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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to learn about internal control system of musyarakah financing that 
has been applied according to COSO and to learn if the procedures of musyarakah financing in PT. 
Bank Syariah Mandiri Branch Office Jakarta Warung Buncit has already sufficient in increasing 
internal control in order to minimalize cheating and financing failures. 
The method used in this research is qualitative descriptive method with musyarakah financing 
procedures in PT. Bank Syariah Mandiri Branch Office Jakarta Warung Buncit as a research object. 
The result of the research showed that the application of internal control system of musyarakah 
financing on PT. Bank Syariah Mandiri Branch Office Jakarta Warung Buncit is already suffiecient, 
but still have some weaknesses, for example not every financing staffs have enough knowledge 
about management risk, and there is still involvement between musyarakah financing staffs and 
the other finance processes. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan perekonomian di Indonesia kini semakin mengalami kemajuan, baik lembaga 
keuangan bank maupun non-bank saling bersaing keungugulan di setiap produknya. Sama halnya 
dengan Bank Konvensional dan Bank Syariah yang  sama-sama memberikan jasa kepada 
nasabah di dalam bidang keuangan, seperti tabungan, pinjaman/perkreditan, pembiyaan, deposito 
dan lain-lain (Hidayat, 2012). 

Pada dasarnya, fungsi Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah sama yaitu 
sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya 
kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya. Namun adanya sejumlah perbedaan 
cukup mendasar dalam operasional bank syariah menuntut adanya perbedaan pengaturan dan 
pemantauan bagi bank syariah. Perbedaan mendasar tersebut terutama: (1) perlunya jaminan 
pemenuhan ketaatan pada prinsip syariah dalam seluruh aktivitas bank; (2) perbedaan 
karakteristik operasional, khususnya akibat dari pelarangan bunga yang digantikan dengan skema 
Profit-Loss Sharing  (PLS) dengan instrumen nisbah bagi hasil (Putriandini & Irianto, 2012). 

Secara garis besar produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi 3 fungsi, yaitu produk 
penyaluran dana, produk penghimpunan dana dan produk jasa yang diberikan bank kepada 
nasabahnya. Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat terdapat 3 prinsip yaitu prinsip bagi 
hasil, sewa, dan jual beli. Prinsip bagi hasil terdiri dari mudharabah dan musyarakah (Yusuf, 2012). 

Menurut buku Akuntansi Perbankan Syariah (Harahap, Wiroso, & Yusuf, 2010), musyarakah 
adalah akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencapurkan modal mereka untuk 
tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah mitra dan bank sama-sama menyediakan modal 
untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya 
mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara 
bertahap atau sekaligus kepada bank. 

Namun, dalam dunia perbankan sering kali terjadi hambatan atau kendala dalam kegiatan 
operasionalnya, terutama di bank syariah. Bank syariah memiliki prinsip berprasangka baik dan 
kejujuran kepada semua nasabahnya, sehingga dapat memberikan risiko yang lebih tinggi 
dibandingkan bank konvensional. Hal seperti ini memerlukan sistem pengendalian internal yang 
memadai untuk membantu berjalannya kegiatan perusahaan sehingga tujuan dari perusahaan 
tersebut dapat tercapai. Sistem pengendalian internal yang baik dapat mencegah atau mengurangi 
terjadinya risiko. 

Menurut Seoulinda & Wicaksono (2012), pengendalian internal berperan penting untuk 
mencegah dan mendeteksi penggelapan dan melindungi sumber daya organisasi baik yang 
berwujud (seperti mesin dan lahan) maupun tidak (seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual 
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seperti merek dagang). Sistem pengendalian internal berfungsi untuk memberikan suatu cara 
untuk memenuhi pekerjaan agar lebih efisien dan efektif, menjaga ketaatan terhadap kebijakan 
yang telah ditetapkan dan mengamankan harta, serta pemakaian sumber daya yang ekonomis 
dan efisien dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan perusahaan (Happy & 
Yusuf, 2013). 

Untuk menciptakan pengendalian internal yang memadai diperlukan suatu sistem informasi 
akuntansi yang baik. Dalam buku Sistem Pengendalian Akuntansi (Puspitawati & Anggadini, 2011), 
Bodnar dan Hapwood mengatakan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan sistem berbasis 
komputer yang dirancang untuk mentranformasi data akuntansi menjadi informasi yang 
mencangkup siklus pemrosesan transaksi, penggunaan teknologi informasi dan pengembangan 
sistem informasi. 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission atau COSO adalah 

suatu inisiatif dari sector swasta yang dibentuk pada tahun 1985 (Wikipedia). COSO merupakan 
sebuah lembaga yang menjadi suatu acuan dalam pengendalian internal. 

Adapun penelitian terdahulu untuk masalah yang sama yang dilakukan oleh Sherly Tamira 
Happy dam Muhammad Yusuf yang berjudul “Evaluasi Pengendalian Inernal atas Pembiayaan 
Musyarkah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.”. penelitian tersebut bertujuan untuk 
mengetahui apakah pengendalian internal yang diterapkan sudah berjalan dengan baik dan 
memberikan rekomendasi terhadap kelemahan pengendalian internal pada pembiayaan 
musyarakah. Penelitian tersebut menggunakan uji kualitatif terhadap kuesioner pengendalian 
internal pembiayaan musyarakah yang mengacu pada kerangka kerja COSO. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa kelemahan, yaitu 
kurangnya pengalaman karyawan, tidak adanya bidang khusus pembiayaan musyarakah, tidak 
terdapat ketentuan tertulis mengenai batas minimal dan maksimal pembiayaan musyarakah. 
Namun ada beberapa unsur pengendalian internal yang sudah baik seperti penilaian risiko, 
informasi dan komunikasi serta pemantauan sudah cukup baik. 

Berbeda dengan penelitian terdahulu, peneliti melakukan objek penelitian di PT. Bank 
Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit. Dari latar belakang masalah diatas, 
peneliti tertarik untuk menganalisa sistem pengendalian internal pada pembiayaan musyarakah 
bank syariah, maka dilakukan penelitian dengan judul  “ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN 
INTERNAL DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI 
KANTOR CABANG JAKARTA WARUNG BUNCIT”. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengidentifikasi 
masalah-masalah apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Apakah prosedur pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 
Jakarta Warung Buncit sudah berjalan efektif dan efisien? 

b. Apakah sistem pengendalian internal pada pembiayaan musyarakah di PT. Bank Syariah 
Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit sudah diterapkan secara memadai sesuai 
dengan COSO? 

Untuk menghindari agar pembahasan tidak sampai keluar dari pokok  permasalahan yang 
ada, maka pembatasan masalah hanya difokuskan pada sistem pengendalian internal pembiayaan 
musyarakah. 

 
LANDASAN TEORI 
Bank Syariah 

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 1, perbankan syariah adalah segala 
sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencangkup 
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 
Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan 
menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
(Harahap et al., 2010). 

Dalam UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 4 dijelaskan fugsi bank 
syariah sebagai berikut: 

1. Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana 
masyarakat. 



 

3 
Analisis Sistem..., Tamara Georgiana Septiany, Ak.-IBS, 2016 

2. Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, 

yaitu menerima dana yang berasal dari zakar, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya 
dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. 

3. Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan 
menyalurkanya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. 

4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Menurut Harahap et al., (2010), tujuan bank syariah yaitu: 
1. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari 

transaksi yang belum selesai dan/atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah 
yang berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan, kebijakan, dan kepatuhan terhadap nilai-
nilai bisnis Islam. 

2. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai laporan dalam 
pengambilan keputusan. 

3. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. 
Menurut peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen 

Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terdapat 10 risiko perbankan syariah, 
antara lain: 

1. Risiko Kredit 
2. Risiko Pasar 
3. Risiko Likuiditas 
4. Risiko Operasional 
5. Risiko Hukum 

6. Risiko Reputasi 
7. Risiko Stratejik 
8. Risiko Kepatuhan 
9. Risiko Imbal Hasil 
10. Risiko Investasi 

 
Pembiayaan Musyarakah 

Berdasarkan Undang- Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 1 ayat 4 
menyebutkan bahwa pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, 
transaksi jual-beli, dan transaksi sewa-menyewa jasa (multi jasa). 

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk 
mendukung investasi (Happy & Yusuf, 2013). Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat 
dibagi menjadi (Rosyidah, 2013): 

a. Pembiayan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan utnuk memenuhi kebutuhan 

produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, 
maupun investasi 

b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

konsumsi, yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan. 
Musyarakah adalah akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan 

modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah mitra dan bank sama-sama 
menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun 
yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah 
disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Pembiayaan musyarakah dapat diberikan 
dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non-kas, termasuk aktiva tidak berwujud, seperti lisensi 
dan hak paten (Harahap et al., 2010). 

Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha 
tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan 

kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan 
(Antonio, 2011). 

Dari dua pengertian diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa musyarakah adalah sebuah 
akad kerja sama antara mitra/nasabah dengan bank syariah dengan melakukan pencampuran 
dana untuk membiayai suatu usaha nasabah tersebut yang baru akan dijalankan maupun yang 
sudah berjalan dan melakukan bagi hasil yang telah disepakati bersama, baik untung maupun rugi.  

 
Pengendalian Internal 

Pengertian pengendalian internal yang ditetapkan Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission (COSO, 1992)  adalah sebagai berikut: 
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“Internal control is a process effected by an entity’s board of directors, management, and other 
personel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives 
relating to operations, reporting, and compliance.” 

Dapat diartikan bahwa pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh 
dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan 
memadai tentang pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan. 

Menurut Arens et al., (2014), kerangka pengendalian internal menurut COSO terdiri dari lima 
komponen, antara lain: 
1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

Lingkungan pengendalian terdiri dari sikap, peraturan, dan prosedur yang mencerminkan sikap 
keseluruhan dari top management, direksi dan pemilik entitas tentang pengendalian internal 

dan pentingnya bagi entitas. Lingkungan pengendalian merupakan dasar bagi komponen 
pengendalian internal lainnya, memberikan kedisiplinan dan struktur. Lingkungan pengendalian 
yang kuat terdiri dari beberapa subkomponen, antara lain: 

a. Integritas dan nilai etika  
b. Struktur organisasi  
c. Partisipasi dewan direksi atau komite audit  
d. Filosofi manajemen dan gaya operasi 
e. Metode manajamen untuk menilai kinerja 
f. Kebijakan dan praktik mengenai sumber daya manusia 

2. Penilaian Risiko (Risk Assessment) 

Penilaian risiko adalah mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola berbagai risiko yang 
berkaitan untuk pencapaian tujuan, serta membentuk suatu dasar untuk menentukan 
bagaimana risiko harus dikelola. 

3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa 
tindakan perlu diambil untuk mengatasi risiko terhadap pencapaian tujuan entitas. Aktivitas 
pengendalian secara umum dibagi menjadi lima tipe, antara lain: 

a. Pemisahan fungsi yang memadai  
b. Otorisasi yang layak bagi transaksi dan aktivitas  
c. Dokumen dan catatan yang memadai  
d. Pengendalian atas harta dan catatan 
e. Pemeriksaan independen terhadap kinerja 

4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 

Tujuan sistem informasi akuntansi dan komunikasi suatu entitas adalah untuk mengidentifikasi, 
mencatatan, memproses dan melaporkan transaksi entitas dan menjaga akuntabilitas yang 
berhubungan. Komunikasi meliputi memberikan pemahaman yang jelas mengenai peranan dan 
tanggung jawab individu mengenai pengendalian internal pada pelaporan keuangan. 

5. Pemantauan (Monitoring) 

Kegiatan pemantauan menangani penilaian terhadap kualitas pengendalian internal oleh 
manajemen untuk menentukan apakah pengendalian tersebut telah beroperasi sesuai dengan 
harapan dan dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi. 

Tujuan pengendalian internal adalah melindungi harta milik perusahaan, memeriksa 
kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha dan dorongan ditaatinya 
kebijakan manajemen (Happy & Yusuf, 2013), yaitu: 

1. Menyajikan data yang dipercaya 
2. Mengamankan aktiva dan pembukuan 
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional 
4. Mendorong pelaksanaan kebutuhan yang ada 

Menurut Hall (2013), ketidakberadaan atau kelemahan pengendalian internal disebut 
sebagai explosure. Eksplosur merupakan celah dalam perlindungan pengendalian dan dapat 

meningkatkan risiko perusahaan mengalami kerugian keuangan atau kerugian akibat peristiwa 
yang tidak diinginkan. Kelemahan dalam pengendalian internal dapat mengekspos perusahaan ke 
satu atau lebih, yaitu: 

1. Penghancuran aktiva (baik fisik maupun informasi) 
2. Pencurian aktiva 
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3. Kerusakan informasi atau sistem informasi 
4. Gangguan sistem informasi 

Penelitian Terdahulu 
 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Peneliti 

Sherly Tamira 
Happy, Muhammad 
Yusuf (2012)  
 

Evaluasi Pengendalian 
Internal Atas 
Pembiayaan 
Musyarakah Pada PT 
Bank Muamalat Tbk 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 
beberapa kelemahan antara lain: kurangnya 
pengalaman karyawan, tidak adanya bidang 
khusus pembiayaan musyarakah, tidak terdapat 
ketentuan tertulis mengenai batas minimal dan 
maksimal pembiayaan musyarakah. Namun ada 
beberapa unsur pengendalian internal yang 
sudah baik seperti penilaian risiko, informasi dan 
komunikasi serta pemantauam sudah cukup 
baik. 

Bagus Dwi 
Soeharto (2012)  

Evaluasi Sistem 
Pengendalian Internal 
Terhadap Proses 
Pemberian Kredit Pada 
PT. Artha Prima 
Finance 

Sistem pengendalian internal PT Artha Prima 
Finance yang berhubungan dengan proses 
pemberian  kredit sudah cukup baik, antara lain: 
memiliki prosedur dan kebijakan tertulis tentang 
proses pemberian kredit kendaraan bermotor; 
memiliki etika kerja; adanya keterlibatan direksi 
dalam memberikan keputusan kredit; memiliki 
unit khusus untuk melakukan analisa kredit; 
memiliki sistem informasi dan komunikasi yang 
memadai. Selain itu, juga terdapat beberapa 
kelemahan, antara lain: tidak konsistennya 
karyawan dalam melaksanakan proses 
pemberian secara hati-hati dan sesuai dengan 
kebijakan perusahaan; fungsi kepatuhan dan 
fungsi analisa dilakukan oleh satu unit kerja; 
adanya pelanggaran internal memo, auditor 
internal tidak terlibat dalam proses pemberian 
kredit, tidak melakukan tukar menukar informasi 
nasabah dengan APPI, tidak adanya unit khusus 
yang melakukan monitoring. 

Silvani Putriandini 
(2012) 

Nilai-nilai Konvensional 
Dalam Implementasi 
Sistem Pengendalian 
Internal Pada 
Pembiayaan 
Musyarakah: Sebuah 
Studi Fenomenologi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai 
konvensional (masih) melekat pada pembiayaan 
musyarakah yang berbasis syariah. Nilai-nilai 
konvensional tersebut yaitu nilai 
ketidakpercayaan (suudzon), nilai kewaspadaan  
dan nilai ketidakjujuran. (Masih) melekatnya 
ketiga nilai tersebut disebabkan oleh keinginan 
bank untuk mencapai laba maksimal (profit 
oriented) 

Farikhah Ilmi 
Zakiyah, Suhadak 
dan Achmad 
Husaini (2014) 

Pengendalian Intern 
Pada Prosedur 
Pembiayaan 
Musyarakah Untuk 
Pemberian Modal Kerja 
(Studi pada PT Bank 
BNI Syariah Kantor 
Cabang Malang) 

Prosedur pembiayaan musyarakah untuk 
pemberian modal kerja sudah berjalan dengan 
baik dan mendukung adanya pengendalian 
internal. Akan tetapi pada tahap permohonan, 
pengumpulan data, verifikasi data, analisis 
laporan keuangan, penilaian risiko dan analisa 
proyeksi keuangan dilaksanakan dari awal 
sampai akhir oleh SME Account Officer (SAO) 
tanpa campur tangan SME Financing Head 

(SFH) yang merupakan atasan dari SAO untuk 
mencegah adanya praktik tidak sehat dalam 
proses pelaksanaannya. Sehingga perlu 
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ditingkatkan internal check terhadap 

pelaksanaan tugas setiap unit organisasi terkait. 

Ulfatu Rosyidah 
(2013) 

Evaluasi Sistem 
Pengendalian Intern 
Pembiayaan 
Musyarakah Di KJKS 
BMT Tumang Cabang 
Cepogo 

Pemecahan masalah yang terjadi dapat 
dilakukan dengan membenahi penerapan unsur-
unsur sistem pengendalian intern agar sistem 
kerja KJKS BMT Tumang cabang Cepogo lebih 
terstruktur dan efektif. Dalam rangka 
menghindari perangkapan fungsi dari 1 (satu) 
personil, perlu ditambahkan karyawan dalam 
operasionalnya, dan perlu adanya penggunaan 
form bernomor urut tercetak guna mempermudah 
proses pencatatan dan penyimpanan data 
nasabah. Serta perlu diperhatikan dalam proses 
merekrut karyawan baru, agar mendapatkan 
SDM yang benar-benar berkompeten di 
bidangnya. 

 
Rerangka Pemikiran 

Pada dasarnya, rerangka pemikiran pada penulisan ini dilakukan dengan cara 
membandingkan antara teori Musyarakah dan Pengendalian Internal oleh COSO yang ada dengan 
praktek yang sebenarnya terjadi di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung 
Buncit. Setelah melakukan perbandingan antara teori dengan praktek, kemudian dilakukan analisis 
dan evaluasi, apakah efektif atau tidak efektif dari pengendalian internal pembiayaan musyarakah 
yang diterapkan di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit. Setelah itu 
peneliti akan memberikan kesimpulan dan saran untuk PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 
Jakarta Warung Buncit. 

Secara sederhana, rerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

  

ELEMEN-ELEMEN 

PENGENDALIAN INTERNAL 

BERDASARKAN COSO 

YANG BERKAITAN 

DENGAN PEMBIAYAAN 

MUSYARAKAH 

AKTIVITAS PEMBIAYAAN 

MUSYARAKAH DI  

PT. BANK SYARIAH 

MANDIRI KANTOR 

CABANG JAKARTA 

WARUNG BUNCIT 

HASIL ANALISA ATAS PENILAIAN 
PENERAPAN PENGENDALIAN 

INTERNAL PEMBIAYAAN 

MUSYARAKAH 

KESIMPULAN DAN 

SARAN 



 

7 
Analisis Sistem..., Tamara Georgiana Septiany, Ak.-IBS, 2016 

METODOLOGI PENELITIAN 
Objek Penelitian 

Penelitian dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit 
yang berlokasi di Gedung Buncit 36 Jl. Warung Jati Barat No. 36, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengertian dan pemahaman yang lebih mendalam 
mengenai suatu masalah yang diangkat. 

Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk memahami sikap, pandangan, 
perasaan, dan perilaku individu atau kelompok. Penelitian kualitatif yang dimaksud adalah 
penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 
penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan 
dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 
alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2011). 

Jenis Data dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini, jenis data yang dipergunakan adalah data primer, yaitu data penelitian 

yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat 
berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap benda 
(fisik), kejadian, dan hasil pengujian. 

Sumber data pada penelitian ini yang bersumber dari data primer, yaitu data yang diperoleh 
melalui hasil kuesioner dan wawancara dengan staf Business Banking Relationship Manager di PT. 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit. 

Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 2 metode, yaitu metode 
pengumpulan data dengan penelitian lapangan (Field Research), dan studi kepustakaan (Library 
Research). Pada metode pengumpulan data dengan penelitian lapangan, peneliti menggunakan 2 
instrumen untuk mengumpulkan data dan melakukan evaluasi, yaitu dengan Internal Control 
Questionnaire (ICQ), dan wawancara. Kedua instrumen penelitian ini akan ditanya dan dijawab 
langsung oleh narasumber yaitu staf Business Banking Relationship Manager PT. Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit. 

Metode Analisis Data 

Metode analisa data dimulai dengan mengumpulkan data dan informasi tentang 
pengendalian internal pada pembiayaan musyarakah yang diperoleh dari narasumber PT. Bank 
Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit. Setelah mengumpulkan data dan 
informasi, peneliti membuat pertanyaan berupa kuesioner dan wawancara dan meminta 
narasumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut serta meminta narasumber untuk 
menjelaskan tugas dari masing-masing fungsi pada proses pembiayaan musyarakah untuk 
mengevaluasi apakah staff yang bersangkutan memahami dan melakukan tugasnya sesuai 
dengan prosedurnya. Setelah itu, peneliti memeriksa dokumen-dokumen dan catatan yang 
berhubungan dengan pembiayaan musyarakah serta mengamati kegiatan proses pembiayaan 
musyarakah yang berlangsung di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit 
agar dapat dievaluasi apakah proses pembiayaan musyarakah sudah berjalan sesuai dengan 
flowchart atau belum. Setelah itu, peneliti melakukan walkthrough test, yaitu menggabungkan 

pengamatan, pemeriksaan, dan penyelidikan untuk memastikan bahwa kontrol yang dirancang 
oleh manajemen dan semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kuesioner dan wawancara telah 
dilaksanakan (Arens et al., 2014). Selanjutnya, peneliti melakukan evaluasi konsep dengan melihat 
fakta yang ada. Evaluasi akan memberikan gambaran tentang akibat yang akan muncul dari 
penerapan sistem dalam aktivitas perusahaan dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi di 
dalam sistem pengendalian tersebut. Hasil evaluasi inilah yang akan menjadi kesimpulan dalam 
menjawab rumusan permasalahan dan memberikan saran atas permasalahan yang akan 
ditemukan oleh peneliti dalam analisis sistem pengendalian internal pembiayaan musyarakah pada 
PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit. 
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ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Prosedur Prosedur Pembiayaan Musyarakah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 
Jakarta Warung Buncit 

Prosedur pembiayaan musyarakah di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta 
Warung Buncit memiliki beberapa tahapan proses pemberian pembiayaan musyarakah dan 
pemberian wewenang kepada masing-masing bagian organisasi. Tahapan tersebut diantaranya: 

1) Tahap Target Market 
2) Tahap Informasi Nasabah 
3) Tahap Proses Pembiayaan 
4) Tahap Pemutusan Pembiayaan 
5) Tahap SP3 & Akad 
6) Tahap Pencairan 
7) Tahap Administrasi & Dokumentasi 
8) Tahap Monitoring 

 

Evaluasi Pelaksanaan Proses Pemberian Pembiayaan Musyarakah pada PT. Bank Syariah 
Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit 

Adapun jenis produk pembiayaan yang ditawarkan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor 
Cabang Jakarta Warung Buncit, yaitu mudharabah, musyarakah, dan murabahah, namun yang 
menggunakan akad musyarakah, yaitu pembiayaan musyarakah biasa untuk modal kerja dan 
musyarakah mutanaqisah (MMQ) untuk modal kerja atau investasi. 

Berdasarkan hasil observasi dengan Business Banking Relationship Manager, jenis produk 

pembiayaan yang diberikan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit yang 
menggunakan pembiayaan musyarakah didominasi oleh produk pembiayaan untuk modal kerja. 
Berdasarkan hasil wawancara no. 16, data jumlah nasabah pembiayaan akad musyarakah yang 
diberikan antara Januari s.d Agustus di tahun 2016 berjumlah 10 nasabah dengan total plafond Rp 
34.380.000.000. 

Total NPF pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit pada 
bulan Agustus 2016 sebesar 1.98% dengan total pembiayaan bermasalah dari bulan Januari s.d 
Agustus selama tahun 2016 mencapai Rp 1.081,87 Miliar, dengan rincian, Kol. 3 sebesar Rp 
396,15 M, Kol 4 sebesar Rp 56,06 M, dan Kol 5 sebesar Rp 629,66 M.  

Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pembiayaan Musyarakah pada PT. Bank Syariah 
Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit 
1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

a. Integritas dan nilai etika (Integrity and Ethical Values) 
Seluruh karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit 

telah memiliki nilai integritas dan nilai etika sudah cukup memadai. Hal ini terlihat dari 
adanya kebijakan tertulis dan kode etik bagi setiap karyawan bagian pembiayaan terkait 
akad musyarakah, selalu patuh dan disiplin terhadap kebijakan yang berlaku, karyawan 
yang selalu konsisten dalam menjalankan prinsip kehati-hatian, dan mengenal nasabah 
dengan baik dengan menjaga relasi yang baik dengan nasabah. 

b. Struktur organisasi (Organizational Structure) 
PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit sudah memiliki 

struktur organisasi secara tertulis yang menggambarkan fungsi, tugas, wewenang dan 
tanggung jawab secara jelas. Struktur organisasi dibentuk dengan tujuan agar setiap 
karyawan dapat mempertanggung jawabkan hak dan kewajibannya serta menghindari 
adanya perangkapan tugas. Dengan memiliki struktur organisasi, maka dapat 
menggambarkan jenjang otorisasi yang jelas. Hal ini sudah sesuai dengan komponen 
pengendalian internal oleh COSO, struktur organisasi melibatkan penentuan bidang kunci 
dari wewenang dan tanggung jawab, serta garis pelaporan yang tepat. 

c. Partisipasi dewan direksi atau komite audit (Board of Director or Audit Committe 
Participation) 

Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit, analisis 
dewan direksi dan komite audit turut berpartisipasi dalam praktek proses pembiayaan 
musyarakah dimana dewan direksi berpartisipasi dalam proses pemutusan permohonan 
pembiayaan calon nasabah sesuai limit kewenangan yang dimilikinya. Hal ini terlihat dari 
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adannya prosedur pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta 
Warung Buncit yang melibatkan komite pembiayaan apabila calon nasabah pembiayaan 
musyarakah memohon di limit dan kondisi pembiayaan tertentu, dan , internal audit turut 
terlibat dalam proses pemberian pembiayaan musyarakah kepada nasabah. Audit internal 
melakukan pengecekan atas kegiatan transaksi dan laporan keuangan atas usaha nasabah 
pembiayaan musyarakah dengan limit tertentu.  

d. Filosofi manajemen dan gaya operasi (Management’s Philosophy and Operating Style) 

PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit memiliki jangka 
waktu proses pembiayaan dimulai dari nasabah mengajukan dokumen sampai kepada 
pencairan plafond sekitar 14 hari kerja atau 2 minggu jika dokumen lengkap dan ter-
disclosure. Dalam pembiayaan musyarakah terdapat ketentuan tertulis mengenai batas 

minimal dan maksimal pembiayaan musyarakah, plafond yang diberikan disesuaikan 
dengan kebutuhan dana nasabah dan ketentuan mengenai minimal dan maksimal plafond 
disesuaikan dengan kebijakan masing-masing bank. Untuk mendapatkan pembiayaan 
musyarakah, nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: 
1. Kelengkapan dokumen, 
2. Kegiatan usaha yang telah berjalan minimal 2 tahun dengan track record bisnis yang 

baik, dan dalam melaksanakan kegiatan usahanya, 
3. Calon nasabah harus memiliki porsi dana sendiri (self financing) dan sisa kebutuhan 

dananya dipenuhi oleh porsi bank dengan maksimal 70% dari total kebutuhan modal 
kerja nasabah. 

e. Metode manajemen untuk menilai kinerja (Performance Evaluation Measures) 

Metode manajemen untuk menilai kinerja di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 
Jakarta Warung Buncit sudah berjalan dengan baik, dimana PT. Bank Syariah Mandiri 
Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit melakukan rapat evaluasi kinerja karyawan. 

f. Kebijakan dan praktik mengenai sumber daya manusia (Human Resource Policies and 

Practices) 
PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit mempunyai 

pedoman tertulis berupa pedoman umum pembiayaan sebagai petunjuk teknis dalam 
pelaksanaan pembiayaan sesuai dengan prosedur dan standar yang mana petunjuk 
tersebut dapat memberikan gambaran umum petunjuk pelaksanaan pekerjaan untuk setiap 
karyawan baru maupun karyawan lama. Selain itu, bank juga memberikan job training bagi 
karyawan baru dengan tujuan agar setiap karyawan memiliki pengetahuan dan 
pengalaman tentang dunia perbankan syariah. 

Demi meningkatkan kinerja PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta 
Warung Buncit juga memberikan pelatihan berkelanjutan untuk setiap karyawan bagian 
pembiayaan musyarakah. Selain pelatihan untuk karyawan, PT. Bank Syariah Mandiri 
Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit juga memberikan reward kepada karyawan yang 

berprestasi sebagai bentuk penghargaan dari perusahaan atas pencapaian target dan 
kinerja yang baik. 

Selain itu, di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit juga 
selalu melakukan perputaran/rotasi karyawan di dalam divisi pembiayaan musyarakah 
dengan melihat kinerja serta pencapaian target yang telah dicapai oleh karyawan tersebut. 
Dengan adanya pedoman kode etik, karyawan dapat mengetahui tindakan-tindakan yang 
harus dilakukan dan yang tidak diperbolehkan. Jika ada karyawan yang melanggar, 
manajemen akan memberikan tindakan intensif berupa punishment/sanksi. Ketentuan ini 
bertujuan agar mengurangi tindakan dari setiap karyawan yang tidak sesuai dengan 
peraturan kode etik yang berlaku. 

2. Penilaian Risiko (Risk Assessment) 

Dalam hal untuk mengurangi dampak dari risiko dalam pembiayaan musyarakah yang 
bermasalah, PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit memiliki 
prosedur penangan pembiayaan bermasalah dengan adanya pembentukan penyisihan 
piutang tak tertagih (PPAP). PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit 
membentuk PPAP dengan tujuan untuk menutup risiko kemungkinan kerugian yang 
diakibatkan oleh memburuknya tingkat kolektibilitas asset yang dapat membawa kebangkrutan. 
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Dalam meminimalisir risiko atas pembiayaan musyarakah, PT. Bank Syariah Mandiri 
Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit memiliki Financial Risk Unit (FRU), dimana dalam 
kantor cabang penilaian risiko dilakukan oleh Retail Risk Officer (RRO) yang bertugas 
mengidentifikasi, mengukur, memonitoring dan mengendalikan risiko-risiko pembiayaan 
musyarakah dengan berbagai pendekatan yang dilakukan untuk mengendalikan risiko-risiko 
sesuai dengan batasan pengelolaan risiko dan tujuan bisnis yang telah ditetapkan dapat 
tercapai. 

3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 

a. Pemisahan tugas 
Pemisahan tugas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung 

Buncit yang terkait dengan proses pembiayaan musyarakah dilakukan oleh karyawan yang 
berbeda, antara lain bussiness banking relationship manager, bussiness banking staff, dan 
branch manager. Dengan adanya pemisahan tugas dan wewenang maka akan jelas tugas 

setiap fungsi. 
b. Pengendalian otorisasi 

Pelaksanaan pemutusan pembiayaan dilakukan oleh komite pembiayaan yang 
memiliki batasan/limit sesuai dengan kewenangan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor 
Cabang Jakarta Warung Buncit dilakukan secara empat mata oleh Business Unit bersama 
dengan Financing Risk Assessment Unit. Selain itu, pelaksanaan otorisasi pembiayaan di 
PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit dilakukan lebih dari satu 
orang. Hal ini terlihat dari adanya batas dan tanggung jawab tentang kewenangan dalam 
pemutusan pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung 
Buncit. 

c. Pengendalian fisik 
Penyimpanan/pengendalian fisik atas dokumen pembiayaan musyarakah pada PT. 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit dilakukan berdasarkan 
tanggal dan fasilitas. Pengendalian fisik atas dokumen pembiayaan disimpan dalam tempat 
penyimpanan yang bebas dari kebakaran dan bencana alam dan penyimpanan dokumen 
pembiayaan diberikan akses yang terbatas. 

 

4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 

PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit sudah memiliki buku 
panduan yang cukup memadai dengan adanya penjelasan prosedur-prosedur yang 
memperlihatkan bagaimana transaksi yang terjadi dilaksanakan. Dengan adanya prosedur 
tersebut cukup membuktikan adanya informasi tertulis. Dalam rangka penegakan aktivitas 
informasi yang independen dan berkode etik tinggi, PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 
Jakarta Warung Buncit tidak melakukan tukar menukar informasi calon nasabah dengan bank 
lain. Pengumpulan informasi data calon nasabah yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri 
Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit hanya menggunakan BI Checking dari Bank Indonesia. 

 

5. Pemantauan (Monitoring) 
PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit memiliki unit khusus 

yang bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan terhadap nasabah pembiayaan 
musyarakah. Audit internal juga turut memantau laporan keuangan nasabah dengan limit 
pembiayaan tertentu. Nasabah yang sudah mendapatkan fasilitas pembiayaan akad 
musyarakah dilakukan pemantauan berupa kunjungan nasabah yang dilakukan oleh BBRM 
secara terus menerus. BBRM yang melakukan kunjungan ke nasabah membuat laporan 
kunjungan yang nantinya disampaikan kepada Branch Manager. Selain itu, PT. Bank Syariah 
Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit melakukan pelaporan realisasi sales setiap 
bulan agar Bank dapat memonitor kondisi real nasabah. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Dari hasil seluruh kegiatan evaluasi pelaksanaan proses prosedur pembiayaan musyarakah 
dan sistem pengendalian internal pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung 
Buncit dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pembiayaan 
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musyarakah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit sudah 
memadai, hal ini dapat dilihat dengan adanya: 
1. Pelaksanaan proses prosedur pembiayaan akad musyarakah pada PT. Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit secara keseluruhan sudah berjalan dengan efektif dan 
efisien, dapat dilihat dari prosedur-prosedur yang telah dibagi sesuai dengan tugas dan 
wewenang dari masing-masing fungsi yang terkait pembiayaan musyarakah di Bank Syariah 
Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit, sehingga kegiatan pembiayaan yang 
dilakukan dapat berjalan efektif dan terstruktur. 

2. Pelaksanaan evaluasi pengendalian internal atas pembiayaan akad musyarakah pada PT. 
Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit berdasarkan komponen yang 
dikeluarkan COSO sudah cukup memadai. Walaupun demikian, peneliti masih menemukan 
hal-hal yang masih perlu perbaikan, seperti : 
a. Seluruh pihak yang terkait dengan pemberian pembiayaan musyarakah, belum semua lini 

memiliki pemahaman mengenai manajemen risiko. 
b. Masih adanya keterlibatan karyawan pembiayaan musyarakah pada proses pembiayaan 

jenis lainnya. 

Saran 

Dari hasil pembahasan mengenai evaluasi pengendalian internal pembiayaan musyarakah 
pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit dan hasil kesimpulan yang 
didapatkan oleh peneliti, berikut beberapa saran yang memungkinkan dapat diberikan untuk pihal 
PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit dan untuk penelitian selanjutnya, 
antara lain: 
1. Bank sebaiknya memberikan pelatihan khusus tentang manajemen risiko untuk semua 

karyawan yang bersangkutan di dalam pemberian pembiayaan musyarakah maupun produk 
pembiayaan lainnya agar semua karyawan bisa lebih aware terhadap risiko yang mungkin 

akan terjadi. 
2. Bank sebaiknya memiliki karyawan pembiayaan musyarakah yang hanya berfokus pada 

proses pembiayaan musyarakah saja demi memperlancar kegiatan bank, karena setiap 
pembiayaan memiliki akad yang berbeda-beda. Hal ini untuk mencegah agar tidak terjadi 
kesalahan maupun kecurangan di dalam proses pemberian pembiayaan. 

3. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya dapat membahas mengenai pembiayaan syariah 
lainnya. Bank syariah memiliki pembiayaan bagi hasil lainnya yang dapat diteliti selanjutnya. 
Misalnya pembiayaan bagi hasil mudharabah atau pembiayaan mudharabah yang memiliki 
lebih banyak fitur produk lainnya, dan menarik untuk dibahas pada perusahaan ini. 
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