdiri dari data mentah yang telah diproses hingga menghasilkan 

informasi yang dapat dipercaya memerlukan sebuah pengendalian untuk menjaga 

sistem tersebut tidak diselewengkan atau disalahgunakan. Setiap perusahaan 

membutuhkan pengendalian, terutama sistem pengendalian internal, untuk 

menjaga agar tujuan perusahaan yang merupakan tujuan bersama tidak berubah 

menjadi tujuan pribadi atau golongan yang berkepentingan. Dengan demikian, 

setiap perusahaan dapat beroperasi dengan maksimal tanpa adanya hambatan 

seperti kecurangan, penggelapan atau kejahatan kerah putih. 

 

2.2. Sistem Pengendalian Internal 

2.2.1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal 

Sistem pengendalian internal merupakan alat atau cara yang dikoordinasikan 

dan digunakan dalam perusahaan untuk menjaga tercapainya tujuan perusahaan. 

Sistem pengendalian internal bisa juga dikatakan sebagai alat pengawasan 

manajemen yang merupakan bentuk tanggung jawab manajemen pada para 

pemakai untuk memberikan laporan bahwa perusahaan dikelola dengan baik. 

Selain itu, manajemen bertanggung jawab untuk dapat menyajikan informasi 

keuangan yang dapat diandalkan. Sebuah sistem pengendalian internal yang 

memadai diperlukan agar manajemen dapat melaksanakan kewajiban tersebut. 
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Menurut The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 

dalam Triyuwono (2000: 155) mendefinisikan pengertian dari sistem 

pengendalian internal sebagai berikut: 

Internal control is the plan of organization, and all of the 
coordinate methods and measures adopted within a business, to 
safeguard its assets, check the accuracy and reability of its 
accounting data, promote operational efficiency, and encourage 
adherence to prescribed managerial policies. 

Menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commision (COSO) dalam Bodnar dan Hopwood (2004: 129) menjelaskan 

bahwa: 

Pengendalian internal merupakan satu proses  yang dipengaruhi 
oleh dewan direksi perusahaan, manajemen, dan personel lain  yang 
dirancang untuk memberikan jaminan yang masuk akal terkait 
dengan tercapainya tujuan berikut: (1) reabilitas pelaporan 
keuangan, (2) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (3) kesesuaian 
dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. 

 

2.2.2. Tujuan Sistem Pengendalian Internal 

Sistem pengendalian internal disusun oleh pihak manajemen. Pihak 

manajemen juga yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan 

pengendalian internal sehingga tujuan sistem pengendalian internal dapat tepat 

sasaran dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi/golongan. 

Menurut AICPA dalam Hall (2001: 150), sistem pengendalian internal 

mempunyai empat tujuan utama, yaitu: 

1. Untuk melindungi aktiva perusahaan. 

2. Untuk memastikan akurasi dan dapat diandalkannya catatan dan informasi 

akuntansi. 
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3. Untuk mendorong efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan. 

4. Untuk mendorong kepatuhan pada kebijakan dan prosedur yang telah 

ditetapkan oleh manajemen. 

 

2.2.3. Unsur Pokok Sistem Pengendalian Internal 

Mulyadi (1993: 166-174) mengungkapkan bahwa dalam sistem pengendalian 

internal terdapat empat unsur pokok sistem pengendalian internal, antara lain: 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. 

Struktur organisasi merupakan pembagian tanggung jawab fungsional kepada 

unit-unit organisasi yang dibentuk untuk menerima dan melaksanakan 

kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Struktur organisasi yang baik harus 

memisahkan setiap tanggung jawab dengan membagikan pada unit-unit yang 

berbeda untuk menghindari terjadinya kecurangan. Dengan demikian dalam 

pelaksanaan sebuah transaksi terdapat internal check di antara unit-unit 

organisasi pelaksana. 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan 

yang cukup terhadap harta perusahaan. 

Setiap transaksi terjadi atas dasar otorisasi (wewenang) dari pejabat yang 

memiliki otorisasi untuk menyetujui transaksi tersebut dilaksanakan. 

Manajemen harus membuat otorisasi bertahap yang didasarkan dari struktur 

organisasi untuk menghindari penyalahgunaan otorisasi tersebut. Oleh karena 

itu, sebuah perusahaan harus membuat sistem yang mengatur pembagian 

otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. 
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3. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. 

Praktek yang sehat dalam perusahaan dapat terwujud jika perusahaan 

berkomitmen untuk menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip dan 

kebijakan manajemen. Praktek yang sehat juga membantu dalam mencegah 

terjadinya hal-hal yang dapat merugikan perusahaan. Hal ini dapat dilakukan 

melalui beberapa kegiatan seperti pemeriksaan mendadak (surprised audit), 

perputaran jabatan (job rotation), pencocokan kondisi fisik harta perusahaan 

dengan catatannya (stock opname) secara periodik, pembentukan inti 

organisasi untuk memastikan efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian 

internal, atau pelaksanaan setiap transaksi yang dilakukan oleh lebih dari satu 

unit organisasi yang sesuai dengan tanggung jawabnya. 

4. Kualitas kinerja karyawan yang sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Untuk dapat menciptakan kinerja perusahaan yang efektif dan efisien, 

perusahaan harus merekrut karyawan yang kompeten dan handal. Perusahaan 

bisa mendapatkan karyawan yang kompeten dan andal melalui seleksi calon 

karyawan yang sesuai dengan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya. 

Dengan demikian, karyawan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan 

bertanggung jawab. 

 

2.2.4. Komponen Sistem Pengendalian Internal 

Menurut COSO dalam Wilkinson dan Cerullo (2002: 236), ada lima 

komponen sistem pengendalian internal, yaitu: (1) control environment, (2) risk 
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assessment, (3) control activities, (4) information and communication, dan (5) 

monitoring. 

1. Control Environment atau Lingkungan pengendalian 

Lingkungan pengendalian adalah dasar dari keempat komponen sistem 

pengendalian internal lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan pengendalian 

internal (Hall, 2001: 155). Lingkungan pengendalian merupakan dampak dari 

berbagai faktor dalam menetapkan suasana organisasi dan meningkatkan 

efektivitas kebijakan yang akan mempengaruhi pengendalian dari para 

manajemen dan pegawainya. Elemen-elemen yang penting dari lingkungan 

pengendalian yaitu integritas dan nilai etika manajemen; struktur organisasi; 

partisipasi badan audit dewan komisaris organisasi; filosofi manajemen dan 

gaya operasional; prosedur pendelegasian tanggung jawab dan otoritas; 

pengaruh eksternal, seperti penilaian dari agen penentu undang-undang; dan 

kebijakan dan praktek organisasi dalam mengelola sumber daya manusia 

(Romney dan Steinbart, 2004: 232). 

2. Risk Assessment atau Penilaian resiko 

Perusahaan harus menyadari bahwa dalam menjalankan aktivitas 

operasionalnya akan berurusan dengan resiko-resiko. Dalam hal ini 

manajemen akan mendapat bantuan dari akuntan untuk mengontrol bisnis 

dengan mendesain sistem pengendalian internal yang efektif dan 

mengevaluasinya. Tahapan yang paling penting dalam penilaian resiko yaitu 

mengidentifikasi perubahan kondisi eksternal dan internal serta 

mengidentifikasi tindakan yang diperlukan. Oleh karena itu, organisasi harus 
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melakukan penilaian resiko untuk mengidentifikasi, menganalisis dan 

mengatur resiko-resiko yang relevan dengan pelaporan keuangan (Hall, 2001: 

156). 

3. Control Activities atau Kegiatan pengendalian 

Control activities are the policies and procedures that help ensure that 

management directives are carried out (Gelinas dan Sutton, 2002: 219). 

Kegiatan pengendalian merupakan kebijakan yang ditetapkan dengan tujuan 

untuk memastikan manajemen mengambil keputusan yang tepat dalam 

menangani resiko yang teridentifikasi. Romney and Steinbart (2004: 236) 

mengelompokkan aktivitas pengendalian dalam lima kategori, antara lain 

otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai; pemisahan tugas; desain dan 

penggunaan dokumen serta catatan yang memadai; penjagaan aset dan 

pencatatan yang memadai; dan pemeriksaan independen atas kinerja. 

4. Information and Communication atau Informasi dan komunikasi 

Information must be identified, processed, and communicated so that 

appropriate personnel may carry out their responsibilities (Wilkinson dan 

Cerullo, 2002: 240). Kualitas informasi yang dihasilkan akan mempengaruhi 

manajemen dalam melakukan tindakan dan membuat keputusan berkaitan 

dengan kegiatan organisasi untuk menyiapkan laporan keuangan yang andal. 

Sistem informasi yang efektif akan mengidentifikasi dan mencatat semua 

transaksi keuangan dengan akurat pada periode waktu terjadinya, 

menyediakan informasi yang tepat waktu dan pelaporan keuangan yang benar, 

serta mengukur nilai transaksi keuangan dengan akurat. 
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5. Monitoring atau Pengawasan 

Monitoring is a process that assesses the quality of internal control 

performance over time (Gelinas dan Sutton, 2002: 219). Pengawasan 

merupakan proses penilaian kualitas pengendalian internal dan 

pelaksanaannya. Pengawasan bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi 

terjadinya kecurangan. Bodnar dan Hopwood (2004: 145) menegaskan bahwa 

pengawasan dicapai melalui aktivitas yang terus-menerus, atau evaluasi 

terpisah, atau perpaduan dari keduanya. Pengawasan harus dilakukan secara 

periodik atau berkelanjutan melalui aktivitas supervisi manajemen agar dapat 

berfungsi dengan baik. 

 

2.2.5. Kategori Sistem Pengendalian Internal 

Sistem pengendalian internal yang efektif untuk sebuah perusahaan dapat 

terdiri atas beberapa jenis pengendalian yang berbeda-beda. Sebuah perusahaan 

melakukan banyak aktivitas operasional sehingga setiap aktivitas akan 

membutuhkan pengendalian yang berbeda-beda sesuai dengan situasi dan 

kondisinya. Wilkinson (1992: 204) membagi pengendalian internal menjadi dua 

macam berdasarkan ruang lingkup yaitu pengendalian umum dan pengendalian 

aplikasi. 

COSO dalam Wilkinson dan Cerullo (2002: 268-269) membagi pengendalian 

internal menjadi dua bagian, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi, 

dengan menyatakan bahwa: 

General controls pertain to all activities involving a firm’s 
accounting information system and resources (assets). These 
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include controls encompassed by the internal control environment, 
as well as the other components of the internal control. The general 
controls covered here are found under the control activities 
component of the internal control structure. Application controls 
relate to the processing of specific accounting tasks or transactions 
and may be called transaction controls. Application or transaction 
controls roughly parallel the accounting information system. 
Another group of controls does not fit comfortably into either 
category. These controls, which we will call security measures, are 
intended to provide adequate safeguards over access to and use of 
assets and data records. 

2.2.5.1. Pengendalian Umum 

Krimiaji (2002: 221) menyatakan bahwa pengendalian umum adalah 

pengendalian yang dirancang untuk menjamin bahwa lingkungan pengawasan 

organisasi mantap dan dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektifitas 

pengawasan aplikasi. Pengendalian umum merupakan pengendalian terhadap 

berbagai prosedur, aktivitas dan aktiva yang secara tidak langsung tercakup dalam 

pengendalian aplikasi. Pengendalian umum terdiri atas tujuh pengendalian, antara 

lain pengendalian praktek manajemen, pengendalian operasional, pengendalian 

organisasional, pengendalian dokumentasi, pengendalian otorisasi, pengendalian 

pertanggungjawaban aktiva dan pengendalian pengamanan aktiva. 

1. Pengendalian Praktek Manajemen  

Wilkinson (1992) menyebutkan bahwa praktek manajemen yang berupa 

prosedur dan kebijakan manajemen merupakan hal yang sangat penting dalam 

sistem pengendalian internal. Praktek-praktek manajemen yang berkaitan 

dengan pengendalian ini yaitu praktek perencanaan dan personalia. Praktek 

perencanaan dilakukan melalui penyiapan anggaran yang mengkuantifikasi 

sasaran keuangan perusahaan yang menetapkan tingkat pendapatan yang ingin 

17 



   30 
 

 
 

 

dicapai dan tingkat biaya yang diinginkan. Melalui pembandingan terhadap 

pendapatan dan biaya sesungguhnya, nilai-nilai dalam anggaran dapat 

membantu mengurangi ketidakefisienan bahkan tindakan kecurangan. 

Sementara itu, pengendalian praktek personalia dapat dilakukan dengan 

pemilihan dan pelatihan karyawan yang sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab. Ruang gerak karyawan yang memiliki akses terhadap kas dan aktiva 

lain juga harus dibatasi dengan melakukan perputaran jabatan. Dengan 

demikian, setiap karyawan diharapkan terdorong untuk mengikuti kebijakan 

yang telah ditetapkan. 

2. Pengendalian Operasional 

Menurut Wilkinson (1992), pengendalian operasional merupakan proses 

yang mendorong dan meningkatkan efisiensi karyawan dalam tugas-tugas 

operasional. Proses ini berfokus pada pelaksanaan operasional perusahaan 

untuk mengawasi efisiensi pekerjaan setiap karyawan. Proses pengendalian 

operasional terdiri dari tiga tahap yaitu (1) menetapkan standar berdasarkan 

rencana-rencana taktik, (2) mengevaluasi kinerja, dan (3) mengambil 

keputusan yang mengarah pada tindakan-tindakan perbaikan. Pengendalian 

operasional menangani masalah-masalah yang bersifat rutin, jangka pendek, 

terstruktur dengan baik, dan mudah dipahami. 

3. Pengendalian Organisasional 

Wilkinson (1992) menjelaskan bahwa pengendalian organisasional 

merupakan pembagian tugas (job desk) dan tanggung jawab yang jelas dan 

logis sehingga diharapkan terjadi kemandirian organisasional (organizational 
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independence) yang efektif. Kemandirian organisasional akan berfungsi 

dengan baik jika fungsi otorisasi, pembukuan dan penjagaan aktiva dipisahkan 

secara organisasional. Seorang karyawan tidak boleh ditugaskan untuk 

menangani semua aspek dari transaksi apapun karena hal ini dapat 

menyebabkan terjadi kegiatan penipuan atau kecurangan. 

4. Pengendalian Dokumentasi 

Semua elemen sistem informasi (bukti transaksi, surat-surat perjanjian 

dan administrasi) harus didokumentasikan secara utuh sesuai dengan 

kebijakan perusahaan yang berkaitan. Dokumentasi yang lengkap dan dapat 

dimengerti membantu karyawan untuk menginterpretasikan kebijakan secara 

tepat dan memvisualisasikan hubungan antar fungsi organisasional. Selain itu, 

dokumentasi tersebut juga menjamin bahwa prosedur akan diikuti dengan 

lebih andal, konsisten, dan efisien (Wilkinson, 1992). 

5. Pengendalian Otorisasi 

Menurut Wilkinson (1992), pengendalian otorisasi mempunyai peran 

penting bagi manajemen yang bertanggung jawab untuk melindungi aktiva 

perusahaan dan menjamin bahwa transaksi dilakukan sebagaimana mestinya. 

Penambahan fungsi otorisasi juga akan memperkuat kemandirian 

organisasional sehingga pengendalian ini berjalan dengan efektif. Klasifikasi 

otorisasi terbagi atas otorisasi umum dan otorisasi khusus. Otorisasi umum 

menggariskan persyaratan yang standar untuk menyetujui dan melaksanakan 

transaksi, sedangkan otorisasi khusus berkaitan dengan peristiwa tertentu yang 

persyaratan dan pihak-pihak yang terlibat ditentukan secara khusus. 
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6. Pengendalian Pertanggungjawaban Aktiva 

Wilkinson (1992) mengungkapkan bahwa pengendalian 

pertanggungjawaban aktiva mempunyai tujuan untuk melindungi dan 

menggambarkan nilai seluruh aktiva dalam jumlah yang tepat. Aktiva 

perusahaan dapat terlindungi dengan baik jika nilai seluruh aktiva tercatat 

dalam perkiraan secara tepat. Pengendalian ini dapat memberikan laporan nilai 

aktiva dengan tepat jika meliputi 4 hal yaitu buku besar, prosedur pengakuan, 

rekonsiliasi dan penilaian ulang. 

• Buku besar pembantu; aktiva yang biasanya memiliki buku besar 

pembantu yaitu piutang usaha, persediaan dan aktiva tetap. 

• Prosedur pengakuan; langkah-langkah yang dilakukan karyawan ketika 

menerima tanggung jawab (accountability) atas aktiva, seperti 

melakukan pengecekan jumlah dan kondisi barang yang diterima dari 

pemasok. 

• Rekonsiliasi; proses pembandingan antara nilai aktual/fisik dengan 

nilai yang tercatat dalam pembukuan sehingga jumlah yang tidak sama 

antara aktual/fisik dengan catatan dapat disesuaikan/direkonsiliasi. 

• Penilaian ulang; revaluasi nilai aktiva dengan tujuan akan 

menimbulkan adanya penyesuaian jika diperlukan. 

7. Pengendalian Pengamanan Aktiva 

Wilkinson (1992) menjelaskan bahwa pengendalian pengamanan aktiva 

merupakan tindakan pengamanan aktiva yang digunakan untuk menjaga 

aktiva perusahaan agar dapat memberi perlindungan pada aktiva secara fisik. 
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Tindakan ini dapat dilakukan melalui pembatasan akses karyawan terhadap 

aktiva. Adanya pembatasan ini dapat melindungi aktiva karena hanya orang-

orang yang mempunyai hak akses yang dapat menggunakannya. Tindakan 

pengamanan lainnya yang dapat dilakukan yaitu memberi perlindungan dari 

terjadinya bencana lingkungan, seperti pemasangan alarm kebakaran atau 

pembackupan data secara otomatis ketika terjadi gempa. 

2.2.5.2. Pengendalian Aplikasi 

Krismiaji (2002: 221) menyatakan bahwa pengendalian aplikasi adalah 

pengendalian yang digunakan untuk mencegah, mendeteksi, dan membetulkan 

kesalahan transaksi saat diproses. Pengendalian aplikasi merupakan pengendalian 

yang dirancang untuk menjamin bahwa semua transaksi yang terjadi sudah 

mendapat otorisasi dan sudah dicatat, diklasifikasi, diproses dan dilaporkan 

dengan benar. Pengendalian aplikasi terdiri atas tiga pengendalian, antara lain 

pengendalian masukan, pengendalian pemrosesan dan pengendalian keluaran. 

1. Pengendalian Masukan 

Menurut Wilkinson (1992), pengendalian masukan berfungsi untuk 

mencegah atau mendeteksi kekeliruan ketika data masukan (input) transaksi 

diolah. Transaksi harus dicatat secara akurat, lengkap, dan secepatnya setelah 

transaksi terjadi sehingga jumlah yang tepat yang tercantum pada periode 

akuntansi terjadinya transaksi tersebut. 

2. Pengendalian Pemrosesan 

Wilkinson (1992) berpendapat bahwa pengendalian pemrosesan bertujuan 

untuk memberikan jaminan bahwa pemrosesan telah terjadi sesuai dengan 
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spesifikasi dan prosedur yang ditentukan. Pada pengendalian ini transaksi 

yang diproses merupakan transaksi-transaksi yang benar-benar terjadi dengan 

jumlah yang tepat. 

3. Pengendalian Keluaran 

Menurut Wilkinson (1992), pengendalian keluaran berfungsi untuk 

memeriksa keabsahan keluaran (output) dan pendistribusiannya secara 

memadai. Keluaran yang dihasilkan harus lengkap, dapat diandalkan, dan 

disampaikan kepada pemakai yang berkepentingan. 

 

2.3. Lembaga Keuangan Syariah 

2.3.1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah 

Menurut Muhammad (2000), lembaga keuangan syariah didefinisikan 

sebagai lembaga keuangan penghimpun dan penyalur dana masyarakat dengan 

tujuan memperoleh keuntungan dari tabungan mereka dan mengembangkan 

investasi atau bisnis dari pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Pada 

prinsipnya, lembaga keuangan syariah memiliki peran yang sama dengan lembaga 

keuangan non-bank (LKNB). Istilah LKNB yang digunakan pada sejumlah 

perusahaan investasi berfungsi untuk memobilisasikan tabungan dan pembiayaan 

serta menawarkannya kepada investor yang mempunyai prospek untuk 

mengembangkannya. 

Lembaga keuangan syariah dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang 

kegiatan operasionalnya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam 

(Muslich, 2007), antara lain pelarangan riba dalam setiap transaksi, pelaksanaan 
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bisnis dan investasi berdasarkan aktivitas yang halal, pelaksanaan transaksi yang 

bebas dari unsur gharar (spekulasi yang tidak masuk akal), pembayaran zakat 

pada masyarakat yang berhak, serta pelaksanaan semua aktivitas yang sejalan 

dengan prinsip-prinsip Islam. Meskipun berdasarkan syariat Islam, tapi lembaga 

keuangan syariah memberikan jasa pelayanan bagi seluruh umat manusia. 

 

2.3.2. Tujuan, Fungsi, dan Prinsip Utama Lembaga Keuangan Syariah 

Menurut Arifin dalam Primananda (2008: 22), tujuan dibentuknya lembaga 

keuangan syariah secara umum adalah untuk mempromosikan dan 

mengembangkan prinsip-prinsip syariah ke dalam transaksi keuangan dan 

perbankan serta bisnis lain yang terkait. Penggunaan prinsip-prinsip syariah ini 

diharapkan agar tidak ada praktik riba atau hal-hal yang dilarangkan berdasarkan 

syariat Islam dalam transaksi keuangan dan perbankan serta menerapkan sistem 

bagi hasil dalam setiap pelayanannya. 

Menurut Arifin dalam Primananda (2008: 22), dalam menjalankan operasinya 

bisnisnya, fungsi dari sebuah lembaga keuangan syariah terdiri dari: 

1. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang 

dipercayakan oleh pemegang rekening investasi atau deposan atas dasar 

prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi lembaga keuangan syariah 

bersangkutan. 

2. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana 

(shahibul maal) sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik 

dana. 
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3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang 

tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

4. Sebagai pengelola fungsi sosial, seperti pengelolaan dana zakat dan 

penerimaan serta penyaluran dana kebajikan. 

Untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil dan efiesien setiap lapisan 

masyarakat harus terpenuhi keinginannya dalam berinvestasi dan berusaha sesuai 

dengan kemampuan dan keinginan mereka. Lembaga keuangan syariah dapat 

menjalankan fungsinya sebagai fasilisator dari masyarakat yang ingin berinvestasi 

karena persyaratan yang diberikan tidak sulit dan prosesnya sederhana. 

Ridwan (2004) menyebutkan bahwa prinsip-prinsip operasional dalam 

lembaga keuangan syariah, antara lain: 

1. Prinsip Ta’awun (tolong-menolong) 

Prinsip tolong-menolong sesama sangat dianjurkan dalam syariat Islam untuk 

menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Dengan menerapkan prinsip 

tolong-menolong pada aktivitas operasionalnya lembaga keuangan syariah 

berharap dapat meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerjasama 

ekonomi dan bisnis. 

2. Prinsip Tijaroh (bisnis) 

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang berorientasi pada laba. 

Namun, cara yang digunakan untuk mencari laba disesuaikan dengan syariat 

Islam. Dengan syariat Islam lembaga keuangan syariah tetap harus dikelola 

secara profesional sehingga dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan 

efisien. 
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3. Prinsip Menghindari Iktinaz (penimbunan uang) 

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga penghimpun dan penyalur 

dana masyarakat. Sebagai fasilisator masyarakat untuk berinvestasi, lembaga 

keuangan syariah dilarang melakukan penimbunan uang karena hal itu dapat 

menciptakan terhentinya perekonomian sehingga akan menghambat 

peningkatan kesejahteraan. 

4. Prinsip Pelarangan Riba 

Lembaga keuangan syariah harus menjauhkan setiap aktivitas operasional dari 

riba dengan menggantinya melalui mekanisme kerja sama dan jual beli. 

Pelarangan riba bertujuan untuk menghindari penggunaan sistem persentase 

pembebanan biaya terhadap hutang yang dapat menyebabkan jumlah hutang 

berlipat ganda secara otomatis. 

5. Prinsip Pembayaran Zakat 

Di samping sebagai lembaga bisnis, lembaga keuangan syariah juga 

menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial. Lembaga keuangan syariah 

menjalankan fungsi sebagai lembaga amil yang mengelola zakat, baik yang 

bersumber dari dalam maupun dari luar serta menyalurkannya dengan tepat 

sasaran. 

 

2.4. Baitul Maal wa Tamwil 

2.4.1. Definisi Baitul Maal wa Tamwil (BMT) 

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Maal dan 

Baitul Tamwil (Ridwan, 2004: 126). Secara harfiah, baitul maal berarti rumah 
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dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Baitul maal dapat didefinisikan 

sebagai lembaga pengumpul dan penyalur dana yang non-profit, seperti zakat, 

infaq dan shadaqah. Baitul Tamwil didefinisikan sebagai lembaga pengumpul dan 

penyalur dana komersial/bisnis yang bermotif laba. Hal ini menegaskan bahwa 

BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang 

berlandaskan syariah dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil ini juga 

merupakan sistem operasi dari bank syariah (Karim, 2004: 191). Oleh karena itu, 

BMT merupakan suatu lembaga yang menjalankan dua jenis kegiatan sekaligus 

yaitu kegiatan mengumpulkan dana yang disalurkan kepada yang berhak untuk 

mengatasi kemiskinan dan kegiatan produktif untuk menciptakan nilai tambah 

baru dan mendorong pertumbuhan ekomoni yang bersumber daya manusia. 

 

2.4.2. Peranan Baitul Maal wa Tamwil 

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan 

pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. BMT merupakan pengemban misi 

keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat sehingga dapat pula 

diterapkan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Dengan keadaan tersebut 

Sudarsono (2003: 97-98) menyebutkan bahwa keberadaan BMT setidaknya 

mempunyai beberapa peran: 

1. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah. 

2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. 

3. Melepaskan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. 

4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. 
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2.4.3. Struktur Organisasi 

Menurut Ridwan (2004), struktur organisasi BMT menunjukkan adanya garis 

wewenang dan tanggung jawab, garis komando dan cakupan bidang pekerjaan 

(job description) dari masing-masing jabatan fungsional. Struktur organisasi 

sangat penting karena struktur ini dapat menghindari adanya benturan pekerjaan 

serta memperjelas fungsi dan peran masing-masing bagian dalam organisasi. 

Struktur organisasi minimal dalam masing-masing BMT dan job description dapat 

terdiri seperti berikut: 

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT), memegang kekuasaan tertinggi di dalam 

memutuskan kebijakan-kebijakan makro BMT. 

2. Dewan Pengawas Syariah (DPS), bertugas mengawasi BMT terutama yang 

berkaitan dengan sistem syariah yang dijalankan. 

3. Dewan Pengawas Manajemen (DPM), bertugas mengawasi BMT terutama 

yang berkaitan dengan operasional kerja pengurus. 

4. Pengurus, bertugas membina jalannya BMT dalam merealisasikan 

programnya. 

5. Manajer, bertugas menjalankan amanat dari RAT dan memimpin BMT dalam 

merealisasikan programnya. 

6. Pembukuan, bertugas melakukan pembukuan hingga menghasilkan 

akuntabilitas laporan keuangan atas aset dan omzet BMT. 

7. Pemasaran, bertugas untuk mensosialisasikan dan mengelola produk-produk 

BMT. 

8. Kasir, bertugas melayani nasabah. 

27 



   40 
 

 
 

 

2.4.4. Produk-Produk Baitul Maal wa Tamwil 

Untuk meningkatkan penerapkan sistem syariah dalam kehidupan ekonomi 

masyarakat, BMT mengeluarkan produk-produk layanan. Muhammad (2000) 

menjelaskan bahwa BMT mempunyai dua fungsi pokok operasional yang terkait 

dengan kegiatan perekonomian masyarakat, yaitu fungsi penghimpunan dana 

(funding) dan fungsi penyaluran dana (financing). Produk-produk tersebut, antara 

lain: 

1. Produk Penghimpunan Dana (Funding) 

Pelayanan jasa simpanan berupa simpanan yang diselenggarakan oleh BMT 

baik terikat maupun tidak terikat oleh jangka waktu dan syarat-syarat tertentu 

dalam penyetoran dan penarikannya. Adapun akad yang mendasari berlakunya 

simpanan di BMT antara lain: 

a. Simpanan Wadiah 

Adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota 

dengan cara mengeluarkan semacam formulir pemindahbukuan/transfer 

dan perintah membayar lainnya. 

b. Simpanan Mudharabah 

Adalah simpanan dana yang penyetoran dan penarikannya dilakukan 

sesuai perjanjian yang disepakati sebelumnya. Beberapa jenis simpanan 

mudharabah, antara lain Simpanan Haji, Simpanan Pendidikan, dll. 

2. Produk Penyaluran Dana (Lending) 

BMT bukan sekedar lembaga keuangan non bank yang bersifat sosial. BMT 

juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian 
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masyarakat. Sesuai dengan hal tersebut, dana yang dikumpulkan dari anggota 

harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Pinjaman dana 

kepada anggota disebut juga pembiayaan. Orientasi dari pembiayaan tersebut 

yaitu untuk mengembangkan dan meningkatkan pendapatan anggota dan 

BMT. Produk penyaluran dana antara lain jual beli (murabahah), sewa-

menyewa (ijarah), permodalan (mudharabah), mitra usaha (musyarakah), dan 

kebajikan (qardhul hasan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 



   42 
 

 
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif. Moleong (2007: 6) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subyek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif menekankan pada 

pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan 

kondisi realitas yang kompleks dan rinci. Oleh karena itu, peneliti memilih studi 

kasus dan lapangan (field and case study) dalam memahami subyek penelitian. 

Penelitian studi kasus merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang 

berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari obyek yang diteliti. 

Obyek yang diteliti bisa berupa individu, kelompok, lembaga, atau komunitas 

tertentu. Tujuan studi kasus adalah melakukan penyelidikan secara mendalam 

mengenai obyek tertentu untuk memberikan gambaran secara lengkap mengenai 

obyek tertentu. 

 

3.2. Obyek Dan Lokasi Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian internal untuk 

sistem pengendalian internal pada BMT Makmur Sejahtera Wlingi yang berlokasi 
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di Jl. Arjuno 65 Darungan Kel. Babadan Wlingi Kabupaten Blitar. Obyek 

penelitian ini akan bertindak sebagai narasumber sehingga akan berpengaruh pada 

keakuratan data. 

 

3.3. Sumber Data 

Sugiyono (2007) menjelaskan bahwa sumber data merupakan faktor penting 

yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data. Dalam 

penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer ini secara khusus 

dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam 

penelitian yang berkaitan dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. 

Dengan data primer peneliti dapat mengumpulkan secara teliti informasi yang 

diinginkan. Data primer dalam penelitian ini didapat dari penelusuran langsung 

dan melalui wawancara dengan pihak BMT Makmur Sejahtera Wlingi. Untuk 

wawancara peneliti melakukan tanya jawab terhadap empat pengelola BMT 

Makmur Sejahtera Wlingi yaitu manajer, manajer pemasaran, pembukuan, dan 

administrasi yang masing-masing bernama Fatha Aulia Riska, S.HI., SH., 

Hermanto, S.IP., Cucik Pristiana, dan Erna Hidayati. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung, melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain). Data 
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sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah 

tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak 

dipublikasikan, berupa buku-buku, jurnal, dan artikel-artikel yang dipublikasikan 

di media massa dan internet. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, untuk mengumpulkan data-data penelitian digunakan 

tiga metode pengumpulan data yaitu metode wawancara, metode observasi dan 

metode dokumentasi. 

1. Wawancara 

Menurut Sugiyono (2007: 72), wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara ini 

dilakukan secara terstruktur pada pihak-pihak yang terkait dengan sistem 

pengendalian internal pada BMT Makmur Sejahtera Wlingi. 

2. Observasi 

Observasi adalah proses pengamatan atau pencatatan pola perilaku subyek, 

obyek, atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi 

dengan individu yang diteliti. Data yang dikumpulkan biasanya tidak terdistorsi, 

lebih akurat dan bebas dari bias. Observasi diperlukan untuk lebih mendalami 

suatu perilaku dari seluruh elemen organisasi dalam BMT Makmur Sejahtera 

Wlingi, khususnya mengenai sistem pengendalian internal. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pencatatan peristiwa yang sudah berlalu dalam 

bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 

2007: 82). Hasil penelitian dari wawancara dan observasi dapat lebih dipercaya 

dengan adanya tambahan data dari dokumentasi. Peneliti dapat menggunakan 

buku-buku atau catatan-catatan yang terkait dengan sistem pengendalian internal 

sebagai data dokumentasi. 

 

3.5. Metode Analisis Data 

Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis data 

kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Moleong (2005) adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 

menggabungkan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Proses analisis data dalam metode kualitatif ini dilakukan sejak awal, 

sepanjang proses sampai akhir penelitian dilaksanakan. Analisis data dilakukan 

secara induktif dengan mencari tema dan pola penelitian. Dalam penelitian ini 

digunakan analisis data dalam bentuk interaktif dengan mengunakan prosedur 

sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk membuat laporan hasil 

penelitian yaitu data-data yang terkait dengan sistem pengendalian internal 

pada BMT Makmur Sejahtera Wlingi. 
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2. Mengolah data-data yang diperoleh untuk diproses lebih lanjut. 

3. Memilah-milah data-data yang terkait dengan sistem pengendalian internal. 

4. Menganalisis sistem pengendalian internal yang terdapat pada BMT Makmur 

Sejahtera Wlingi berdasarkan pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Makmur Sejahtera 

4.1.1. Sejarah Perusahaan dan Tujuan Perusahaan 

BMT Makmur Sejahtera Wlingi didirikan secara resmi pada tanggal 10 

Januari 2009 dan dilakukan Grand Opening pada tanggal 10 Maret 2009. BMT 

Makmur Sejahtera Wlingi berbadan hukum koperasi dengan Akte Pendirian No. 

33/19/BH/XVI.3/409.110/IV/2009 dengan nama resmi Koperasi Serba Usaha 

Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Makmur Sejahtera. Hal ini seperti diungkapkan 

oleh Antonio (2002: 135) bahwa Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan 

lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koperasi/lembaga swadaya 

masyarakat. BMT Makmur Sejahtera Wlingi beralamat di Jl. Arjuno 65 Darungan 

Babadan Wlingi Blitar 66184 telp. (0342) 691517. BMT Makmur Sejahtera 

Wlingi dijalankan dengan modal awal Rp. 18.240.000,-. Meskipun BMT Makmur 

Sejahtera Wlingi baru berdiri dengan modal yang kecil, BMT Makmur Sejahtera 

Wlingi mampu bertahan dan berkembang di tengah-tengah kuatnya persaingan 

lembaga pembiayaan di Wlingi. BMT Makmur Sejahtera Wlingi telah 

melaksanakan Rapat Anggota Tahunan pada tanggal 7 Februari 2010. 

BMT Makmur Sejahtera Wlingi, sebagai lembaga keuangan mikro, didirikan 

untuk memfasilitasi masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang tidak 

terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPR syariah (Sudarsono, 2003: 8). 

BMT Makmur Sejahtera Wlingi berupaya meningkatkan kesejahteraan 
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masyarakat dan memberantas kemiskinan dengan membangun kemandirian 

ekonomi masyarakat melalui program pelayanan sosial dan kegiatan-kegiatan 

pelatihan usaha pada sektor riil. BMT Makmur Sejahtera Wlingi yang berbasis 

syariah menawarkan kerjasama dengan sistem bagi hasil (profit and lost sharing) 

dan bebas dari unsur riba sehingga terjalin kerjasama berdasarkan hubungan 

kemitraan dengan para anggota/nasabahnya. 

Pendirian BMT Makmur Sejahtera Wlingi bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut 

membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan 

masyarakat adil dan makmur. BMT ini berorientasi pada peningkatan 

kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat setempat, antara lain dengan cara 

memobilisasi tabungan dan menyalurkan pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM). Hal ini dapat membantu menghidupkan ekonomi daerah. 

Selain itu, BMT Makmur Sejahtera Wlingi juga merupakan lembaga yang 

bergerak di bidang sosial, antara lain bertugas untuk menghimpun dan 

menyalurkan dana ZIS (zakat, infaq dan shadaqah). 

BMT Makmur Sejahtera Wlingi akan melibatkan jumlah anggota/nasabah 

yang banyak dan akumulasi keuangan yang besar dalam melakukan fungsi 

intermediasi keuangan meskipun hanya berskala mikro sehingga akan 

membutuhkan kemampuan sumber daya manusia yang andal dalam kegiatan 

operasionalnya. Sebagai lembaga yang baru berdiri, BMT Makmur Sejahtera 

Wlingi, telah memiliki beberapa sumber daya manusia yang dapat diandalkan 

untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional BMT. Meskipun sumber daya 
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manusia yang dimiliki jumlahnya masih sedikit (enam orang karyawan) dengan 

gaji yang tidak terlalu besar, mereka selaku pengelola BMT Makmur Sejahtera 

Wlingi merupakan orang-orang dengan kualitas yang sanggup bekerja secara 

optimal untuk mengembangkan BMT. 

BMT Makmur Sejahtera Wlingi, yang berbadan hukum koperasi, wajib 

membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan dalam 

Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91 tahun 

2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan 

Syari’ah. BMT wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada Pejabat 

yang berwenang memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran 

dasar koperasi yang bersangkutan. Laporan keuangan berkala terdiri atas laporan 

triwulan dan laporan tahunan. Laporan keuangan tahunan BMT terdiri atas 

Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan 

Keuangan. BMT juga wajib membuat laporan penerimaan dan distribusi dana 

Zakat, Infaq, Sadaqah, serta wakaf (ZISWAF). Laporan keuangan tahunan 

disajikan dengan membandingkan dua laporan keuangan antara laporan keuangan 

tahun berjalan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya secara komparatif 

untuk menilai tingkat kesehatan BMT. Perlakuan akuntansi yang menyangkut 

pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan seluruh perkiraan 

dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. 

Namun, BMT Makmur Sejahtera Wlingi saat ini hanya membuat laporan 

keuangan tahunan berupa Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha. Hal ini 

dikarenakan sistem akuntansi yang digunakan masih manual dan keterbatasan 
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sumber daya manusia yang andal dalam pembuatan laporan keuangan yang 

dimiliki BMT Makmur Sejahtera Wlingi saat ini. BMT Makmur Sejahtera Wlingi 

juga belum bisa membandingkan laporan keuangan secara komparatif karena 

laporan keuangan tahunan yang dimiliki BMT Makmur Sejahtera Wlingi masih 

berjumlah satu yaitu laporan keuangan tahun 2009. 

 

4.1.2. Visi dan Misi Perusahaan 

Visi BMT Makmur Sejahtera Wlingi yaitu memberdayakan kemandirian 

ekonomi umat. BMT Makmur Sejahtera Wlingi berupaya menjadikan masyarakat 

di daerah sekitarnya sebagai masyarakat yang mandiri dalam memenuhi 

kebutuhan ekonomi dengan menggunakan keterampilan yang dimiliki. BMT 

Makmur Sejahtera Wlingi berharap jiwa kewirausahaan masyarakat di sekitarnya 

muncul dan berkembang sehingga mereka tidak akan kesulitan bertahan hidup 

dalam keadaan ekonomi yang berkecukupan. BMT Makmur Sejahtera Wlingi, 

sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah, merupakan fasilisator dari 

masyarakat yang ingin mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah 

(UMKM). Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat kelas menengah ke bawah 

diharapkan dapat meningkat. 

Untuk memujudkan visi tersebut, BMT Makmur Sejahtera Wlingi memiliki 

beberapa misi sehingga tujuannya dapat tercapai, antara lain: 

1. Penyimpanan tabungan dengan aman. Jaminan keamanan yang diberikan 

pihak BMT akan menciptakan rasa kepercayaan masyarakat untuk melakukan 

penyimpanan tabungan. 
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2. Proses (mekanisme) yang tidak rumit. Proses yang sederhana akan membuat 

masyarakat bawah, yang biasanya juga berpendidikan sedang/rendah, tidak 

kesulitan dalam melakukan sebuah transaksi/kesepakatan. 

3. Bagi hasil yang membawa barokah. Kesepakatan yang telah dilakukan oleh 

pihak BMT dan masyarakat diharapkan memberi kemaslahatan pada kedua 

pihak, khususnya pada masyarakat. 

 

4.1.3. Struktur Organisasi dan Job Description 

Struktur organisasi merupakan faktor penting dalam sebuah perusahaan untuk 

menjalankan aktivitas operasionalnya sehingga tujuan perusahaan tercapai dengan 

efektif dan efisien. Struktur organisasi menetapkan garis otoritas dan tanggung 

jawab, serta menyediakan kerangka umum untuk perencanaan, pengarahan dan 

pengendalian aktivitas operasionalnya (Krismiaji, 2002: 225). Struktur organisasi 

dapat menunjukkan pembagian tugas (job description) untuk masing-masing 

bagian dalam perusahaan. Job description dibuat untuk memperjelas fungsi dan 

peran masing-masing bagian dalam perusahaan. Penetapan garis otoritas dan 

tanggung jawab yang jelas serta adanya pembagian tugas untuk setiap jabatan 

fungsional dapat menghindari terjadinya kecurangan oleh karyawan baik 

kecurangan individu maupun kecurangan kelompok. Setiap BMT akan memiliki 

struktur organisasi yang berbeda-beda sesuai dengan besar/kecil organisasi dan 

kegiatan operasionalnya. Karena baru didirikan dan masih kecil, BMT Makmur 

Sejahtera Wlingi mempunyai struktur organisasi yang sederhana. Struktur 

organisasi BMT Makmur Sejahtera Wlingi dapat dilihat pada gambar berikut ini. 
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Gambar 4.1. Struktur Organisasi BMT Makmur Sejahtera Wlingi 

Rapat Anggota 
Tahunan

Pengurus

AdministrasiAccounting/
Pembukuan

Marketing/
Pemasaran

Manajer/Direktur

Dewan Pengawas 
Manajemen

Dewan Pengawas 
Syariah

Sektor Riil

 

Berdasarkan struktur organisasi BMT Makmur Sejahtera Wlingi di atas, job 

description dari masing-masing bagian, antara lain: 

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT), memegang kekuasaan tertinggi di dalam 

memutuskan kebijakan-kebijakan makro BMT. 

2. Dewan Pengawas Syariah (DPS), bertugas mengawasi BMT terutama yang 

berkaitan dengan sistem syariah yang dijalankan. 

3. Dewan Pengawas Manajemen (DPM), bertugas mengawasi BMT terutama 

yang berkaitan dengan operasional kerja pengurus. 

4. Pengurus, bertugas membina jalannya BMT dalam merealisasikan 

programnya. 
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5. Manajer, bertugas menjalankan amanat dari RAT dan memimpin BMT dalam 

merealisasikan programnya. 

6. Pembukuan, bertugas melakukan pembukuan hingga menghasilkan 

akuntabilitas laporan keuangan atas aset dan omzet BMT. 

7. Pemasaran, bertugas untuk mensosialisasikan dan mengelola produk-produk 

BMT. 

8. Sektor riil, bertugas mengembangkan usaha sektor riil dengan menawarkan 

kerjasama pada anggota. 

9. Administrasi, bertugas melayani nasabah. 

 

4.1.4. Produk Layanan BMT Makmur Sejahtera Wlingi 

Untuk meningkatkan peran BMT Makmur Sejahtera Wlingi dalam kehidupan 

ekonomi masyarakat dan melaksanakan fungsi sebagai lembaga penghimpun dan 

penyaluran dana kepada masyarakat BMT Makmur Sejahtera Wlingi 

mengeluarkan berbagai produk layanan yang berupa: 

1. Produk Simpanan atau Penghimpunan Dana (Funding) 

a. Simpanan Umat 

∗ Simpanan yang dapat disetor dan diambil setiap saat. 

∗ Setoran awal Rp. 10.000,- 

∗ Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,- 

∗ Pengambilan lewat bagian pemasaran harus dikonfirmasi 1 hari 

sebelumnya. 

∗ Saldo minimal Rp. 10.000,- 
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∗ Dapat dijadikan jaminan pinjaman pada BMT. 

b. Simpanan Berjangka (3, 6, 9, 12 bulan) 

∗ Simpanan yang disetor hanya pada awal pembuatan rekening dan dapat 

diambil dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, atau 24 bulan 

dengan ketentuan nisbah. 

∗ Ketentuan nisbah yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut: 

Jangka 3 bulan nisbah: 30% mitra, 70% BMT 

Jangka 6 bulan nisbah: 35% mitra, 65% BMT 

Jangka 12 bulan nisbah: 40% mitra, 60% BMT 

Jangka 24 bulan nisbah: 50% mitra, 50% BMT 

∗ Setoran minimal Rp. 1.000.000,- 

∗ Pengambilan lewat bagian pemasaran harus dikonfirmasi 1 hari 

sebelumnya. 

c. Simpanan Pendidikan 

∗ Setoran awal Rp. 10.000,- 

∗ Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,- 

∗ Saldo minimal Rp. 10.000,- 

∗ Hanya dapat diambil saat awal semester dan kenaikan tahun ajaran 

baru. 

∗ Berguna untuk biaya pendidikan sekolah atau kuliah. 

d. Simpanan Qurban/Aqiqah 

∗ Simpanan untuk persiapan pelaksanaan ibadah Qurban/Aqiqah. 

∗ Setoran awal Rp. 10.000,- 
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∗ Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,- 

∗ Saldo minimal Rp. 10.000,- 

∗ Berguna untuk melaksanakan ibadah Qurban/Aqiqah. 

e. Simpanan Ziarah Wali 9 

∗ Simpanan untuk persiapan pelaksanaan Ziarah Wali 9. 

∗ Setoran awal Rp. 10.000,- 

∗ Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,- 

∗ Saldo minimal Rp. 10.000,- 

∗ Simpanan dapat diambil menjelang pemberangkatan Ziarah Wali 9 

dengan total Rp. 290.000,- 

f. Simpanan Haji/Umrah 

∗ Simpanan untuk persiapan pelaksanaan ibadah Haji/Umrah 

∗ Setoran awal Rp. 10.000,- 

∗ Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,- 

∗ Saldo minimal Rp. 10.000,- 

∗ Pengambilan hanya dapat dilakukan menjelang Haji/Umrah. 

g. Simpanan Hari Raya 

∗ Setoran awal Rp. 10.000,- 

∗ Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,- 

∗ Saldo minimal Rp. 10.000,- 

∗ Hanya dapat diambil menjelang Idul Fitri. 

h. Simpanan Walimah Nikah 

∗ Simpanan untuk persiapan pelaksanaan pernikahan. 
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∗ Setoran awal Rp. 10.000,- 

∗ Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,- 

∗ Saldo minimal Rp. 10.000,- 

∗ Berguna untuk mempersiapkan biaya pernikahan. 

∗ Pengambilan hanya dapat dilakukan menjelang pernikahan. 

2. Produk Pembiayaan atau Penyaluran Dana (Lending) 

a. Jual Beli (Murabahah) 

Adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan 

yang disepakati antara pihak BMT selaku  penjual dengan nasabah selaku 

pembeli. Dalam prakteknya BMT Makmur Sejahtera Wlingi melakukan 

suatu perjanjian yang menyatakan pihak BMT menyediakan pembiayaan 

untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan 

nasabah dan akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual (harga 

beli ditambah margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Pihak 

BMT harus memberitahu harga produk yang dibeli atau modal kerja yang 

dipinjamkan kepada nasabah dan menentukan suatu tingkat keuntungan 

sebagai tambahannya sesuai kesepakatan dengan nasabah. 

b. Sewa Menyewa (Ijarah) 

Adalah akad/perjanjian pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang 

dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti 

dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dalam akad ijarah 

tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja 

dari yang menyewakan kepada penyewa. Ijarah dalam prinsip syariah 
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digunakan dalam pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 

adalah penyediaan uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 

mustajir (pihak BMT/yang mempekerjakan) dengan ajir (pihak pekerja) 

yang diwajibkan untuk mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu 

tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 

c. Permodalan (Mudharabah) 

Adalah akad/perjanjian kerjasama antara pihak pertama/investor (shohibul 

maal) yang menyediakan dana bagi pihak kedua/pengelola (mudharib) 

untuk digunakan sebagai modal usaha. Keuntungan usaha pada 

mudharabah dibagi menurut kesepakatan dari kedua belah pihak yang 

tercantum dalam akad tertulis, sedangkan kerugian ditanggung semua oleh 

pihak pertama. Namun, jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian 

atau kecurangan dari pihak kedua atau pengelola, maka pihak kedualah 

yang harus bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian tersebut. 

d. Mitra Usaha (Musyarakah) 

Adalah akad/perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih yang 

masing-masing pihak berperan aktif dalam penyaluran modal usaha dan 

pembuatan kebijakan manajemen usaha baik dengan proporsi yang sama 

maupun berbeda. Keuntungan dan kerugian akan dibagikan berdasarkan 

proporsi modal yang diberikan sesuai dengan kesepakatan antara para 

mitra usaha. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para mitra 

usaha yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka 

miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya. 
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e. Kebajikan (Qardhul Hasan) 

Adalah pinjaman tanpa imbalan dari pihak BMT kepada nasabah yang 

memungkinkannya untuk menggunakan dana tersebut selama jangka 

waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir 

periode yang disepakati. Jika nasabah mengalami kerugian bukan karena 

kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. 

Pembiayaan ini biasanya diberikan kepada pengusaha kecil yang dananya 

bersumber dari Baitul Maal tanpa pembagian keuntungan. 

3. Bidang Sosial 

a. Menerima dan menyalurkan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. 

b. Menerima dan menyalurkan hewan qurban. 

4. Bidang Usaha Sektor Riil 

a. Agen tiket pesawat dan kapal laut. 

b. Agen tunggal Blitar Cat MS Serbaguna. 

 

4.1.5. Prosedur Permohonan Produk Layanan BMT Makmur Sejahtera 

Wlingi 

BMT Makmur Sejahtera Wlingi, sebagai lembaga swadaya masyarakat yang 

menghimpun dana dari dan untuk umat dengan imbalan bagi hasil, membuat 

prosedur sederhana yang harus dipenuhi oleh calon anggota/anggota yang ingin 

mengajukan permohonan produk layanan baik simpanan, pembiayaan maupun 

zakat, infaq, shadaqah (ZIS). Berikut ini beberapa prosedur yang ditetapkan oleh 

BMT Makmur Sejahtera Wlingi. 
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1. Prosedur Permohonan Produk Simpanan 

a. Calon anggota (perorangan/lembaga/badan usaha) mengisi formulir 

biodata dengan menunjukkan identitas diri dan menyerahkan fotocopy 

KTP/SIM/KTM. 

b. Calon anggota mengisi formulir keanggotaan (pengisiannya dapat 

diwakilkan kepada petugas) dan memilih produk simpanan yang 

diinginkan. 

c. Setelah pengisian formulir lengkap dan disahkan oleh petugas, anggota 

akan menerima buku tabungan yang akan diisi setiap ada penyetoran atau 

penarikan tabungan. 

2. Prosedur Permohonan Produk Pembiayaan 

a. Anggota harus mempunyai rekening simpanan terlebih dahulu pada BMT 

Makmur Sejahtera Wlingi (Simpanan Umat). 

b. Anggota mengisi formulir permohonan untuk pengajuan pembiayaan yang 

dipilih dengan melampirkan fotocopy KTP suami-istri, BPKB dan STNK 

masing-masing 2 lembar. 

c. Anggota membuat kesepatan lisan dengan pihak BMT mengenai 

pinjaman, pengembaliannya dan jaminan. 

d. Setelah kesepakatan terjadi, pihak BMT membuat aqad tertulis yang akan 

ditandatangani oleh anggota dan manajer pemasaran BMT di hadapan 

notaris. 

e. Kemudian dana pinjaman akan diserahkan pada anggota dan dikembalikan 

sesuai kesepakatan yang tertera dalam aqad tertulis. 
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3. Prosedur Permohonan Produk Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) 

a. Calon anggota mengisi formulir biodata dengan menunjukkan identitas 

diri dan menyerahkan fotocopy KTP/SIM/KTM. 

b. Setelah pengisian formulir lengkap, anggota dapat menyerahkan dana 

zakat, infaq, dan shadaqah yang akan disalurkan oleh pihak BMT. 

Sesuai dengan motto BMT Makmur Sejahtera Wlingi, prosedur yang dijalani 

oleh calon anggota untuk mengajukan permohonan simpanan, pembiayaan dan 

ZIS harus aman dan mudah dengan bagi hasil yang barokah. Hingga Desember 

2009 anggota lebih banyak memilih membuka simpanan umat dan simpanan 

berjangka, sedangkan untuk produk pembiayaan anggota memilih murabahah dan 

mudharabah. Sementara itu, untuk ZIS belum ada pengajuan permohonan dari 

calon anggota karena masyarakat lebih memilih menyalurkan dana ZIS melalui 

masjid di daerah setempat. 

 

4.2. Pembahasan Sistem Pengendalian Internal pada BMT Makmur 

Sejahtera Wlingi 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui dan memahami 

sistem pengendalian internal yang dijalankan pada BMT Makmur Sejahtera 

Wlingi. Sesuai dengan judul “Sistem Pengendalian Internal pada BMT Makmur 

Sejahtera Wlingi” penelitian dilakukan dengan berfokus terhadap sistem 

pengendalian internal yang diterapkan BMT Makmur Sejahtera Wlingi dalam 

kegiatan operasionalnya. Analisis terhadap sistem pengendalian internal pada 

BMT Makmur Sejahtera Wlingi dilakukan berdasarkan ruang lingkup, yaitu 
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pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Penelitian ini diharapkan pula 

dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam BMT 

Makmur Sejahtera Wlingi sehingga tidak akan mengganggu kegiatan 

operasionalnya. 

 

4.2.1. Pengendalian Umum 

1. Pengendalian Praktek Manajemen 

Wilkinson (1992) menyebutkan bahwa praktek manajemen yang berupa 

prosedur dan kebijakan manajemen merupakan hal yang sangat penting dalam 

sistem pengendalian internal. Praktek-praktek manajemen yang berkaitan dengan 

pengendalian ini yaitu praktek perencanaan dan personalia. Pengendalian 

organisasi dan pengendalian dokumentasi juga termasuk dalam kategori 

pengendalian praktek manajemen karena pada dasarnya pengendalian-

pengendalian tersebut saling berkaitan dengan keputusan manajemen dalam 

menerapkan sistem pengendalian internal. 

Pengendalian praktek perencanaan dilakukan BMT Makmur Sejahtera Wlingi 

dengan membuat Estimasi Setoran dan Pendapatan yang akan diterima setiap awal 

bulan. Estimasi ini merupakan akumulasi pembiayaan yang belum dibayarkan 

oleh anggota. Dengan estimasi ini BMT Makmur Sejahtera Wlingi dapat 

memperkirakan jumlah kredit macet dan jumlah keuntungan/kerugian yang 

dialami dari pembiayaan. Estimasi ini merupakan selisih total pembiayaan 

(jumlah dari pinjaman pokok dan bagi hasil) dikurangi total angsuran pembiayaan 

(akumulasi dari angsuran dan bagi hasil per angsuran dari pembayaran pertama 
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hingga pembayaran bulan lalu). Contoh dari format Estimasi Setoran dan 

Pendapatan dapat dilihat pada lampiran 1. Estimasi ini mempunyai fungsi seperti 

yang diungkapkan oleh Cucik Pristiana (bagian pembukuan) berikut ini: 

Kami membuat Estimasi Setoran dan Pendapatan ini maksudnya 
untuk mengetahui seberapa besar kredit macet dari pembiayaan 
yang dilakukan oleh anggota jadi nantinya kami juga bisa 
menghitung perkiraan keuntungan/kerugian dari pembiayaan 
tersebut. Estimasi ini diharapkan pula bisa membantu 
memperhitungkan jumlah pembiayaan yang akan dilakukan pada 
bulan sekarang dan selanjutnya sebab khawatirnya bisa-bisa BMT 
mengalami kerugian kalau pembiayaan tetap dilakukan padahal 
jumlah kas masuk lebih kecil daripada kas keluar. 

Praktek perencanaan lainnya yaitu pembuatan daftar tunggu pembiayaan. Jika 

jumlah kas keluar yang dianggarkan untuk pembiayaan telah habis maka anggota 

yang ingin melakukan pembiayaan akan dimasukkan dalam daftar tunggu 

pembiayaan dan akan dihubungi oleh BMT ketika dana anggaran pembiayaan 

telah terisi kembali. Hal ini untuk menghindari kekosongan kas karena BMT 

Makmur Sejahtera Wlingi juga membutuhkan kas keluar untuk kebutuhan 

operasional lainnya, seperti beban gaji, beban listrik dan beban-beban lainnya. 

Praktek perencanaan ini diterapkan untuk mengontrol arus kas pada BMT baik kas 

masuk maupun kas keluar. Dengan demikian BMT dapat memperkirakan 

anggaran pendapatan dan beban untuk kegiatan operasional pada bulan 

berikutnya. 

Untuk pengendalian praktek personalia BMT Makmur Sejahtera Wlingi 

melakukan perekrutan karyawan menggunakan sistem pendekatan kekeluargaan 

dengan pola kerja tim. Fatha Aulia Riska, S.HI., SH., Manajer BMT Makmur 

Sejahtera Wlingi, mengatakan bahwa: 
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Tahun 2009 lalu kita merekrut karyawan baru menggunakan pola 
kekeluargaan. Ya karena saat itu BMT Makmur Sejahtera Wlingi 
ini masih belum mampu memenuhi standar kelayakan gaji 
karyawan. Sistem kerja pun kita belum bisa memasang target 
soalnya sirkulasi keuangan dan pendapatan BMT sendiri masih labil 
sehingga untuk sistem perekrutan karyawan sementara ini kita 
masih menggunakan pendekatan kekeluargaan dengan pola kerja 
tim. 

Perekrutan karyawan dilakukan dengan cara informal melalui pendekatan 

personal yang langsung ditujukan kepada orang-orang tertentu yang dinilai 

memiliki kualitas dan integritas untuk melaksanakan dan menyelesaikan 

pekerjaan dalam BMT. Meskipun demikian, karyawan yang dimiliki BMT 

Makmur Sejahtera Wlingi saat ini merupakan karyawan yang bertanggung jawab 

terhadap tugas dan wewenang yang diberikan. Mereka merupakan karyawan-

karyawan yang berkomitmen penuh dalam menyelesaikan tugas yang diberikan 

dengan memberikan hasil kinerja yang optimal. 

Selain itu, BMT Makmur Sejahtera Wlingi memberikan pelatihan kerja 

terhadap para karyawannya. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

SDM sehingga akan membantu BMT dalam rangka pengembangan lembaga 

menjadi lebih baik dan bermanfaat. Demi meningkatkan profesionalitas karyawan 

BMT Makmur Sejahtera Wlingi mengirimkan beberapa karyawannya untuk 

mengikuti pelatihan kerja di BMT Agawe Makmur Sleman Jogja seperti 

diungkapkan oleh Bu Fatha, manajer BMT Makmur Sejahtera Wlingi, berikut ini: 

Pada akhir masa kepengurusan tahun 2009 kita sudah mengirimkan 
3 karyawan ke BMT Agawe Makmur Sleman Jogja dalam rangka 
mengikuti pelatihan kerja. Pihak BMT Makmur Sejahtera Wlingi, 
khususnya pengurus, berharap dengan adanya pelatihan tersebut 
akan meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat membantu dalam 
perkembangan BMT Makmur Sejahtera Wlingi. 

51 



   64 
 

 
 

 

2. Pengendalian Operasional 

Menurut Wilkinson (1992), pengendalian operasional merupakan proses yang 

mendorong dan meningkatkan efisiensi karyawan dalam tugas-tugas operasional. 

Proses ini berfokus pada pelaksanaan operasional perusahaan untuk mengawasi 

efisiensi pekerjaan setiap karyawan. Proses pengendalian operasional terdiri dari 

tiga tahap yaitu (1) menetapkan standar berdasarkan rencana-rencana taktik, (2) 

mengevaluasi kinerja, dan (3) mengambil keputusan yang mengarah pada 

tindakan-tindakan perbaikan. Pengendalian operasional menangani masalah-

masalah yang bersifat rutin, jangka pendek, terstruktur dengan baik, dan mudah 

dipahami. 

Dalam menetapkan standar berdasarkan rencana-rencana taktik BMT 

Makmur Sejahtera Wlingi menggunakan prinsip kerja berdasarkan misi organisasi 

yaitu aman simpanannya, mudah prosesnya, dan barokah bagi hasilnya. BMT 

Makmur Sejahtera Wlingi, khususnya pengelola bagian pemasaran, harus dapat 

meyakinkan anggota atau calon anggota bahwa BMT Makmur Sejahtera Wlingi 

merupakan tempat yang aman untuk menyimpan uangnya sehingga akan semakin 

banyak jumlah anggota atau calon anggota yang menyimpan uangnya. Anggota 

atau calon anggota pun akan semakin tertarik untuk melakukan penyimpanan atau 

pembiayaan di BMT Makmur Sejahtera Wlingi ketika mengetahui bahwa proses 

penyimpanan atau pembiayaan tersebut sangat mudah dan tidak berbelit-belit. Hal 

ini didukung dengan pernyataan dari Hermanto, S.IP. sebagai manajer pemasaran 

BMT Makmur Sejahtera Wlingi sebagai berikut: 

Kami membuat prosedur yang sederhana karena sasaran kita lebih 
kepada untuk membantu anggota yang berasal dari kalangan bawah 
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yang biasanya sulit memahami kalau diberi prosedur yang panjang 
dan rumit. Kami juga memberikan jaminan pada nasabah kalau 
produk simpanan apapun yang dipilih itu akan disimpan dengan 
aman sehingga nasabah pun mempercayakan uangnya untuk 
disimpan dalam BMT. Yang terakhir, BMT Makmur Sejahtera 
Wlingi memberikan bagi hasil dari produk simpanan dan 
pembiayaan yang besarnya disepakati bersama oleh pihak BMT dan 
anggota dalam akad kerjasama. Kesepakatan tersebut maksudnya 
agar kedua pihak merasa saling diuntungkan sehingga insya Allah 
akan memberikan barokah. 

BMT Makmur Sejahtera Wlingi melakukan evaluasi terhadap kinerja 

pengelolanya setiap hari setelah jam kerja pada pukul 16.00. Evaluasi dipimpin 

pengurus BMT Makmur Sejahtera Wlingi dengan dihadiri seluruh pengelola. 

Evaluasi ini dimulai dengan membahas pengisian absensi. Seluruh pengelola 

BMT Makmur Sejahtera Wlingi diwajibkan mengisi daftar hadir pada pukul 08.00 

yang dilanjutkan dengan technical meeting untuk membahas agenda hari kerja 

tersebut. Pukul 09.00 kegiatan operasional BMT Makmur Sejahtera Wlingi mulai 

dijalankan, seperti pengelola bagian pemasaran mulai berkeliling untuk 

mempromosikan BMT Makmur Sejahtera Wlingi kepada masyarakat. Pengelola 

juga bertugas mengecek dan mengambil uang dalam bumbung rakyat (celengan 

yang terbuat dari bumbung bambu) di rumah anggota. Manajer BMT 

mengungkapkan bahwa bumbung rakyat ini merupakan upaya BMT untuk 

mensosialisasikan lembaga kepada masyarakat dan mempererat ikatan antara 

lembaga dengan anggota. 

Pengelola bagian pemasaran kembali ke BMT pukul 12.00 untuk melaporkan 

hasil kerja kepada bagian pembukuan seperti mencocokkan uang yang disetor dan 

ditarik dari nasabah dengan catatan dari pengelola. BMT Makmur Sejahtera 

Wlingi belum bisa menerapkan sistem target dalam kegiatan operasionalnya 
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karena keterbatasan jumlah pengelola yang dimiliki. Namun, manajer pemasaran 

mengatakan bahwa pihak BMT tetap berusaha memberikan reward kepada 

pengelola yang mampu bekerja lebih giat dengan hasil yang optimal, seperti 

pemberian bonus (meskipun tidak berjumlah besar) atau memberikan ucapan 

selamat/terima kasih. Hal ini untuk memacu pengelola tersebut atau pengelola 

lainnya agar lebih meningkatkan kinerja. Evaluasi kinerja pengelola ini pun 

diakhiri dengan mengisi absensi pada akhir jam kerja pukul 16.00. 

BMT Makmur Sejahtera Wlingi pun telah membuat beberapa kebijakan 

manajemen berupa tindakan-tindakan perbaikan terhadap kesalahan atau 

kekeliruan dalam kegiatan operasional BMT. Dari evaluasi kinerja yang dilakukan 

setiap hari kesalahan atau kekeliruan tersebut dapat segera diketahui baik yang 

sengaja maupun tidak sengaja dan tindakan perbaikan yang tepat bisa 

dilaksanakan pada masalah yang terjadi. Permasalahan yang paling sering terjadi 

yaitu ketidakcocokan catatan penyetoran dan penarikan dari nasabah dengan 

catatan dari karyawan. Oleh karena itu, BMT Makmur Sejahtera Wlingi membuat 

slip setoran, slip penarikan dan slip angsuran dua rangkap, yang satu akan 

diberikan pada nasabah dan yang satunya akan dibawa pengelola yang bertugas. 

Nasabah juga diberi buku tabungan (lampiran 2) yang diisi oleh pengelola yang 

bertugas setiap terjadi penyetoran dan penarikan. Jika masih terjadi 

ketidakcocokan angka, maka angka yang tertera pada catatan atau slip yang 

dibawa oleh pengelola yang dijadikan sebagai pedoman. “Kalau masih saja ada 

selisih nominal dari hasil penyetoran dan penarikan nasabah baik yang diantar 

sendiri atau diambil karyawan kita saat dihitung ulang di kantor dengan catatan 
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yang ada maka kebijakan kita yaitu pengelola yang bertugas yang harus 

bertanggung jawab.” kata Bu Fatha, manajer BMT Makmur Sejahtera Wlingi. 

3. Pengendalian Organisasional 

Wilkinson (1992) menjelaskan bahwa pengendalian organisasional 

merupakan pembagian tugas (job desk) dan tanggung jawab yang jelas dan logis 

sehingga diharapkan terjadi kemandirian organisasional (organizational 

independence) yang efektif. Kemandirian organisasional akan berfungsi dengan 

baik jika fungsi otorisasi, pembukuan dan penjagaan aktiva dipisahkan secara 

organisasional. Seorang karyawan tidak boleh ditugaskan untuk menangani semua 

aspek dari transaksi apapun karena hal ini dapat menyebabkan terjadi kegiatan 

penipuan atau kecurangan. Kebijakan manajemen atas pemisahan tugas dari 

masing-masing fungsi atau jabatan yang ada pada BMT Makmur Sejahtera Wlingi 

ini merupakan kategori yang terkait dengan pengendalian praktek manajemen. 

Seperti telah dijelaskan pada gambar 4.1. BMT Makmur Sejahtera Wlingi 

memiliki struktur organisasi yang menunjukkan pembagian tugas (job 

description) dari masing-masing fungsi atau jabatan. Pembagian tugas dari setiap 

fungsi atau jabatan tersebut, antara lain: 

• Rapat Anggota Tahunan (RAT) 

Rapat Anggota Tahunan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam 

memutuskan kebijakan-kebijakan makro BMT. Rapat Anggota Tahunan BMT 

Makmur Sejahtera Wlingi baru dilaksanakan 1 kali pada tanggal 7 Februari 

2010. Rapat Anggota Tahunan diselenggarakan oleh pengurus dan dihadiri 

oleh pengurus dan pengawas BMT Makmur Sejahtera Wlingi serta seluruh 
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anggota BMT Makmur Sejahtera Wlingi. Rapat Anggota Tahunan juga 

dihadiri oleh undangan yang terdiri atas Kepala Dinas Koperasi Kabupaten 

Blitar, pengelola BMT Makmur Sejahtera Wlingi dan undangan lain yang 

dipandang perlu. Rapat Anggota Tahunan menetapkan beberapa hal yaitu 

pengesahan Anggaran Dasar, pelaporan pertanggungjawaban pengurus dan 

pengesahannya, penetapan dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun 

berjalan, pergantian kepengurusan dan pengesahan rencana kerja. 

• Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi BMT Makmur Sejahtera 

Wlingi yang berkaitan dengan sistem syariah. Dewan Pengawas Syariah 

adalah dewan yang dipilih dari dan oleh anggota BMT Makmur Sejahtera 

Wlingi yang ditetapkan dalam Rapat Anggota. Oleh karena itu, Dewan 

Pengawas Syariah bertanggung jawab kepada Rapat Anggota Tahunan. 

Dewan Pengawas Syariah berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran 

dan saran kepada pengurus dan pengelola BMT Makmur Sejahtera Wlingi 

terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional, seperti penetapan 

produk. 

• Dewan Pengawas Manajemen (DPM) 

Dewan Pengawas Manajemen bertugas mengawasi BMT Makmur Sejahtera 

Wlingi terutama yang berkaitan dengan operasional kerja pengurus terutama 

yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan musyawarah dari Rapat 

Anggota Tahunan dan  membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. 

Dewan Pengawas Manajemen memberikan saran dan usulan kepada pengurus 
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tentang pelaksanaan operasionalnya. Sama seperti Dewan Pengawas Syariah, 

Dewan Pengawas Manajemen dipilih dari dan oleh anggota BMT Makmur 

Sejahtera Wlingi yang ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan dan 

mempertanggungjawabkan hasil kerja pengawasannya kepada Rapat Anggota 

Tahunan. 

• Pengurus 

Pengurus, sebagai pemegang kuasa Rapat Anggota Tahunan, bertugas 

mengelola BMT dalam merealisasikan atau melaksanakan hasil dari Rapat 

Anggota Tahunan. Pengurus BMT Makmur Sejahtera Wlingi juga bertugas 

mengajukan rencana-rencana program kerja dan rancangan anggaran 

pendapatan dan belanja untuk dibahas dan dimintai persetujuan dalam Rapat 

Anggota Tahunan. Pengurus BMT Makmur Sejahtera Wlingi wajib 

mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 

selama masa kepengurusan untuk dilaporkan dalam Rapat Anggota Tahunan. 

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota BMT Makmur Sejahtera Wlingi dalam 

Rapat Anggota Tahunan dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota 

Tahunan. Pengurus mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa 

untuk menjalankan fungsi operasional BMT Makmur Sejahtera Wlingi. 

Rencana pengangkatan ini harus diajukan kepada Rapat Anggota Tahunan 

dahulu untuk mendapatkan persetujuan. Pengelola BMT Makmur Sejahtera 

Wlingi terdiri atas manajer/direktur (sebagai pemimpin pengelola), 

pembukuan, pemasaran, sektor riil, dan administrasi. Pengelola BMT Makmur 

Sejahtera Wlingi bertanggung jawab kepada Pengurus. 
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• Manajer/Direktur 

Manajer bertugas menjalankan hasil dari Rapat Anggota Tahunan dan 

memimpin BMT dalam merealisasikan aktivitas operasional BMT Makmur 

Sejahtera Wlingi. Karena manajer merupakan struktur pengelola tertinggi, 

manajer yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan operasional BMT 

Makmur Sejahtera Wlingi. Manajer merumuskan strategi dan taktik 

operasional dalam melaksanakan hasil dari Rapat Anggota Tahunan yang telah 

mendapat wewenang dari pengurus. Manajer berhak mengangkat atau 

memberhentikan karyawan sebab manajer yang melakukan fungsi pengawasan 

terhadap kinerja karyawan. 

• Pembukuan 

Pembukuan bertugas melakukan pembukuan hingga menghasilkan 

akuntabilitas laporan keuangan atas aset dan omzet BMT dengan 

berkoordinasi dengan bagian administrasi. Pembukuan bertanggung jawab 

terhadap manajer/direktur. Pembukuan juga memberikan masukan kepada 

manajer dalam merumuskan strategi dan taktik operasional terkait penafsiran 

atas laporan keuangan. Pembukuan wajib melaporkan perkembangan arus kas, 

pembiayaan dan penghimpunan dana kepada manajer setiap periode, seperti 

harian, mingguan atau bulanan. 

• Pemasaran 

Pemasaran bertugas untuk mensosialisasikan dan mengelola produk-produk 

BMT. Pemasaran terdiri atas manajer pemasaran dan staf pemasaran. Manajer 

pemasaran bertugas memberikan persetujuan terkait pembiayaan yang 
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diajukan oleh nasabah, sedangkan staf pemasaran bertugas melakukan 

promosi BMT Makmur Sejahtera Wlingi dan mengecek bumbung rakyat 

(celengan yang terbuat dari bumbung bambu). Bumbung rakyat ini merupakan 

layanan yang diberikan BMT Makmur Sejahtera Wlingi untuk anggota yang 

menginginkan uang setoran/tarikan simpanan diambil atau diantar ke rumah 

anggota. Layanan ini juga dimaksudkan untuk semakin menguatkan ikatan 

antara lembaga dengan anggota. Manajer pemasaran bertanggung jawab 

terhadap manajer/direktur dan staf pemasaran bertanggung jawab terhadap 

manajer pemasaran. Berkat kerja keras bagian pemasaran BMT Makmur 

Sejahtera Wlingi telah mempunyai 428 anggota/nasabah per Desember 2009. 

• Sektor riil 

Sektor riil bertugas mengembangkan usaha sektor riil dengan menawarkan 

kerjasama pada mitra kerja. Sektor riil menjalankan fungsinya dengan melihat 

peluang usaha yang berpotensi menghasilkan keuntungan dan menawarkannya 

kepada mitra usaha yang dipercaya mampu dan mau. Sektor riil bertindak 

sebagai pengawas dan pemberi modal terhadap produk unit sektor riil. Dalam 

kerjasama ini sektor riil dan mitra kerja sepakat membagi keuntungan 

menggunakan sistem bagi hasil. Jika pun terjadi kerugian, maka ditanggung 

bersama. Usaha sektor riil yang telah dilaksanakan per Desember 2009 yaitu 

penjualan tiket pesawat dan kapal laut, dan penjualan cat MS Serbaguna. 

• Administrasi 

Administrasi bertugas melayani nasabah yang ingin menyetor/menarik 

tabungan dan membayar angsuran pembiayaan. Administrasi juga berwenang 
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terhadap kas kecil yang setiap hari berjumlah Rp. 5.000.000,-. Oleh karena itu, 

administrasi harus membuat perencanaan kebutuhan kas harian dan mencatat 

semua transaksi kas serta merekapnya dalam catatan kas masuk dan kas keluar 

kemudian diserahkan kepada pembukuan untuk dibuat laporan keuangan. 

Namun, tenaga administrasi yang ada saat ini berjumlah satu karyawan 

sehingga perekapan kas masuk dan kas keluar dilakukan bersama. Hal ini 

kurang baik karena dapat memungkinkan terjadinya penyelewengan 

wewenang atau tindak kecurangan (fraud) karena satu karyawan tidak boleh 

menangani semua aspek dalam satu transaksi. 

Seperti telah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil 

dan Menengah Nomor 91 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan 

Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah, pengurus wajib mengangkat pengelola 

untuk melaksanakan kegiatan operasional BMT Makmur Sejahtera Wlingi yang 

bersifat teknis. Akan tetapi, pengurus BMT Makmur Sejahtera Wlingi belum 

mampu mengangkat seluruh tenaga pengelola sehingga beberapa pengurusnya 

merangkap jabatan sebagai pengelola untuk melaksanakan kegiatan operasional 

BMT. Bu Fatha, manajer BMT, pun menyatakan bahwa pengurus BMT Makmur 

Sejahtera Wlingi juga merangkap sebagai pengelola BMT untuk posisi 

direktur/manajer, manajer pemasaran, pembukuan dan sektor riil karena 

keterbatasan tenaga kerja yang dimiliki saat ini. Khusus untuk manajer pemasaran 

dan sektor riil dijabat oleh pengelola yang sama karena dianggap mempunyai 

kegiatan operasional yang hampir sama yaitu mengembangkan kegiatan 

operasional BMT dan meningkatkan jumlah keuntungan yang bisa diperoleh. 
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Meskipun merangkap jabatan, pihak manajemen BMT Makmur Sejahtera Wlingi 

tetap mengadakan pemisahan fungsi wewenang, seperti manajer dan pembukuan 

dijabat oleh tenaga pengelola yang berbeda. 

Sistem kerja BMT Makmur Sejahtera Wlingi menggunakan sistem 

pendekatan kekeluargaan dengan pola kerja tim. Pendekatan kekeluargaan ini 

merupakan pendekatan informal yang dilakukan secara personal langsung kepada 

sasaran atau calon anggota. Bu Fatha, manajer BMT mengatakan bahwa: 

Dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan ini kita berharap 
BMT Makmur Sejahtera Wlingi dapat menjadi lebih dekat dan 
familiar dengan masyarakat di sekitarnya sehingga BMT tidak lagi 
dianggap sebagai hal yang asing bagi mereka. Kita juga berharap 
semoga masyarakat sekitar tidak lagi canggung dengan istilah BMT 
atau ketika mereka ingin mendapatkan informasi lebih rinci 
mengenai BMT itu sendiri. 

Melalui pendekatan ini diharapkan bahwa masyarakat semakin mengenal dan 

menyadari keberadaan dan kegunaan dari BMT. Masyarakat tidak akan merasa 

takut atau khawatir lagi ketika ingin menyimpan ataupun meminjam dana dari 

BMT sebab masyarakat telah mempunyai kepercayaan dan ikatan dengan BMT 

melalui pendekatan kekeluargaan tersebut. 

Setiap unit organisasi memang telah mempunyai tugas dan wewenang 

masing-masing. Namun, adanya keterbatasan tenaga pengelola yang dimiliki 

BMT Makmur Sejahtera Wlingi saat ini, maka manajemen BMT membuat 

kebijakan bahwa kegiatan operasional BMT dilaksanakan dengan pola kerja tim. 

Setiap tenaga pengelola saling membantu dalam melaksanakan job desk masing-

masing yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki pengelola 

tersebut, misalnya pada bagian pemasaran. Staf pemasaran yang hanya berjumlah 
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tiga karyawan tentu akan kewalahan menjalankan tugas bumbung rakyat (jasa 

antar-jemput dana penghimpunan dan penyaluran anggota/nasabah). Oleh karena 

itu, pengelola bagian pembukuan dan administrasi ikut melaksanakan tugas staf 

pemasaran tersebut dengan mengikuti prosedur dan tata cara yang telah 

ditetapkan. Meskipun pelimpahan tugas ini dilakukan oleh pengelola di luar 

bidang pemasaran, pelaksanaan tugas ini tetap dilakukan dengan teliti baik 

pelaksanaan maupun pencatatan transaksinya. 

4. Pengendalian Dokumentasi 

Semua elemen sistem informasi (bukti transaksi, surat perjanjian dan 

administrasi) harus didokumentasikan secara utuh sesuai dengan kebijakan 

perusahaan yang berkaitan. Dokumentasi yang lengkap dan dapat dimengerti 

membantu karyawan untuk menginterpretasikan kebijakan secara tepat dan 

memvisualisasikan hubungan antar fungsi organisasional. Selain itu, dokumentasi 

tersebut juga menjamin bahwa prosedur akan diikuti dengan lebih andal, 

konsisten, dan efisien (Wilkinson, 1992). 

BMT Makmur Sejahtera Wlingi membuat bukti transaksi, surat perjanjian 

dan administrasi sebagai bentuk pengendalian atas setiap transaksi yang terjadi 

yang merupakan kebijakan dari praktek manajemen. Bukti transaksi, surat 

perjanjian dan administrasi (lampiran 3) BMT Makmur Sejahtera Wlingi 

didokumentasikan oleh bagian adminitrasi. Bagian administrasi, Erna Hidayati, 

mengatakan bahwa: 

Semua bukti transaksi, surat perjanjian dan administrasi itu, saya 
simpan berdasarkan urutan nomor rekening nasabah baik untuk 
produk simpanan, pembiayaan, maupun zakat, infaq shadaqah 
(ZIS). Saya melakukannya setelah tutup kas pukul 14.00 setiap hari 
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kerja. Semua bukti transaksi tersebut saya simpan selama jangka 
waktu lima tahun. Bukti transaksi yang berumur lebih dari lima 
tahun lalu akan diarsipkan dalam gudang. 

Bukti transaksi BMT Makmur Sejahtera Wlingi terdiri atas formulir biodata 

anggota, slip setoran, slip penarikan, formulir permohonan pembiayaan, kwitansi 

pinjaman, slip angsuran, kwitansi ta’widh, sedangkan surat perjanjian dan 

administrasi BMT Makmur Sejahtera Wlingi yaitu aqad tertulis. Fungsi dari bukti 

transaksi, surat perjanjian dan administrasi tersebut, antara lain: 

• Formulir biodata anggota yaitu bukti transaksi yang berisikan data diri 

anggota/nasabah yang akan membuka rekening tabungan. Bukti transaksi ini 

diisi oleh anggota/nasabah atau dapat diwakilkan kepada petugas. 

• Slip setoran yaitu bukti transaksi penyetoran uang tabungan anggota/nasabah. 

Slip ini ditandatangani oleh anggota/nasabah dan diotorisasi oleh bagian 

administrasi. Slip ini terdiri atas dua rangkap, rangkap pertama (warna putih) 

disimpan bagian administrasi dan rangkap kedua (warna kuning) diserahkan 

kepada anggota/nasabah. 

• Slip penarikan yaitu bukti transaksi penarikan uang tabungan 

anggota/nasabah. Slip ini ditandatangani oleh anggota/nasabah dan diotorisasi 

oleh bagian administrasi. Slip ini terdiri atas dua rangkap, rangkap pertama 

(warna putih) diserahkan kepada anggota/nasabah dan rangkap kedua (warna 

merah muda) disimpan bagian administrasi. 

• Formulir permohonan pembiayaan yaitu bukti transaksi pengajuan 

pembiayaan oleh anggota/nasabah yang diotorisasi oleh manajer pemasaran 

dan bagian administrasi, disetujui dan ditandatangani oleh anggota/nasabah. 
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• Kwitansi pinjaman yaitu bukti transaksi jumlah pinjaman oleh 

anggota/nasabah dengan disertai jangka waktu peminjaman yang  diotorisasi 

oleh manajer pemasaran dan ditandatangani oleh anggota/nasabah. 

• Slip angsuran yaitu bukti transaksi pembayaran angsuran pinjaman dilakukan 

oleh anggota/nasabah. Slip ini ditandatangani oleh anggota/nasabah dan 

diotorisasi oleh bagian administrasi. Slip ini terdiri atas dua rangkap yang 

berwarna putih, rangkap pertama disimpan bagian administrasi dan rangkap 

kedua diserahkan kepada anggota/nasabah. 

• Kwitansi ta’widh yaitu bukti transaksi pembayaran sanksi keterlambatan atau 

denda atas pembiayaan yang telah melebihi waktu peminjaman. Kwitansi ini 

diotorisasi dan ditandatangani oleh bagian administrasi. 

• Aqad tertulis yaitu bukti transaksi yang membuat aqad/perjanjian antara BMT 

Makmur Sejahtera menjadi sah dilaksanakan. Dalam aqad ada penjelasan 

mengenai pembayaran pembiayaan dan ketentuan ganti rugi (ta’widh) jika 

terjadi keterlambatan/penyimpangan pembayaran. 

Bukti-bukti transaksi BMT telah didokumentasikan oleh bagian administrasi 

secara teratur. Namun, bukti transaksi yang dimiliki BMT saat ini tidak 

mempunyai nomor urut. Sebaiknya transaksi yang dilakukan beberapa kali dalam 

satu hari maka penyimpanan bukti transaksinya dilakukan berdasarkan nomor 

urutnya. Hal ini untuk menghindari adanya kesalahan pencatatan transaksi. 

5. Pengendalian Otorisasi 

Menurut Wilkinson (1992), pengendalian otorisasi mempunyai peran penting 

bagi manajemen yang bertanggung jawab untuk melindungi aktiva perusahaan 

64 



   77 
 

 
 

 

dan menjamin bahwa transaksi dilakukan sebagaimana mestinya. Penambahan 

fungsi otorisasi juga akan memperkuat kemandirian organisasional sehingga 

pengendalian ini berjalan dengan efektif. Klasifikasi otorisasi terbagi atas otorisasi 

umum dan otorisasi khusus. Otorisasi umum menggariskan persyaratan yang 

standar untuk menyetujui dan melaksanakan transaksi, sedangkan otorisasi khusus 

berkaitan dengan peristiwa tertentu yang persyaratan dan pihak-pihak yang 

terlibat ditentukan secara khusus. 

Otorisasi umum diberikan pada semua transaksi untuk produk simpanan dan 

ZIS. Pemberian otorisasi ini dilakukan oleh administrasi dengan memberikan 

tanda tangan pada formulir yang digunakan (slip setoran, slip penarikan, slip 

angsuran, kwitansi ta’widh) dan membubuhkan stempel lembaga sebagai tanda 

bahwa transaksi telah sah setelah petugas yang bersangkutan mengecek bahwa 

data yang tertulis dalam formulir tersebut benar dan tepat. Anggota juga 

menandatangani formulir tersebut pada bagian yang telah disediakan. Selain itu, 

administrasi memberikan kode validasi pada buku tabungan. Otorisasi umum juga 

bisa dilakukan oleh pengelola lainnya (staf pemasaran dan pembukuan) yang 

sedang bertugas keliling melakukan pengecekan bumbung rakyat di rumah 

anggota. 

Sementara itu, pemberian otorisasi khusus ditujukan kepada semua transaksi 

untuk produk pembiayaan kecuali untuk pembayaran pembiayaan dan ta’widh 

yang cukup diotorisasi oleh administrasi atau pengelola yang bertugas. Manajer 

pemasaran merupakan petugas yang berwenang memberikan persetujuan atau 

penolakan atas pembiayaan yang diajukan anggota. Manajer pemasaran juga yang 
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mengotorisasi jumlah pembiayaan yang disetujui berdasarkan kondisi jaminan 

yang digunakan oleh anggota. Setelah itu, manajer pemasaran akan membuat akad 

tertulis yang telah disepakati sebelumnya oleh pihak BMT dan anggota kemudian 

akad tersebut disahkan di hadapan notaris. Namun, Pak Hermanto (manajer 

pemasaran) mengatakan akan mendelegasikan wewenangnya ketika tidak masuk 

kerja seperti yang beliau ungkapkan berikut ini: 

Misalnya sewaktu-waktu saya tidak bisa bertugas pada hari kerja 
yang dikarenakan ada kepentingan BMT di luar kota tapi di hari 
yang sama ada anggota yang mengajukan pembiayaan maka 
wewenang saya terkait persetujuan terhadap pembiayaan yang 
diajukan anggota akan saya delegasikan kepada bagian pembukuan. 
Nantinya bagian pembukuan akan memberikan otorisasi terhadap 
pembiayaan yang diajukan anggota setelah mendapat persetujuan 
dari manajer BMT. 

6. Pengendalian Pertanggungjawaban Aktiva 

Wilkinson (1992) mengungkapkan bahwa pengendalian pertanggungjawaban 

aktiva mempunyai tujuan untuk melindungi dan menggambarkan nilai seluruh 

aktiva dalam jumlah yang tepat. Aktiva perusahaan dapat terlindungi dengan baik 

jika nilai seluruh aktiva tercatat dalam perkiraan secara tepat. Pengendalian 

pertanggungjawaban aktiva dapat memberikan laporan nilai aktiva dengan tepat 

dengan meliputi 4 hal yaitu buku besar pembantu, prosedur pengakuan, 

rekonsiliasi dan penilaian ulang. 

Untuk pengawasan jumlah kas masuk dan keluar khususnya pembiayaan 

BMT Makmur Sejahtera Wlingi membuat Rekap Angsuran Nasabah dan Estimasi 

Setoran dan Pendapatan. Setiap ada anggota mengajukan pembiayaan dan telah 

mendapat persetujuan maka bagian pembukuan akan membuat Rekap Angsuran 

Nasabah (lampiran 4) yang berisikan rincian pembiayaan yang dilakukan oleh 
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anggota dengan jumlah dan jangka waktu pengembalian yang telah disepakati 

sesuai dalam akad tertulis. Rekap Angsuran Nasabah juga membantu mengetahui 

pembiayaan anggota yang telah jatuh tempo sehingga pihak BMT dapat 

menghitung jumlah denda/ta’widh yang dikenakan. Sementara itu, total 

pengembalian/angsuran pembiayaan dari masing-masing anggota dalam rentang 

jangka waktu pembayaran dicatat oleh bagian pembukuan dalam Estimasi Setoran 

dan Pendapatan. Mbak Cucik, bagian pembukuan, mengatakan, “Biasanya ada 

beberapa anggota yang mau melihat total angsuran yang sudah dibayarkan ke 

BMT dan berapa kekurangan pembayarannya. Jadi kami buatkan print out 

Estimasi Setoran dan Pendapatan lalu kami tunjukkan pada anggota yang meminta 

tadi.” 

Sesuai dengan ketentuan pada awal pembukaan rekening simpanan dan 

pembiayaan, BMT Makmur Sejahtera Wlingi menerapkan prinsip bagi hasil 

dalam pelaksanaan operasionalnya. BMT Makmur Sejahtera Wlingi menetapkan 

jumlah bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara pihak BMT dengan anggota. 

Selain itu, BMT Makmur Sejahtera Wlingi mengakui pendapatan bagi hasil 

menggunakan metode cash basis. BMT Makmur Sejahtera Wlingi mengakui dan 

mencatat penerimaan pendapatan bagi hasil dari simpanan dan pembiayaan 

apabila kas dari pendapatan bagi hasil dari simpanan atau pembiayaan dan 

pelunasan oleh anggota telah benar-benar diterima, sedangkan saldo kas dan 

pendapatan yang belum diterima dimasukkan ke dalam Estimasi Setoran dan 

Pendapatan yang akan diterima dalam periode berjalan tanpa dimasukkan ke 

dalam Buku Besar dan Laporan Keuangan. 
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Prosedur rekonsiliasi atas penerimaan kas dari simpanan dan pembiayaan 

dilakukan dengan membandingkan Estimasi Setoran dan Pendapatan dengan 

Rekap Angsuran Nasabah pada akhir bulan. Rekonsiliasi ini dilakukan oleh 

bagian pembukuan dengan dibantu oleh bagian administrasi. Mbak Cucik, bagian 

pembukuan, mengatakan bahwa jika terdapat ketidaksesuaian nominal atas 

rekonsiliasi yang dilakukan, maka penyebabnya yaitu adanya beberapa anggota 

yang belum melakukan pembayaran angsuran pada saat tanggal angsuran. 

Selanjutnya, saldo pembiayaan yang belum dibayarkan oleh anggota akan 

diakumulasikan pada Estimasi Setoran dan Pendapatan untuk bulan berikutnya 

dan BMT lebih berfokus menagih kepada anggota yang belum membayar 

angsuran pada bulan sebelumnya dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan 

sehingga pembiayaan dapat dilunasi. 

Untuk prosedur penilaian ulang khususnya saldo pembiayaan BMT Makmur 

Sejahtera Wlingi tidak membuat kebijakan khusus. BMT Makmur Sejahtera 

Wlingi menetapkan nominal pembiayaan yang disetujui oleh manajer pemasaran 

berkisar antara satu juta hingga lima juta rupiah. Dengan nominal yang tidak 

terlalu besar BMT Makmur Sejahtera Wlingi mengasumsikan bahwa semua 

anggota mampu mengembalikan pembiayaan. Hal ini didukung dengan 

pernyataan dari Bu Fatha, manajer BMT Makmur Sejahtera Wlingi, yang 

mengatakan bahwa: 

Ya memang ada beberapa anggota yang pembayaran angsurannya 
melebihi batas jatuh tempo pembayaran tapi mereka tetap mampu 
melunasi total pembiayaan. Dan untuk keterlambatan itu kita 
memberikan sanksi administrasi yang besarnya sesuai dengan 
kesepakatan di awal. Untuk pokok pinjaman yang disetujui kita 
memang sudah membuat batasan antara satu sampai lima juta tapi 
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kita bisa memberikan pinjaman hingga lebih dari lima juta khusus 
buat anggota lama dan dia itu tercatat sebagai anggota yang 
membayar angsuran tepat waktu. 

7. Pengendalian Pengamanan Aktiva 

Wilkinson (1992) menjelaskan bahwa pengendalian pengamanan aktiva 

merupakan tindakan pengamanan aktiva yang digunakan untuk menjaga aktiva 

perusahaan agar dapat memberi perlindungan pada aktiva secara fisik. Untuk 

tindakan pengendalian pengamanan aktiva BMT Makmur Sejahtera Wlingi 

menerapkan pembatasan akses pengelola terhadap aktiva khususnya transaksi 

yang terkait dengan kas. Sebagai perlindungan fisik terhadap kas, BMT Makmur 

Sejahtera memberikan wewenang penuh kepada administrasi untuk mengelola kas 

kecil yang berjumlah lima juta per hari kerja dan mencatat semua transaksi yang 

terkait dengan kas baik kas masuk maupun kas keluar. Kas tersebut diletakkan 

dalam sebuah laci/kotak yang dikunci dan hanya bagian administrasi yang 

berwenang mengambil kas dari dan meletakkan kas dalam laci/kotak tersebut. 

Setelah jam kerja administrasi menyerahkan saldo kas pada hari tersebut kepada 

manajer untuk dimasukkan dalam brankas. 

Manajer merupakan pengelola yang memiliki akses terhadap brankas untuk 

mengambil dan memasukkan kas dalam brankas. Namun, manajer akan 

mendelegasikan wewenang tersebut kepada pembukuan ketika manajer tidak bisa 

bertugas pada hari kerja sehingga kegiatan operasional BMT tetap dapat berjalan 

dengan normal. Selain itu, BMT Makmur Sejahtera Wlingi menerapkan 

perputaran/rotasi jabatan yang dilakukan dua tahun sekali. Menurut Bu Fatha, 

manajer BMT Makmur Sejahtera Wlingi, perputaran jabatan ini juga merupakan 
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tindakan pengendalian untuk pengamanan aktiva BMT karena setiap karyawan 

tidak akan memiliki wewenang atau akses penuh terhadap aktiva sehingga dapat 

menghindari terjadinya kecurangan. 

BMT Makmur Sejahtera Wlingi juga memberikan perlindungan terhadap 

data transaksi dan laporan keuangan dalam bentuk softcopy. BMT Makmur 

Sejahtera Wlingi melakukan pembackupan data transaksi dan laporan keuangan 

ke dalam compact disk (CD) secara berkala setiap tiga bulan sekali. Pembackupan 

ini bertujuan untuk melindungi data transaksi dan laporan keuangan dari 

gangguan yang tidak terencana seperti bencana alam atau kerusakan pada 

komputer. Sama seperti dokumen hardcopy, dokumen softcopy ini juga disimpan 

selama lima tahun oleh bagian administrasi. Dokumen hardcopy dan softcopy 

tersebut dimasukkan ke dalam kardus. Untuk kardus dokumen ini bagian 

administrasi dan pembukuan yang mempunyai wewenang untuk mengaksesnya. 

Setelah berumur lima tahun, dokumen softcopy juga akan dimasukkan dalam 

gudang untuk diarsip. 

 

4.2.2. Pengendalian Aplikasi 

1. Pengendalian Masukan 

Menurut Wilkinson (1992), pengendalian masukan berfungsi untuk 

mencegah atau mendeteksi kekeliruan ketika data masukan (input) transaksi 

diolah. Transaksi harus dicatat secara akurat, lengkap, dan secepatnya setelah 

transaksi terjadi sehingga jumlah yang tepat yang tercantum pada periode 

akuntansi terjadinya transaksi tersebut. 
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BMT Makmur Sejahtera Wlingi mencoba menghindari terjadinya kesalahan 

apapun, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dalam melakukan 

input transaksi, seperti dalam pencatatan transaksi simpanan dan pembiayaan. 

Pengendalian masukan pada BMT Makmur Sejahtera Wlingi dilakukan sebagai 

berikut seperti yang diungkapkan oleh Bu Fatha (manajer BMT): 

Semua transaksi baik yang menyangkut produk simpanan maupun 
pembiayaan harus dibuatkan bukti transaksinya yang ditandatangani 
oleh anggota dan diotorisasi oleh petugas. Setelah anggota menyetor 
atau pun menarik uangnya dan petugas menghitung jumlahnya, 
petugas membuat slip setoran, slip penarikan, slip angsuran atau 
kwitansi ta’widh dan membubuhkan stempel lembaga pada bukti 
transaksi tersebut. Hal ini buat jaga-jaga kalau saja nanti ada 
anggota yang komplain pada kita. Jadi dengan bukti transaksi yang 
ada kita bisa memberikan penjelasan mengenai hal yang dikeluhkan 
oleh anggota. 

Untuk produk simpanan administrasi atau pengelola yang bertugas juga mengisi 

buku tabungan dengan memberikan kode validasi sebagai bukti bahwa transaksi 

tersebut benar-benar terjadi dengan nominal yang benar. 

Sementara itu, anggota yang ingin mengajukan pembiayaan wajib 

menyerahkan BPKB kendaraan atau sertifikat tanah sebagai jaminan. Kemudian 

manajer pemasaran akan melakukan cek fisik terhadap jaminan untuk menentukan 

jumlah pembiayaan yang sesuai dengan kondisi jaminan. Manajer pemasaran akan 

melakukan akad musyawarah dengan anggota untuk mencapai kesepakatan 

mengenai jumlah pembiayaan dan bagi hasil, jangka waktu pembayaran dan 

sanksi administrasi jika terjadi pelanggaran. Akad tersebut akan disahkan di 

hadapan notaris jika sudah ada kata sepakat dari kedua pihak. Manajer pemasaran 

juga akan membuat dan mengotorisasi kwitansi pinjaman sebagai bukti transaksi 

serta ditandatangani oleh anggota. 

71 



   84 
 

 
 

 

2. Pengendalian Pemrosesan 

Wilkinson (1992) berpendapat bahwa pengendalian pemrosesan bertujuan 

untuk memberikan jaminan bahwa pemrosesan telah terjadi sesuai dengan 

spesifikasi dan prosedur yang ditentukan. Pada pengendalian ini transaksi yang 

diproses merupakan transaksi yang benar-benar terjadi dengan jumlah yang tepat. 

Untuk pengendalian saat pemrosesan transaksi bagian pembukuan membuat 

jurnal berdasarkan bukti-bukti transaksi dan catatan transaksi lainnya yang dibuat 

oleh bagian administrasi. Bagian pembukuan menjurnal semua transaksi yang 

terkait dengan kegiatan operasional BMT Makmur Sejahtera Wlingi secara 

manual. Mbak Cucik, bagian pembukuan, mengatakan bahwa pembuatan laporan 

keuangan pada BMT Makmur Sejahtera Wlingi hingga saat ini masih dicatat 

secara manual karena keterbatasaan modal yang dimiliki untuk membeli software 

laporan keuangan. Meskipun demikian, pembuatan laporan keuangan BMT tetap 

dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah Nomor 91 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah sehingga menghasilkan laporan 

keuangan yang dapat diandalkan. 

Beberapa jurnal yang berhubungan dengan transaksi penerimaan dan 

pengeluaran kas dari simpanan dan pembiayaan antara lain: 

 Kas       xxx 
 Simpanan ...      xxx 
 (Untuk mencatat transaksi penyetoran simpanan) 
 
 Piutang Pembiayaan ...    xxx 
  Kas        xxx 
 (Untuk mencatat transaksi pembiayaan) 
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 Kas       xxx 
  Piutang Pembiayaan ...     xxx 
  Pendapatan Margin     xxx 
 (Untuk mencatat transaksi pembayaran pembiayaan) 
 
 Kas       xxx 
  Pendapatan Administrasi     xxx 
 (Untuk mencatat transaksi pembayaran sanksi administrasi/ta’widh) 

3. Pengendalian Keluaran 

Menurut Wilkinson (1992), pengendalian keluaran berfungsi untuk 

memeriksa keabsahan keluaran (output) dan pendistribusiannya secara memadai. 

Keluaran yang dihasilkan  harus lengkap, dapat diandalkan, dan disampaikan 

kepada pemakai yang berkepentingan. 

BMT Makmur Sejahtera Wlingi harus memastikan bahwa pengendalian 

terhadap output transaksi yang terkait dengan semua aktivitas operasionalnya 

telah dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. 

Manajer sebagai pimpinan pengelola BMT mengatakan bahwa pengecekan 

terhadap semua pencatatan bukti transaksi dan dokumen yang terkait juga 

merupakan bagian dari tanggung jawabnya. Sebagai pembuat kebijakan pada 

BMT manajer juga bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaannya dalam 

kegiatan operasional BMT. Manajer harus memastikan bahwa pendokumentasian 

bukti transaksi, surat perjanjian dan administrasi dan pencatatan transaksi 

penerimaan dan pengeluaran kas dilakukan dengan benar oleh bagian 

administrasi. Manajer juga memeriksa bahwa pemberian persetujuan pengajuan 

pembiayaan dilakukan sesuai prosedur yang ada oleh manajer pemasaran. 

Kemudian yang paling penting, manajer memeriksa catatan keuangan yang dibuat 

oleh bagian pembukuan, mulai dari jurnal, Rekap Angsuran Nasabah, Estimasi 
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Setoran dan Pendapatan hingga menghasilkan Laporan Keuangan. Dengan 

demikian manajer dapat melaporkan Laporan Keuangan yang andal dan 

mempertanggungjawabkannya pada Rapat Anggota Tahunan. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa BMT 

Makmur Sejahtera Wlingi telah menerapkan sistem pengendalian internal dengan 

cukup baik dalam kegiatan operasionalnya. Meskipun ada beberapa kekurangan 

dalam penerapannya, seperti perangkapan jabatan, BMT Makmur Sejahtera 

Wlingi tetap berupaya untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan atau peraturan 

yang berlaku. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu BMT untuk 

menerapkan sistem pengendalian internal yang lebih baik sehingga dapat 

meningkatkan kinerja operasional BMT secara efektif dan efisien serta mencapai 

tujuan BMT yang telah ditetapkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang “Sistem Pengendalian 

Internal pada BMT Makmur Sejahtera Wlingi” dapat disimpulkan bahwa: 

1. Meskipun baru didirikan, BMT Makmur Sejahtera Wlingi telah menerapkan 

sistem pengendalian internal dalam kegiatan operasionalnya walaupun masih 

terdapat beberapa kekurangan. 

2. BMT Makmur Sejahtera Wlingi, yang berbadan hukum koperasi, membuat 

laporan keuangan berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Menteri Nomor 91 

tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa 

Keuangan Syari’ah. Namun, adanya keterbatasan sumber daya manusia yang 

dimiliki menyebabkan laporan keuangan yang disajikan berupa Neraca dan 

Perhitungan Hasil Usaha. 

3. Dalam pelaksanaan operasionalnya, BMT Makmur Sejahtera Wlingi 

menerapkan prinsip kerja yaitu aman simpanannya, mudah prosesnya, dan 

barokah bagi hasilnya. Selain itu, BMT Makmur Sejahtera Wlingi 

mengevaluasi kinerja para tenaga pengelolanya setiap akhir jam kerja 

sehingga tindakan-tindakan perbaikan dapat segera diambil jika terjadi 

kesalahan dalam kegiatan operasionalnya. 

4. BMT Makmur Sejahtera Wlingi mempunyai struktur organisasi yang 

memisahkan wewenang dari masing-masing jabatan yang ada dengan job desk 
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yang jelas. Namun, dalam prakteknya ada perangkapan wewenang yang 

disebut sebagai pola kerja tim yang dikarenakan keterbatasan tenaga pengelola 

yang dimiliki. 

5. BMT Makmur Sejahtera Wlingi memberikan pembatasan hak akses, 

khususnya terhadap kas, kepada para tenaga pengelolanya untuk melindungi 

aktiva yang dimiliki. 

6. Setiap transaksi diotorisasi oleh tenaga pengelola yang bertanggung jawab. 

Pelaksanaan otorisasi dibagi menjadi dua bagian yaitu otorisasi umum untuk 

produk simpanan dan otorisasi khusus untuk produk pembiayaan. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa 

saran untuk BMT Makmur Sejahtera Wlingi yaitu: 

1. Menambah jumlah sumber daya manusia (karyawan) agar tidak ada lagi 

perangkapan jabatan dalam struktur organisasi maupun kelembagaan. 

Mungkin untuk saat ini BMT masih kesulitan untuk melakukan perekrutan 

karyawan karena keterbatasan dana yang dimiliki. Oleh karena itu, BMT 

diharapkan dapat menjalin mitra dengan pihak ketiga (bank) untuk 

mendapatkan bantuan modal usaha dengan syarat pelaksanaan Rapat Anggota 

Tahunan minimal 2 kali. 

2. Semakin gencar melakukan promosi atau memperkenalkan BMT melalui 

pendekatan kekeluargaannya pada masyarakat dengan harapan akan semakin 

banyak pula masyarakat yang tertarik untuk menyimpan atau menyalurkan 
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dananya pada BMT. Tentu saja hal ini dapat menambah modal pada BMT. 

Selain itu, tujuan BMT untuk meningkatkan ekonomi kalangan bawah dapat 

tercapai karena semakin banyak dana pada BMT maka semakin banyak juga 

dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan. 

3. BMT dapat merekrut karyawan yang ahli sesuai dengan bidang yang 

diperlukan. 

4. Menggunakan sistem akuntansi yang terkomputerisasi untuk memudahkan 

pembukuan dan pembuatan laporan keuangan. 

5. Untuk pendokumentasian sebaiknya bukti transaksi, surat perjanjian dan 

administrasi disusun berdasarkan nomor pembuatan sehingga memudahkan 

dalam penyusunannya. 

6. Pembuatan flowchart pada setiap kegiatan operasional BMT, terutama yang 

berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, sehingga memudahkan 

BMT dalam memantau efisiensi kinerja pengelola untuk mencapai tujuan 

perusahaan. 
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LAMPIRAN 1. Estimasi Setoran dan Pendapatan 

 

Bulan: ............................. 

No. Rekening Nama Nasabah Total 
Pembiayaan

Total 
Pengembalian 

Saldo yg 
Blm 

Dibayar 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   93 
 

 
 

 

LAMPIRAN 2. Buku Tabungan 

 

Nama:  ............................. 

No. Rek: ............................. 

Tanggal D K Saldo Keterangan 
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LAMPIRAN 3. Bukti Transaksi, Surat Perjanjian dan Administrasi 
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LAMPIRAN 4. Rekap Angsuran Nasabah 

 

Tanggal: .......................... 

No Nama Tgl 
Pencairan

Tgl 
Angsuran

Nominal 
Angsuran

Jatuh 
Tempo 
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LAMPIRAN 5. Matrik Pola Pengendalian SPI Pada Bmt Makmur Sejahtera Wlingi 

 

Unsur Pokok SPI Kategori Pengendalian SPI Parameter Tujuan SPI*
Uraian 1 2 3 4 

Struktur organisasi yang 
memisahkan tanggung 
jawab fungsional secara 
tegas. 

Pengendalian Organisasional; 
memiliki struktur organisasi yang 
menunjukkan pembagian tugas dari 
setiap fungsi atau jabatan tapi 
masih ada perangkapan jabatan 
karena keterbatasan jumlah tenaga 
kerja yang dimiliki. 

 
 
 
√ 

  
 
 
√ 

 
 
 
√ 

Dalam struktur organisasinya 
memang ada beberapa 
perangkapan jabatan tapi BMT 
berusaha untuk meminimalisasi 
resiko tindak penyelewengan 
dengan tetap memisahkan fungsi 
wewenang. 

Sistem wewenang dan 
prosedur pencatatan yang 
memberikan perlindungan 
yang cukup terhadap harta 
perusahaan. 

• Pengendalian Dokumentasi; 
membuat bukti transaksi, surat 
perjanjian dan administrasi 
kemudian 
mendokumentasikannya. 

• Pengendalian Otorisasi; 
pemberian otorisasi dibagi 
menjadi dua yaitu otorisasi umum 
(produk simpanan & ZIS) dan 
otorisasi khusus (produk 
pembiayaan, pemberian 
persetujuan terhadap pembiayaan 
yang diajukan anggota). 

• Pengendalian 
Pertanggungjawaban Aktiva; 
membuat Rekap Angsuran 

 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
√ 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 

 
√ 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 

Pendokumentasian bukti transaksi 
dilakukan setiap hari berdasarkan 
nomor rekening anggota karena 
bukti transaksi belum bernomor. 
 
Pemberian otorisasi khusus untuk 
persetujuan pengajuan pembiayaan 
oleh anggota sebagai bentuk 
pengendalian dari pengajuan 
pembiayaan oleh anggota. 
 
 
 
BMT menggunakan metode cash 
basis untuk mengakui pendapatan 
bagi hasil, yang seharusnya 
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Nasabah dan Estimasi Setoran 
dan Pendapatan untuk 
pengawasan jumlah kas masuk 
dan keluar khususnya 
pembiayaan, mengakui 
pendapatan bagi hasil 
menggunakan metode cash basis, 
melakukan rekonsiliasi atas 
penerimaan kas dari simpanan 
dan pembiayaan dengan 
membandingkan Estimasi Setoran 
dan Pendapatan dengan Rekap 
Angsuran Nasabah pada akhir 
bulan, & tidak membuat 
kebijakan khusus untuk prosedur 
penilaian ulang khususnya saldo 
pembiayaan  karena semua 
anggota mampu membayarkan 
uang pinjaman (pembiayaan). 

• Pengendalian Masukan, membuat 
bukti transaksi yang 
ditandatangani anggota dan 
diotorisasi petugas serta 
melakukan pengecekan fisik 
terhadap jaminan pembiayaan. 

• Pengendalian Pemrosesan, 
membuat laporan keuangan, 
seperti jurnal, berdasarkan bukti-

 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
√ 

metode tersebut digunakan untuk 
tujuan pembagian bagi hasil karena 
bagi hasil yang dimaksud 
merupakan keuntungan bruto 
(gross profit). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengecekan fisik jaminan 
pembiayaan dilakukan untuk 
memastikan bahwa jumlah 
pembiayaan yang disetujui sudah 
sesuai dengan kondisi jaminan 
yang diberikan. 
Diperlukan beberapa perbaikan 
terkait penyusunan dan penyajian 
pelaporan keuangan sehingga 
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bukti transaksi dan catatan 
transaksi lainnya. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

menghasilkan laporan keuangan 
yang sesuai dengan ketentuan 
dalam Keputusan Menteri Nomor 
91 tahun 2004 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah. 

Praktek yang sehat dalam 
melaksanakan tugas dan 
fungsi setiap unit 
organisasi. 

• Pengendalian Praktek 
Manajemen, untuk praktek 
perencanaan membuat Estimasi 
Setoran dan Pendapatan yang 
akan diterima setiap awal bulan & 
pembuatan daftar tunggu 
pembiayaan. 

• Pengendalian Operasional, 
menetapkan standar kerja 
berdasarkan misi BMT, 
mengevaluasi kinerja pengelola 
setiap hari setelah jam kerja, dan 
mengambil tindakan-tindakan 
perbaikan (jika ada kesalahan 
operasional) setelah evaluasi 
dilakukan. 

• Pengendalian Pengamanan 
Aktiva, menerapkan pembatasan 
akses pengelola terhadap aktiva 
khususnya transaksi yang terkait 
dengan kas & perputaran/rotasi 
jabatan yang dilakukan dua tahun 

 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 

 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 

Dengan pelaksanaan praktek 
perencanaan ini BMT dapat 
membuat rancangan pendapatan 
yang diperoleh dan pengeluaran 
biaya yang diinginkan. 
 
 
BMT melaksanakan pengendalian 
ini dengan menerapkan pendekatan 
kekeluargaan dalam kegiatan 
operasionalnya agar bisa lebih 
dekat dengan masyarakat. 
 
 
 
 
Hingga saat ini BMT belum 
melakukan perputaran jabatan 
karena masa jabatan pada struktur 
organisasi masih berjalan selama 1 
tahun. 
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sekali, serta pembackupan data 
transaksi dan laporan keuangan ke 
dalam compact disk (CD) setiap 
tiga bulan sekali. 

• Pengendalian Keluaran, 
mengawasi pelaksanaan kegiatan 
operasional BMT yang dilakukan 
oleh manajer, seperti memeriksa 
dokumentasi & otorisasi bukti 
transaksi, memeriksa laporan 
keuangan. 

 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
√ 
 

 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 

 
 
 
 
Diharapkan dapat menghasilkan 
laporan keuangan yang andal 
untuk dipertangggungjawabkan 
dalam RAT serta dapat membantu 
dalam menjalin mitra dengan pihak 
ketiga sehingga mendapat 
tambahan modal untuk 
kepentingan operasional. 

Kualitas kinerja karyawan 
yang sesuai dengan 
tanggung jawabnya. 

Pengendalian Praktek Manajemen, 
untuk praktek personalia 
melakukan perekrutan karyawan 
menggunakan sistem pendekatan 
kekeluargaan dengan pola kerja tim 
& memberikan pelatihan kerja 
terhadap para karyawannya. 

 
 
 
√ 

  
 
 
√ 

 
 
 
√ 

Ketika BMT sudah bisa menjalin 
mitra dengan pihak ketiga dan 
mendapat tambahan modal, maka 
diharapkan BMT dapat merekrut 
karyawan yang berkualitas sesuai 
dengan kriteria yang diperlukan. 

 

Keterangan (*): 

1 = untuk melindungi aktiva perusahaan. 

2 = untuk memastikan akurasi dan dapat diandalkannya catatan dan informasi akuntansi. 

3 = untuk mendorong efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan. 

4 = untuk mendorong kepatuhan pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. 


