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ABSTRAK 

 

 Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sistem pengendalian internal 
pembiayaan musyarakah sudah diterapkan sesuai dengan COSO dan untuk 
mengetahui apakah prosedur pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Syariah 
Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit sudah memadai dalam rangka 
meningkatkan pengendalian internal untuk meminimalisir terjadinya kecurangan 
dan kegagalan pembiayaan. 
 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif 
dengan objek penelitian prosedur pemberian pembiayaan musyarakah PT. Bank 
Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit. 
 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian 
internal pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 
Jakarta Warung Buncit sudah memadai, namun masih terdapat beberapa 
kelemahan, antara lain belum semua pihak pembiayaan memiliki pemahaman 
mengenai manajemen risiko, dan masih adanya keterlibatan karyawan 
pembiayaan musyarakah pada proses pembiayaan jenis lainnya. 
 
Kata Kunci: Pengendalian Internal, Pembiayaan, Musyarakah, Perbankan Syariah  
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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. 
 
Keywords: Internal Control, Financing, Musyarakah, Syariah Banking 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

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 
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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 seperti merek dagang). Sistem 

pengendalian internal berfungsi untuk memberikan suatu cara untuk memenuhi 

pekerjaan agar lebih efisien dan efektif, menjaga ketaatan terhadap kebijakan yang 
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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. 
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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”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti 

mengidentifikasi masalah-masalah apa yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Apakah prosedur pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit sudah berjalan efektif dan efisien? 

2. Apakah sistem pengendalian internal pada pembiayaan musyarakah di PT. 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit sudah 

diterapkan secara memadai sesuai dengan COSO? 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari agar pembahasan tidak sampai keluar dari pokok  

permasalahan yang ada, maka pembatasan masalah hanya difokuskan pada sistem 

pengendalian internal pembiayaan musyarakah. 

 

1.4 Tujuan Penelititan 

 Tujuan penelitian dari rumusan masalah yang tersusun diatas, antara lain: 

1. Untuk menganalisis prosedur pembiayaan musyarakah pada PT. Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit. 

2. Untuk menganalisis sistem pengendalian internal dalam pembiayaan 

musyarakah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung 

Buncit sudah diterapkan sesuai dengan COSO. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat dan tambahan 

informasi kepada beberapa pihak, diantaranya: 

1. Bagi Perusahaan 

a. Sebagai sarana untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan di dalam 

pengendalian internal pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit. 

b. Sebagai sarana evaluasi pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Jakarta Warung Buncit untuk terus melakukan perubahan yang lebih 
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baik terutama pada sistem pengendalian internal dalam proses 

pemberian pembiayaan. 

2. Bagi Penulis 

a. Untuk memenuhi syarat akhir untuk memperoleh gelar sarjana di STIE 

Indonesia Banking School 

b. Sebagai sarana pembuktian antara teori yang telah dipelajari dengan 

fakta yang sebenarnya. 

c. Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti dalam hal proses 

pemberian pembiayaan khususnya di Bank Syariah di Indonesia. 

3. Bagi Pembaca 

a. Dapat menambah pengetahuan yang lebih mendalam mengenai proses 

pembiayaan musyarakah dan pentingnya pengendalian internal pada 

suatu perusahaan dalam mencapai tujuan. 

b. Sebagai bahan referensi khususnya bagi yang tertarik pada bidang 

Syariah. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah proses penelitian ini, peneliti menguraikan beberapa 

hal tentang sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

  Bab ini berisikan uraian tentang latar belakang penelitian terhadap 

pengendalian internal atas pembiayaan musyarakah, identifikasi 
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masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan landasan teori yang berisikan tentang bank syariah, 

musyarakah, sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal 

yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, metode pengumpulan 

data, dan metode analisis berserta sumber data yang berhubungan 

dengan permasalahan penelitian. 

BAB IV   HASIL PENELITIAN 

   Bab ini berisikan tentang sejarah singkat perusahaan, struktur 

organisasi, penjelasan tugas dan wewenang, serta menguraikan hasil 

penelitian mengenai pembiayaan musyarakah. 

BAB V     KESIMPULAN DAN SARAN 

  Dalam bab ini berisi kesimpulan berdasarkan keseluruhan uraian bab-

bab sebelumnya, serta dikemukakan pula saran-saran yang kiranya 

dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan perusahaan. 

(“Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan 

Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 

Syariah,” 2011) 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Bank Syariah 

2.1.1 Pengertian Bank Syariah 

Pengertian Bank menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 adalah: 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 
kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf 
hidup masyarakat banyak (UU No. 10 tahun 1998).” 

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) 

 

2.1.2 Fungsi Bank Syariah 

 Bank syariah sebagai Bank Islam yang menggunakan prinsip bagi hasil 

dan tidak mengandalkan sistem bunga. Selain sebagai lembaga intermediasi, bank 

syariah juga menjalankan fungsi-fungsi lainnya. Dalam UU nomor 21 tahun 2008 

tentang perbankan syariah, pasal 4 dijelaskan fugsi bank syariah sebagai berikut: 
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1. Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan 

menyalurkan dana masyarakat. 

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. 
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2.1.3 Risiko Bank Syariah 

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 (rate of return risk) 

10. Risiko Investasi (equity investment risk)  

 

2.2 Pembiayaan Musyarakah 

2.2.1 Pengertian Pembiayaan 

Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, 

sehingga penerima pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka 

waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. Berdasarkan Undang- 

Undang No. 21 tahaun 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). 
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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. 

 

2.2.2 Tujuan dan Fungsi Pembiayaan 

 Tujuan pembiayaan yaitu secara makro bertujuan untuk meningkatkan 

produktivitas, membuka lapangan kerja baru dan terjadi distribusi pendapatan. 

Sedangkan secara mikro bertujuan untuk memaksimalkan laba, meminimalkan 

risiko, pendayagunaan sumber ekonomi dan penyaluran kelebihan dana (Happy & 

Yusuf, 2013). Fungsi pembiayaan yaitu membantu masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan dalam meningkatkan usahanya, yang antara lain (Ismail, 2011): 

a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa 

b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan kelebihan dan 

akan menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan 

c. Pembiyaan sebagai alat pengendalian harga 

d. Pembiyaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada 
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2.2.3 Pengertian Pembiayaan Musyarakah 

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.  

 

2.2.4 Jenis-jenis Pembiayaan Musyarakah 

 Musyarakah dapat bersifat musyarakah permanen maupun menurun. 

Dalam musyarakah permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad 

dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan dalam musyarakah 
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menurun, bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra 

sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan 

menjadi pemilik usaha tersebut (Harahap et al., 2010). 

 Menurut Rosyidah (2013), secara umum musyarakah terbagi menjadi dua 

jenis, yaitu: 

a. Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana 

setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa 

akad. Maksud dari musyarakah permanen adalah syirkah uqud yang terbagi 

menjadi empat jenis, antara lain: 

1) Inan, yaitu usaha bersama (kongsi) dimana modal dan keahlian yang 

diberikan tidak sama 

2) Mufawadhah, yaitu usaha bersama dimana modal dan keahlian yang 

diberikan sama jumlah dan kualitasnya 

3) Abdan, yaitu usaha bersama dimana modal yang diberikan adalah 

keahlian/tenaga 

4) Wujuh, yaitu usaha bersama dimana modal yang diberikan adalah nama 

baik 

b. Musyarakah menurun (musyarakah mutanaqishah) adalah musyarakah 

dengan ketentuan bagian dana entitas akan dialihkan secara bertahap kepada 

mitra sehingga bagian dana entitas akan menurun dan pada akhir masa akad 

mitra akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. 
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2.2.5 Rukun Pembiayaan Musyarakah 

Dalam pembiayaan musyarakah terdapat rukun musyarakah atau syarat 

dimana akad musyarakah akan dilakukan oleh bank, mitra, dan nasabah, antara 

lain (Harahap et al., 2010): 

1. Pihak yang berakad 

Pelaku: Para mitra harus cakap hukum dan baligh. 

2. Objek akad/Proyek atau usaha (modal dan kerja) 

Objek musyarakah merupakan suatu konsekuensi dengan dilakukannya akad 

musyarakah yaitu harus ada modal dan kerja. 

3. Shighat/Ijab Kabul 

Adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak-pihak pelaku 

akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau 

menggunakan cara-cara komunikasi modern. 

4. Nisbah keuntungan 

a. Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati 

oleh para mitra di awal akad sehingga risiko perselisihan di antara para 

mitra dapat dihilangkan. 

b. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 

c. Keuntungan harus dapat dikuantifikasi dan ditentukan dasar 

perhitungan keuntungan tersebut. Misalnya, bagi hasil atau bagi laba. 

d. Keuntungan yang dibagikan tidak boleh menggunakan nilai proyeksi 

akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan. 

e. Mitra tidak dapat menentukan bagian keuntungannya sendiri. 
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f. Pada prinsipnya keuntungan milik para mitra namun diperbolehkan 

mengalokasikan keuntungan untuk pihak ketiga bila disepakati. 

 

2.2.6 Prosedur dan Skema Pembiayaan Musyarakah 

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Musyarakah 

Sumber: Akuntansi Syariah di Indonesia (Nurhayati & Wasilah, 2013) 

Keterangan: 

(1) Mitra 1 dan Mitra 2 menyepakati akad musyarakah 

(2) Proyek usaha sesuai akad musyawarah dikelola bersama 

(3) Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi 

(4) Jika untung, dibagi sesuai nisbah, jika rugi, dibagi sesuai proporsi modal 

 

Hasil Usaha: 
Apabila untung akan dibagi sesuai dengan nisbah, 

Apabila rugi akan ditanggung sesai dengan proporsi modal 

Laba/Rugi 
Mitra 2 

Mitra 1 

Laba/Rugi 
Mitra 1 

Akad Musyarakah 

Proyek Usaha 

Mitra 2 
(1) 

(4) 

(2) 

(3) 

(4) 

(2) 

(1) 
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2.3 Pengendalian Internal 

2.3.1 Pengertian Pengendalian Internal 

Pengertian internal adalah kerangka organisasi yang terdiri dari prosedur-

prosedur yang saling berkaitan dalam melakukan suatu kebiasaan dalam 

perusahaan dan bertujuan untuk mengamankan harta, memeriksa kebenaran data 

administrasi dan akuntansi, memajukan efisiensi dalam operasi dan membantu 

menjaga kebijaksanaan perusahaan untuk dipatuhinya kebijakan manajemen 

(Zakiyah, Suhadak, & Husaini, 2014). 

 Pengendalian Internal didefinisikan sebagai sistem pengedalian internal 

terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen 

kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. 

Kebijakan dan prosedur ini sering kali disebut dengan pengendalian, dan secara 

kolektif membentuk pengendalian internal entitas tersebut (Arens, Elder, & 

Beasley, 2014) 

Pengertian pengendalian internal yang ditetapkan Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO, 1992)  adalah 

sebagai berikut: 

“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 

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



17 

 
Indonesia Banking School 

 

dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Sedangkan menurut Bodnar & 

Hopwood (2012): 

“The concept of intern control is based on two major premises: 
responsibility and reasonable assurance. Responsibility has to do with 
management and the Board of Directors being responsible for stabling 
and maintaining the internal control process. Reasonable assurance, has 
to do with relative cost and beenfits of control.” 
 

Dapat diartikan bahwa konsep pengendalian internal didasarkan pada 

tanggung jawab dan keyakinan memadai. Tanggung jawab berkaitan dengan 

manajemen dan direksi yang bertanggung jawab untuk membangun sistem dan 

memelihara proses pengendalian internal serta jaminan yang wajar, yang harus 

dilakukan dengan biaya relatif dan manfaat dari kontrol tersebut 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal 

merupakan suatu rencana organisasi yang didesain oleh manajemen untuk 

tercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. 

 

2.3.2 Komponen Pengendalian Internal 

Kerangka pengendalian internal menurut COSO terdiri dari lima 

komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas 

pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan (Arens et al., 2014). 

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, 
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memberikan kedisiplinan dan struktur. Lingkungan pengendalian yang kuat 

terdiri dari beberapa subkomponen, antara lain: 

a. Integritas dan nilai etika (Integrity and Ethical Values) 

b. Struktur organisasi (Organizational Structure) 

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

Committe Participation) 

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

Operating Style) 

e. Metode manajamen untuk menilai kinerja (Performance Evaluation 

Measures) 

f. Kebijakan dan praktik mengenai sumber daya manusia (Human 

Resource Policies and Practices) 

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 (Adequate separation of duties) 
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b. Otorisasi yang layak bagi transaksi dan aktivitas (Proper authorization 

of transactions and activites) 

c. Dokumen dan catatan yang memadai (Adequate documents and 

records) 

d. Pengendalian atas harta dan catatan (Physical control over asset and 

records) 

e. Pemeriksaan independen terhadap kinerja (Independent checks on 

performance) 

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. 
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2.3.3 Tujuan Pengendalian Internal 

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 

 

2.3.4 Kelemahan Pengendalian Internal 

 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 

3. Kerusakan informasi atau sistem informasi 

4. Gangguan sistem informasi 
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2.4 Penelitian Terdahulu 

Sebelumnya terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian ini sebagai acuan dalam penulisan. Berikut adalah uraian singkat 

mengenai penelitian terdahulu. 

Tabel 2.1 Hasil Peneliti Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Peneliti 
Sherly Tamira Happy, 
Muhammad Yusuf 
(2012) 
(Wikipedia, n.d.) 
(“Bank Syariah 
Mandiri,” 2010) 

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) 
(Soeharto, 2012) 
(Alifiya & Heykal, 
2014) 
(Salim, 2015) 
 

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  
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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 

Pengendalian Intern Pada 
Prosedur Pembiayaan 

Prosedur pembiayaan 
musyarakah untuk 
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Husaini (2014) Musyarakah Untuk 
Pemberian Modal Kerja 
(Studi pada PT Bank BNI 
Syariah Kantor Cabang 
Malang) 

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 
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 
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proses pencatatan dan 
penyimpanan data 
nasabah. Serta perlu 
diperhatikan dalam 
proses merekrut 
karyawan baru, agar 
mendapatkan SDM yang 
benar-benar berkompeten 
di bidangnya. 

 

 

2.5 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: 
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Gambar 2.2 Rerangka Pemikiran 

 
Sumber: Analisa Peneliti 

 
  

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 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Dalam penulisan ini, 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. 

Penelitian ini melakukan suatu pendekatan yang mengambil suatu objek 

penelitian untuk dicermati secara intensif dan mendalam sehingga diperoleh 

gambaran lengkap mengenai objek penelitian dan permasalahan yang berkaitan 

dengan objek tersebut, selanjutnya dianalisis secara lebih rinci. 

 

3.2 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 
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khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah 

(Moleong, 2011). 

 

3.3 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. 

Penelitian mengenai “Analisis Sistem Pengendalian Internal Dalam 

Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta 

Warung Buncit” dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, karena 

menggambarkan dan mendeskripsikan secara terperinci bagaimanakah 

pengendalian internal terhadap pembiayaan musyarakah di PT. Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit, apakah sudah berjalan dengan 

baik atau ada hal-hal yang masih harus diperbaiki. 

Dalam penelitian ini, sumber data 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. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Menurut Moleong (2011) sumber data utama dalam penelitian kualitatif 

adalah kata-kata dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

 Pengumpulan data sangat penting dalam suatu penelitian. Penelitian di 

samping perlu menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih teknik dan 

alat pengumpulan data yang relevan. Penggunaan teknik dan alat pengumpul data 

yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif. Berikut metode 

pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis: 

A. Metode pengumpulan data dengan penelitian lapangan (Field Research) 

1. Kuesioner 

Penelitian ini melakukan evaluasi dengan menggunakan Internal 

Control Questionnaire (ICQ). Pemberian kuesioner dan wawancara 

dilakukan untuk mengetahui keadaan internal perusahaan secara lebih 

mendalam. 

Kuesioner pada penelitian ini akan dijawab langsung oleh narasumber 

yaitu staf Business Banking Relationship Manager PT. Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit. 

Tabel 3.1 Daftar Pertanyaan Kuesioner 

Pertanyaan Ya Tdk Keterangan 
I. Lingkungan Pengendalian    
1 Apakah terdapat suatu kebijakan tertentu perusahaan di 

dalam proses pemberian pembiayaan musyarakah?   
 

2 Apakah Bank Syariah Mandiri memiliki buku pedoman 
tertulis dalam memberikan pembiayaan musyarakah?   

 

3 Apakah terdapat divisi khusus pada bagian pembiayaan    
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yang menangani akad musyarakah? 
4 Apakah terdapat kebijakan tertulis dan kode etik bagi 

setiap karyawan bagian pembiayaan terkait akad 
musyarakah? 

  
 

5 Apakah setiap tindakan yang dilakukan oleh bagian 
pembiayaan musyarakah selalu patuh dan disiplin 
terhadap kebijakan yang berlaku? 

  
 

6 Apakah dalam proses pemberian pembiayaan 
musyarakah karyawan konsisten mejalankan prinsip 
kehati-hatian? 

  
 

7 Apakah Bank Syariah Mandiri memberikan job 
training bagi setiap karyawan baru bagian pembiayaan 
terkait akad musyarakah? 

  
 

8 Apakah Bank Syariah Mandiri memberikan pelatihan 
berkelanjutan bagi setiap karyawan pada bagian 
pembiayaan terkait akad musyarkah? 

  
 

9 Apakah terdapat rotasi karyawan di dalam divisi 
pembiayaan terkait dengan akad musyarakah?   

 

10 Apakah manajemen memberikan reward kepada 
karyawan?   

 

11 Apakah karyawan pada bagian pembiayaan terkait akad 
musyarakah memiliki latar belakang pendidikan yang 
berbeda-beda? 

  
 

12 Apakah terdapat struktur organisasi pada Bank Syariah 
Mandiri?   

 

13 Apakah fungsi dan tugas struktur organisasi Bank 
Syariah Mandiri memiliki ketentuan tertulis?   

 

14 Apakah jajaran direksi berpartisipasi dalam pemberian 
pembiayaan terkait akad musyarakah?   

 

15 Apakah terdapat rapat evaluasi kinerja perusahaan?    

16 Apakah Audit Internal terlibat dalam proses pemberian 
pembiayaan akad musyarakah kepada nasabah?   

 

17 Apakah ada tindakan intensif dari manajemen dalam 
hal mengurangi tindakan yang tidak jujur oleh 
karyawan? 

  
 

18 Apakah Bank Syariah Mandiri menjaga relasi yang 
baik dengan nasabah?   

 

19 Apakah terdapat kebijakan manajemen terkait 
penghapusan pembiayaan musyarakah? 
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II. Penaksiran Risiko    
1 Apakah terdapat sistem pengelolaan risiko pada Bank 

Syariah Mandiri  yang terkait pembiayaan 
musyarakah? 

  
 

2 Apakah seluruh pihak yang terkait dengan pemberian 
pembiayaan musyarakah memiliki pemahaman 
mengenai manajemen risiko pembiayaan? 

  
 

3 Apakah Bank Syariah Mandiri memiliki rekanan KAP 
yang mempunyai reputasi yang baik?   

 

4 Apakah setiap laporan keuangan calon nasabah 
pembiayaan musyarakah harus sudah diaudit oleh 
akuntan publik? 

  
 

5 Apakah laporan keuangan yang dimiliki oleh nasabah 
dalam permohonan pembiayaan musyarakah diperiksa 
kembali oleh audit internal? 

  
 

6 Apakah Bank Syariah Mandiri memiliki rekanan 
penasihat hukum yang mempunyai reputasi baik?   

 

7 Apakah penandatanganan perjanjian pembiyaan 
musyarakah disaksikan oleh pihak yang berwenang?   

 

8 Apakah pihak manajemen memberikan punishment 
bagi karyawan yang melakukan pelanggaran?   

 

9 Apakah Bank Syariah Mandiri mempunyai bagian 
khusus untuk menanggapi saran dan kritik dari 
nasabah? 

  
 

10 Apakah terdapat pemberian bimbingan moral kepada 
karyawan?   

 

11 Apakah Bank Syariah Mandiri menerima jaminan 
pembiyaan musyarakah dari nasabah dalam bentuk 
moril (surat rekomendasi dari seseorang atau lembaga 
yang dapat dipercaya seperti jaminan dalam bentuk 
materil yaitu barang)? 

  

 

III. Aktivitas Pengendalian    
1 Apakah terdapat pembagian tugas yang jelas dalam 

proses pemberian pembiayaan akad musyarakah? 
   

2 Apakah terdapat pemisahan tugas pada divisi 
pembiayaan mengenai penanganan pada masing-
masing jenis akad pembiayaan? 

   

3 Apakah karyawan yang terlibat pada pembiayaan akad 
musyarakah tidak terlibat pada proses pembiayaan jenis 
akad lainnya? 
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4 Apakah fungsi pemutusan pembiayaan musyarakah 
terpisah dari fungsi analisis pembiayaan musyarakah? 

   

5 Apakah terdapat lebih dari satu orang yang melakukan 
otorisasi pembiayaan? 

   

6 Apakah terdapat salinan dokumen yang dimiliki oleh 
nasabah? 

   

7 Apakah seluruh dokumen penting telah disimpan pada 
tempat yang bebas dari bencana dan memiliki akses 
terbatas? 

   

8 Apakah terdapat kewajiban bagi nasabah untuk 
menyerahkan jaminan atau anggunan dalam hal 
pembiayaan musyarakah? 

   

9 Apakah audit internal Bank Syariah Mandiri 
melakukan kaji ulang kinerja operasional pembiayaan 
musyarakah tertentu? 

   

10 Apakah Bank Syariah Mandiri menentukan batasan 
pembiayaan musyarakah tertentu bagi nasabah? 

   

11 Apakah jaminan pembiayaan musyarakah setiap 
nasabah mendapatkan asuransi? 

   

IV. Informasi dan Komunikasi    
1 Apakah Bank Syariah Mandiri memiliki sistem 

informasi yang memadai?   
 

2 Apakah Bank Syariah Mandiri memiliki sistem 
komunikasi yang memadai? Jika ya, sebutkan 
(elektronik dan non-elektronik) 

  
 

3 Apakah Bank Syariah Mandiri memiliki komite yang 
bertanggung jawab terhadap sistem informasi dan 
komunikasi yang baik? 

  
 

4 Apakah Bank Syariah Mandiri mencari informasi 
tentang nasabah kepada Bank Indonesia?   

 

5 Apakah Bank Syariah Mandiri KC Buncit melakukan 
tukar-menukar informasi tentang calon nasabah dengan 
Bank Syariah yang lain? 

  
 

6 Apakah terdapat sistem dokumentasi yang memadai 
terkait proses pemberian musyarakah   

 

V. Pemantauan    
1 Apakah Bank Syariah Mandiri melakukan pemeriksaan 

secara tiba-tiba dalam proses pembiayaan musyarakah 
kepada nasabah? 

  
 

2 Apakah karyawan melakukan kunjungan secara berkala    
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ke tempat usaha nasabah? 
3 

 

Apakah terdapat unit khusus yang bertanggung jawab 
melakukan pemantauan pembiayaan musyarakah?   

 

4 Apakah terdapat surat jatuh tempo terkait pembiayaan 
musyarakah yang dilakukan?   

 

5 Apakah Bank Syariah Mandiri memberikan bimbingan 
dan pembinaan moral kepada nasabah pembiayaan 
musyarakah? 

  
 

6 Apakah audit internal ikut serta dalam pemantauan 
laporan keuangan yang dihasilkan dari hasil usaha 
nasabah pembiayaan musyarakah? 

  
 

7 Apakah ada penetapan rasio maksimal biaya operasi 
terhadap pendapatan operasi pembiayaan musyarakah 
untuk masing-masing jenis usaha nasabah? 

  
 

 
2. Wawancara 

Peneliti melakukan tanya jawab kepada Business Banking 

Relationship Manager PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Jakarta Warung Buncit. Pelaksanaan wawancara dilakukan secara 

lisan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang proses 

pemberian pembiayaan akad musyarakah dengan menggunakan 

prinsip COSO kepada BBRM di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Jakarta Warung Buncit. 

Tabel 3.2 Daftar Pertanyaan Wawancara 

No. Pertanyaan 
1 Bagaimana praktik tahapan akad pembiayaan musyarakah? 
2 Bagaimana proses dan prosedur akad pembiayaan musyarakah? 

3 
Siapa saja personel yang turut terlibat bertanggung jawab dalam akad 
pembiayaan musyarakah? 

4 Produk-produk pembiayaan apa saja yang menggunakan akad musyarakah? 

5 
Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk bisa mendapatkan 
pembiayaan musyarakah? 

6 Berapa lama jangka waktu proses pembiayaan dari mulai nasabah mengajukan 
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dokumen sampai dengan pencairan plafond? 
7 Apakah ada maksimal dan minimal pembiayaan? 

8 
Apakah ada proses pemantauan dari pihak internal bank selama pembiayaan 
musyarakah masih berjalan? Dari sisi mana saja? 

9 
Apa yang dilakukan pihak bank terhadap nasabah yang telat membayar 
angsuran? 

10 
Apa yang dilakukan pihak bank jika terdapat penyimpangan dalam pemberian 
musyarakah oleh faktor internal maupun eksternal? 

11 
Apakah terdapat jaminan dari pemberian pembiayaan musyarakah? Seperti apa 
bentuk jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak bank? 

12 
Metode apa yang digunakan dalam bagi hasil? Profit loss sharing atau revenue 
sharing? 

13 
Apakah terdapat pembinaan nasabah pembiayaan akad musyarakah? Berapa 
sering dan kapan dilakukan? 

14 
Berapa total NPF Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit 
pada bulan Agustus 2016 ini? 

15 
Berapakah total pembiayaan bermasalah selama tahun 2016 sampai dengan 
bulan Agustus? Dan berapakah standart batasan pembiayaan bermasalah? 

16 
Berapakah jumlah nasabah beserta total plafond pembiayaan akad musyarakah 
per-Januari 2016 sampai dengan Agustus 2016? 

17 Risiko apa saja yang terdapat dalam pembiayaan akad musyarakah? 
18 Bagaimana proses penyisihan piutang dan metode penghapusan piutang? 

19 
Apakah hanya nasabah yang beragama Muslim saja yang diperbolehkan untuk 
mendapatkan pembiayaan musyaarakah? 

 

B. Studi kepustakaan (Library Research) 

Peneliti melakukan penelitian kepustakaan dari literatur, buku-buku dan 

sumber-sumber bacaan lain sebagai pembanding teoritis dari kenyataan yang ada 

selama ini. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Analisis data diperlukan untuk mengolah data yang masih mentah 

sehingga dapat memberikan arti dan makna yang berguna dalam memecahkan 
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masalah di dalam penelitian. Dalam penyusunan ini penulis menggunakan metode 

analisis kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan kerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dipelajari 

dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2011). 

 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 
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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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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Profil Perusahaan PT. Bank Syariah Mandiri 

 Bank Syariah Mandiri berawal dari PT. Bank Susila Bakti yang dimiliki 

oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT. Bank Dagang Negara, dan PT. 

Mahkota Prestasi yang berupaya keluar dari krisis tahun 1997-1999 dengan 

berbagai cara, mulai dari langkah-langkah menuju merger sampai pada akhirnya 

memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari pemilik. 

Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi 

Daya, Bank Exim dan Bapindo) ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada 

tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank 

syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT. Bank Mandiri 

(Persero). 

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merher, Bank Mandiri melakukan 

konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. 

Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah 

di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU 

No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi 

syariah (dual banking system). Tim Pengembangan Perbankan Syariah 

memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat 
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untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi 

bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera 

mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB 

berubah menjadi bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan 

prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum 

dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. 

Perubahan kegiatan BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh 

Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 

Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior 

Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi 

PT. Bank Syariah Mandiri. 

Pada tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan 

hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah 

Mandiri meruapkan buah usaha bersama dari para perintis bank syariah di PT. 

Bank Susila Bakti dan Manajemen PT. Bank Mandiri yang memandang 

pentingnya kehadiran bank syariah di lingkungan PT. Bank Mandiri (Persero). 

PT. Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengombinasikan 

idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni 

antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu 

keunggulan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di 

Indonesia. 

Bank Syariah Mandiri menyediakan produk penyaluran dana, 

penghimpunan dana, dan jasa, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 
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Semenjak berdirinya, Bank Syariah Mandiri telah berhasil memperkuat 

keberadaan dan peran Bank Syariah Mandiri dalam perbankan syariah nasional. 

Hal ini tercermin pada berbagai penghargaan yang diperoleh BSM dari lembaga-

lembaga nasional maupun internasional yang memiliki kredibilitas dalam 

memberikan penghargaan tersebut. Dalam setiap tahunnya semenjak mereka 

berdiri, BSM selalu berhasil mendapatkan beberapa penghargaan yang semakin 

membuktikan eksistensi Bank Mandiri dalam dunia perbankan syariah. 

 

4.1.2 Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri  

Setiap organisasi ataupun perusahaan tak terkecuali PT. Bank Syariah 

Mandiri (BSM) mempunyai visi dan misi dalam mencapai tujuan yang akan 

dicapai. Visi dan Misi dari PT. Bank Syariah Mandiri (syariahmandiri.co.id) itu 

sendiri adalah: 

Visi 

Bank Syariah Terdepan dan Modern 

Maksud dari “Bank Syariah Terdepan” adalah menjadi bank syariah yang 

selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada 

segmen consumer, micro, SME, commercial dan corporate. Dan yang dimaksud 

dari “Bank Syariah Modern” adalah menjadi bank syariah dengan sistem layanan 

dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah. 

Misi 

 Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang 

berkesinambungan. 
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 Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang 

melampaui harapan nasabah. 

 Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada 

segmen ritel. 

 Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal. 

 Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat. 

 Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 

 

4.1.3 Shared Values PT. Bank Syariah Mandiri 

 Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai sejak 

pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang baru yang disepakati 

bersama untuk di-shared oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri yang 

disebut Shared Values Bank Syariah Mandiri. Shared Values Bank Syariah 

Mandiri disingkat “ETHIC” (mandirisyariah.co.id), antara lain: 

Excellence: 

 Mencapai hasil yang mendekati sempurna (perfect result-oriented). 

Teamwork: 

 Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi. 

Humanity: 

 Mengembangkan kepedulian  terhadap kemanusiaan dan lingkungan. 

Integrity: 

 Berperilaku terpuji, bermartabat dan menjaga etika profesi. 
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Customer Focus: 

Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya  nasabah dan berupaya 

melampaui harapan nasabah (internal dan eksternal). 

 

4.1.4 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri 

 Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian 

serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan 

kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan 

dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan 

bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang 

baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa. Berikut 

struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit. 
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A. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Tbk 

 
Sumber: mandirisyariah.co.id 

 

B. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KC Jakarta Warung Buncit 

Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KC Buncit 

 
Sumber: Hasil wawancara 
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4.2 Prosedur Pembiayaan Musyarakah PT. Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit 

 Prosedur pembiayaan musyarakah merupakan rangkaian langkah yang 

dilaksanakan untuk menyelesaikan kegiatan atau aktivitas pembiayaan 

musyarakah, sehingga proses pembiayaan musyarakah di PT. Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit dapat berjalan secara efektif dan 

efisien serta dapat dengan mudah menyelesaikan suatu masalah yang terperinci 

menurut waktu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Berdasarkan hasil wawancara no. 2, 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 

Ditetapkan oleh Kantor Pusat dan Direksi. Dalam tahapan pertama ini, bank 

melakukan penetapan sektor-sektor yang berpotensial, membatasi sektor 

industri termasuk sektor yang dihindari, membatasi kosentrasi tiap sektor 

industri, dan menetapkan target market pembiayaan dengan memerhatian 

portofolio guideline bank oleh Business Unit & Fin Risk Unit. 

2) Tahap Informasi Nasabah 

Tahapan kedua, Business Unit (Cabang Warung Buncit) melakukan 

canvassing nasabah dan mengumpulkan data-data nasabah yang dibutuhkan 

berupa sumber data, yaitu: 
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 Surat permohonan pembiayaan dan kelengkapan data (legalitas 

permohonan, legalitas nasabah dan legalitas usaha) 

 Laporan keuangan 

 Feasibility Study 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, antara lain: 

a. Solisitasi, yaitu salah satu upaya untuk memperoleh informasi tentang 

kondisi/potensi bisnis daerah/usaha nasabah/calon nasabah. 

b. Investigasi, yaitu kegiatan pengumpulan, pemeriksaan atas kebenaran 

data yang disampaikan nasabah serta penyusunan laporan hasil 

investigasi sebagai dasar pembuatan Nota Analisa Pembiayaan. 

3) Tahap Proses Pembiayaan 

Tahapan ketiga, Business Unit melaksanakan asas-asas pembiayaan yang 

sehat, memperoleh keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah 

(willingness to pay and ability to pay), dan memitigasi risiko di bidang 

pembiayaan. 

4) Tahap Pemutusan Pembiayaan 

Tahapan keempat, proses pemutusan pembiayaan meliputi: 

 Proses pemberian persetujuan pembiayaan harus 

didasarkan/memperhatikan analisa dan rekomendasi persetujuan 

berdasarkan limit pembiayaan yang direkomedasikan, dan menentukan 

jangka waktu serta akad yang digunakan sebagai berikut:  
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Gambar 4.3 Jenis-jenis Akad Pembiayaan 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Bank Syariah Mandiri 

 Rekomendasi harus disusun secara tertulis berdasarkan hasil analisa 

pembiayaan yang dilakukan 

 Isi rekomendasi hasil sejalan dengan kesimpulan analisa pembiayaan 

 Pemutusan pembiayaan dilakukan secara four eyes oleh Business Unit 

bersama dengan Financing Risk Assessment Unit 

5) Tahap SP3 & Akad 

Tahapan ke 5, BBRM menerbitkan Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan 

(SP3) dan akad pembiayaan berupa kesepakatan tertulis antara Bank dengan 

nasabah terkait dengan penyediaan dana atau tagihan/piutang dalam suatu 

transaksi yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai 

dengan prinsip syariah. Pembiayaan dengan limit > Rp 500 juta melakukan 

akad pembiayaan bersama dengan notariil, sedangkan pembiayaan dengan 

limit kurang dari ketentuan tersebut melakukan akad pembiayaan melalui 

bawah tangan. 
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6) Tahap Pencairan 

Tahap keenam, pencairan pembiayaan yang merupakan wewenang 

Financing Operation berdasarkan pemenuhan persyaratan pembiayaan. 

Proses pencairan pembiayaan berdasarkan permohonan nasabah, Business 

Unit mengajukan permohonan pencairan kepada FOG dilengkapi dengan 

Form Review Pembiayaan (FRP), Form Customer Facility dan Form Surat 

Pencairan Fasilitas Pembiayaan. Periode pencairan pembiayaan maksimal 6 

bulan sejak penandatanganan akad atau ditetapkan khusus oleh Komite 

Pembiayaan. 

7) Tahap Administrasi & Dokumentasi 

Tahap ketujuh, BBRM dan Financing Operation Unit melengkapi dokumen 

pembiayaan nasabah dan aktivitas nasabah. 

8) Tahap Monitoring 

Tahap terakhir, 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. 

 Berikut adalah prosedur pembiayaan musyarakah di PT. Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit dalam bentuk flowchart: 
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Gambar 4.4 Flowchart Prosedur Pembiayaan Musyarakah PT. Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit 
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4.3 Evaluasi Pelaksanaan Proses Pemberian Pembiayaan Musyarakah 

pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit 

 Sesuai dengan salah satu fungsi Bank sebagai lembaga yang menyalurkan 

dana kepada nasabah/unit yang membutuhkan, PT. Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Jakarta Warung Buncit menyalurkan dana kepada nasabah/unit berupa 

pembiayaan. 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. 

Tabel 4.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan Musyarakah 
Tanggal* Plafond 
11 Feb 16 500.000.000 
7 Mar 16 2.500.000.000 
4 Apr 16 3.199.000.000 
4 Apr 16 16.581.000.000 
13 Apr 16 2.600.000.000 
14 Apr 16 2.000.000.000 
22 Jul 16 813.028.791 
28 Jul 16 1.619.047.486 
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5 Aug 16 1.967.923.723 
19 Aug 16 2.600.000.000 

Total 34.380.000.000 
*Tanggal adalah tanggal pencairan pembiayaan musyarakah 

Sumber: Hasil wawancara no. 16 

Berdasarkan hasil wawancara no. 15, total NPF PT. Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit pada bulan Juli 2016 sebesar 1.98% 

dengan total pembiayaan bermasalah dari bulan Januari s.d Juli selama tahun 2016 

mencapai Rp 1.081,87 Miliar, dengan rincian: 

a. Kol. 3: Rp 396,15 M 

b. Kol 4: Rp   56,06 M 

c. Kol 5: Rp 629,66 M  

 

4.4 Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pembiayaan Musyarakah 

pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit 

 Pengendalian internal suatu entitas yang telah dirancang dan diterapkan 

oleh manajemen yang terdiri atas kebijakan dan prosedur untuk memberikan 

keyakinan memadai tercapainya tujuan dan sasaran perusahaan. Sasaran 

perusahaan dapat berupa sasaran financial maupun non financial yang memiliki 

tiga tujuan umum yaitu keandalan pelaporan keuangan, efisiensi dan efektifitas 

operasi, serta ketaatan pada hukum dan peraturan. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis pengendalian internal 

atas pembiayaan musyarakah yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit dengan menggunakan pendekatan COSO. 

Dalam metode COSO terdapat 5 komponen pengendalian internal yang harus 
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diperhatikan agar tercipta sistem pengendalian yang efektif karena kelima 

komponen ini saling berkaitan, yaitu lingkungan pengendalian (control 

environment), penilaian risiko (risk assessment), informasi dan komunikasi 

(information and communication), aktivitas pengendalian (control activities) dan 

pemantauan (monitoring). 

 

4.4.1 Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

 Lingkungan pengendalian adalah dasar dari komponen-komponen 

pengendalian lainnya (Hall, 2013). Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, 

kebijakan dan prosedur yang mencerminkan sikap keseluruhan dari top 

management, para direktur dan pemilik entitas tentang pengendalian internal dan 

pentingnya untuk entitas (Arens et al., 2014). 

 Berdasarkan hasil dokumentasi peneliti yang diperoleh atas pemberian 

kuesioner dan wawancara langsung dengan BBRM PT. Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit, peneliti akan melakukan analisis terhadap 

lingkungan pengendalian yang mencangkup beberapa subkomponen sebagai 

berikut: 

a. Integritas dan nilai etika (Integrity and Ethical Values) 

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara di PT. Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit, peneliti menilai bahwa seluruh karyawan 

telah memiliki nilai integritas dan nilai etika sudah cukup memadai. Hal ini 

terlihat dari: 
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1) Terdapat kebijakan tertulis dan kode etik bagi setiap karyawan bagian 

pembiayaan terkait akad musyarakah (kuesioner I no. 4) 

2) Selalu patuh dan disiplin terhadap kebijakan yang berlaku (kuesioner I no. 

5) 

3) Karyawan yang selalu konsisten dalam menjalankan prinsip kehati-hatian 

(kuesioner I no. 6) 

4) Mengenal nasabah dengan baik dengan menjaga relasi yang baik dengan 

nasabah (kuesioner I no. 18) 

Dalam penerapannya, integritas dan nilai etika berarti sikap seseorang 

dalam melakukan wewenang dan tanggung jawabnya dengan baik dan sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Hal ini sudah sesuai 

dengan komponen pengendalian internal COSO, yaitu bahwa semua karyawan 

dalam organisasi harus mempraktekkan standar yang tinggi dari perilaku etis. 

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 (kuesioner I no. 12 dan no. 13). 

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 
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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) 

Berdasarkan hasil kuesioner I no. 14, 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 

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. Semakin besar permohonan pembiayaan musyarakah yang diajukan oleh 

nasabah maka semakin tinggi jabatan pemegang wewenang pemutus pembiayaan . 

Hal ini memberikan hasil yang efektif dalam otorisasi pembiayaan yang dilakukan 

sesuai dengan batasan dan tanggung jawab personil. 

Komite audit berpartisipasi dalam hal tanggung jawab komunikasi dengan 

audit internal dan eksternal. Pemantauan yang dilakukan komite audit kantor 

pusat atas semua aktivitas yang dilakukan karyawan di PT. Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit yaitu dengan adanya auditor internal 

(kuesioner I no.16). Dalam prakteknya, 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.  
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Dengan adanya partisipasi dewan direksi dan komite audit dalam 

pelaksanaan pembiayaan musyarakah di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Jakarta Warung Buncit sudah efektif dalam menciptakan lingkungan 

pengendalian dari salah saji dengan pemberlakuan prinsip kehati-hatian yang 

tinggi. 

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

Operating Style) 

Dalam pembiayaan musyarakah, bank hanya memberikan sebagian 

pembiayaan (porsi bank) dengan maksimal 70% dari kebutuhan nasabah yang 

diperlukan, sisanya dipenuhi oleh dana nasabah itu sendiri (self financing/porsi 

nasabah). Besarnya porsi tersebut disesuaikan dengan kesepakatan antara bank 

dan nasabah. 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 (wawancara no.6). 

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 (kartu identitas, NPWP, dan lain-lain) 

2. Kegiatan usaha yang telah berjalan minimal 2 tahun dengan track record 

bisnis yang baik, dan dalam melaksanakan kegiatan usahanya, 
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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. 

Hal ini sesuai dengan komponen pengendalian internal COSO, filosofi 

manajemen dan siklus operasionalnya yaitu upaya manajemen untuk mencapai 

anggaran lama serta tujuan bidang keuangan dan sasaran operasi lainnya. 

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. Dapat dilihat 

dari hasil kuesioner dan observasi dimana PT. Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Jakarta Warung Buncit melakukan rapat evaluasi kinerja karyawan 

(kuesioner I no.15). 

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

Policies and Practices) 

Penilaian analisis kebijakan dan praktik perusahaan dalam mengelola 

SDM pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit 

sudah berjalan dengan baik. Dapat dilihat dari bank memiliki suatu kebijakan 

tertentu di dalam proses pemberian pembiayaan musyarakah (kuesioner I no. 1). 

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 
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pekerjaan untuk setiap karyawan baru maupun karyawan lama (kuesioner I no. 2). 

Selain itu, bank juga memberikan job training bagi karyawan baru dengan tujuan 

agar setiap karyawan memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang dunia 

perbankan syariah (kuesioner I no. 7). Demi meningkatkan kinerja PT. Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit juga memberikan 

pelatihan berkelanjutan untuk setiap karyawan bagian pembiayaan musyarakah 

(kuesioner I no. 8). 

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 (kuesioner I no. 10). 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 

(kuesioner I no. 9). 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 (kuesioner I no. 17). Ketentuan ini 

bertujuan agar mengurangi tindakan dari setiap karyawan yang tidak sesuai 

dengan peraturan kode etik yang berlaku. Hal ini sesuai dengan komponen 

pengendalian internal COSO, Kebijakan dan praktik perusahaan dalam mengelola 

sumber daya manusia bahwa personel entitas memiliki integritas, nilai etika dan 

kompetensi yang diharapkan. 
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4.4.2 Penilaian Risiko (Risk Assessment) 

 Penilaian risiko merupakan tindakan yang dilakukan manajemen untuk 

mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola berbagai risiko pada perusahaan 

(Hall, 2013). Perusahaan menilai risiko adalah ancaman terhadap pencapaian 

tujuan. Maka dari itu setiap perusahaan wajib merancang, mengimplementasikan 

dan memelihara risiko untuk pencapaian pengendalian internal yang efektif. 

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. 

Berdasarkan hasil wawancara no. 18, dalam membentuk PPAP, PT. Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit memiliki tata cara pembentukan 

PPAP, antara lain: 

1. Pembentukan cadangan umum PPAP yang ditetapkan paling rendah 

sebesar 1% (satu persen) dari seluruh Aktiva Produktif yang digolongkan 

Lancar. 

2. Pembentukan cadangan umum PPAP tidak berlaku bagi Aktiva Produktif 

dalam bentuk SBIS, Surat Berharga Syariah yang diterbitkan Pemerintah 

Indonesia, dan bagian Aktiva Produktif yang dijamin dengan jaminan 

Pemerintah  Indonesia atau agunan tunai. 
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3. Pembentukan cadangan khusus PPAP yang ditetapkan paling rendah 

sebesar: 

a. 5% (lima persen) dari Aktiva Produktif yang digolongkan Dalam 

Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan yang diperhitungkan, 

b. 15% (lima belas persen) dari Aktiva Produktif dan Aktiva Non 

Produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi nilai 

agunan yang diperhitungkan, 

c. 50% (lima puluh persen) dari Aktiva Produktif dan Aktiva Non 

Produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi nilai Agunan 

yang diperhitungkan, atau 

d. 100% (seratus persen) dari Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif 

yang digolongkan Macet setelah dikurangan nilai agunan yang 

diperhitungkan. 

Kolektibilitas sendiri memiliki 5 tingkatan, antara lain: 

Tabel 4.2 Tingkatan Kolektibilitas dan PPAP 

Kolektibilitas (Kol.) Keterangan PPAP 
1 Lancar 1% 
2 Dalam Perhatian Khusus 5% 
3 Kurang Lancar 15% 
4 Diragukan 50% 
5 Macet 100% 

Sumber: PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit 

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 
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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. 

Dalam proses pelaksanaan pembiayaan musyarakah, PT. Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit memiliki potensi risiko 

pembiayaan dalam fasilitas penyaluran dana kepada nasabah. Berdasarkan hasil 

wawancara no. 17, beberapa potensi risiko-risiko pembiayaan yang uncul pada 

pembiayaan musyarakah antara lain: 

1. Gagal bayar bagi hasil, dan 

2. Turunnya sales dibawah proyeksi. 

  Dalam setiap perusahaan terutama bank yang memberikan jasa 

pembiayaan, pasti ada pencadangan piutang nasabah tidak tertagih seperti gagal 

bayar ataupun turunnya penjualan nasabah. Untuk itu, pihak bank selalu 

mewajibkan adanya jaminan atau agunan untuk menekankan risiko adanya 

pembiayaan yang macet. Apabila terdapat nasabah yang terlambat membayar 

angsuran, hal-hal yang dilakukan oleh pihak bank sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Pelaksanaan Penagihan Nasabah Telat Bayar 
No. Hari Penagihan Pelaksanaan Penagihan 
1 H-7 Mengingatkan nasabah kolektibilitas Lancar dan 

pembiayaan dalam restrukturisasi melalui telepon 
dan/atau SMS 

2 H-1 Melakukan monitoring atas ketersedian dana nasabah. 
Monitoring ini diprioritaskan terhadap nasabah-
nasabah yang menikmati pembiayaan dengan 
outstanding Rp 500 juta ke atas 

3 H-0 Dalam hal terdapat nasabah yang belum membayar, 
wajib segera dilakukan penagihan melalui 
telepon/SMS, sehingga nasabah membayar 
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4 H+1 s.d H+5 Meminta kepada nasabah untuk segera melunasi 
kewajiban yang mengunggak, dan bila nasabah 
berjanji, mencatat janji nasabah dan me-monitor 
realisasi janji nasabah. Pembayaran kewajiban nasabah 
sesuai janji ini tidak boleh melebihi tanggal akhir 
bulan berjalan 

5 H+6 s.d H+10 Wajib terus me-monitor janji nasabah dan melakukan 
penagihan hingga nasabah melakukan pembayaran 

6 H+11 s.d H+15 Terus melakukan penagihan sserta mencari cara untuk 
menyelamatkan pembiayaan nasabah 

7 H+7 Membuat Surat Pemberitahuan Mengunggak 
Kewajiban 

8 H+15 Membuat Surat Peringatan I 
9 H+30 Membuat Surat Peringatan II 
10 H+45 Membuat Surat Peringatan III/Terakhir 

Sumber: Hasil Wawancara no. 9 

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah, agunan adalah 

jaminan tambahan bank berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak 

yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah guna menjamin 

pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas (Happy & Yusuf, 2013). 

Berdasarkan hasil wawancara no. 11, dalam pembiayaan musyarakah, jaminan 

yang diberikan nasabah kepada bank dapat berupa: 

 Agunan tunai/emas 

 SWBI, surat berharga dan tagihan 

 Surat berharga syariah 

 Tanah, gedung, rumah tinggal, dll 

 Kendaraan & persediaan 

 Mesin  

Agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali 

pembiayaan musyarakah dari PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta 
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Warung Buncit. Berdasarkan aturan tersebut, maka apabila nasabah mengalami 

kerugian dan tidak dapat mengembalikan porsi balik modal bank, maka bank 

dapat menyita dan melelang agunan tersebut untuk melunasi atau mengembalikan 

modal bank sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan bank. 

Dalam analisis penilaian risiko dari kuesioner, peneliti mendapatkan satu 

kelemahan yaitu seluruh pihak yang terkait dengan pemberian pembiayaan 

musyarakah, belum semua lini memiliki pemahaman mengenai manajemen risiko 

(kuesioner II no. 2). Dalam prakteknya, risiko bisa terjadi sewaktu-waktu. 

Sebaiknya manajemen PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung 

Buncit 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.  

 

4.4.3 Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 

 Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang 

membantu memastikan bahwa tindakan perlu diambil untuk mengatasi risiko 

terhadap pencapaian tujuan entitas (Arens et al., 2014). Berdasarkan hasil 

wawancara dan kuesioner aktivitas pengendalian mencangkup beberapa 

subkomponen, antara lain: 

1. Pemisahan tugas 

Pembagian struktur organisasi merupakan salah satu dari pengendalian 

internal yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur 
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organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada 

unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok 

perusahaan. 

Berdasarkan wawancara no. 31, 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. 

Namun, berdasarkan hasil kuesioner III no. 3 pada komponen aktivitas 

pengendalian atas pemisahan tugas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Jakarta Warung Buncit masih memiliki kelemahan yaitu masih adanya 

keterlibatan karyawan pembiayaan musyarakah pada proses pembiayaan jenis 

lainnya dan sebaliknya untuk mengurangi adanya risiko kecurangan/fraud pada 

proses pembiayaan musyarakah di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Jakarta Warung Buncit. 

2. Pengendalian otorisasi 

Otorisasi adalah bagian penting pada prosedur pengendalian internal dan 

struktur organisasi. Otorisasi merupakan sesuatu yang sangat perlu dilakukan 

dikarenakan bahwa setiap transaksi harus disahkan dengan benar untuk 

mewujudkan pengendalian internal yang memadai. 

Berdasarkan hasil observasi, pelaksanaan pemutusan pembiayaan 

dilakukan oleh komite pembiayaan yang memiliki batasan/limit sesuai dengan 
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kewenangan sudah berjalan cukup memadai, dapat dilihat dari wawancara no. 2 

pada poin 2 yang menyatakan bahwa setiap pemutusan pembiayaan 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 (kuesioner 

III no. 5). Hal ini terlihat dari adanya batas dan tanggung jawab tentang 

kewenangan dalam pemutusan pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit. 

3. Pengendalian fisik 

Dalam pelaksanaan pemrosesan pembiayaan musyarakah, PT. Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit  sudah memiliki 

pegendalian fisik yang sudah berjalan cukup memadai. Seluruh aktivitas 

pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Jakarta Warung Buncit telah didukung oleh dokumen yang lengkap. 

Dokumen tersebut diantaranya Nota Analisa Pembiayaan (NAP), Memo Komite 

Pembiayaan, Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SPPP), tanda terima uang 

dari nasabah, surat kuasa dan dokumen lainnya. 

Penyimpanan/pengendalian fisik atas dokumen pembiayaan musyarakah 

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 (kuesioner III no. 7). 
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Berdasarkan hasil observasi atas pengendalian fisik yang berjalan pada PT. 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit pada prakteknya 

sudah berjalan cukup memadai dalam hal penyimpanan dokumen. Dokumen-

dokumen penting disimpan dengan baik dan rapih sesuai dengan tanggal aktivitas 

di tempat yang aman. Akses fisik terhadap komputer juga dibatasi dengan 

penggunaan password sehingga adaya pembatasan personil atas dokumen penting 

milik PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit sehingga 

dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dokumen 

perusahaan. 

 

4.4.4 Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 

Informasi dan komunikasi internal pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Jakarta Warung Buncit merupakan elemen penting dalam pertukaran 

informasi atau proses penyampaian informasi kepada seluruh elemen internal 

persahaan mulai dari top management hingga seluruh karyawan sehingga 

terciptanya sistem informasi yang baik dan efektif.  

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 (kuesioner IV no. 1). 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 
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calon nasabah dengan bank lain (kuesioner IV no. 5). Pengumpulan informasi 

data calon nasabah yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Jakarta Warung Buncit hanya menggunakan BI Checking dari Bank Indonesia 

(kuesioner IV no. 4). 

Selain informasi yang berkaitan dengan lingkup internal, PT. Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit memiliki beberapa 

layanan informasi dan komunikasi untuk transaksi nasabahnya 

(syariahmandiri.co.id), berupa: 

1. Net Banking, yaitu transaksi perbankan melalui jaringan internet dengan 

alamat www.syariahmandiri.co.id, 

2. BSM Mobile Banking, yaitu layanan transaksi perbankan melalui mobile 

banking (handphone) dengan menggunakan koneksi jaringan data yang 

dapat digunakan oleh nasabah, 

3. BSM SMS Banking, yaitu produk layanan perbankan berbasis teknologi 

seluler yang memberikan kemudahan melakukan berbagai transaksi 

perbankan melalui SMS. 

4. BSM Call 14040, yaitu layanan perbankan melalui telepon dengan nomor 

akses 14040 atau 021-29534040 yang dapat digunakan oleh nasabah untuk 

mendapatkan informasi terkait layanan perbankan.  

 

4.4.5 Pemantauan (Monitoring) 

 Kegiatan pemantauan menangani penilaian terhadap kualitas pengendalian 

internal oleh manajemen untuk menentukan apakah pengendalian tersebut telah 
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beroperasi sebagaimana dengan harapan dan dimodifikasi sesuai dengan 

perubahan kondisi (Arens et al., 2014). 

Berdasarkan hasil analisis pengendalian atas pemantauan yang telah 

dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit 

dinilai sudah cukup memadai. Dapat dilihat dari adanya unit khusus yang 

bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan terhadap nasabah pembiayaan 

musyarakah (kuesioner V no. 3). Audit internal juga turut memantau laporan 

keuangan nasabah dengan limit pembiayaan tertentu (kuesioner V no. 6). 

Berdasarkan wawancara no. 8, 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. 

 Selain itu, PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung 

Buncit  juga melakukan kegiatan pemantauan atau monitoring secara tiba-

tiba/mendadak kepada nasabah dan sudah berjalan dengan efektif (kuesioner V 

no. 1). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 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 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, antara lain: 
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a. Lingkungan Pengendalian 

i. Integritas dan nilai etika 

PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit 

sudah  memiliki integritas dan nilai etik yang memadai, seperti 

sikap staf pembiayaan yang disiplin dalam waktu dan tugas serta 

tanggung jawab yang dilakukan oleh masing-masing karyawan, 

selalu patuh dan di disiplin terhadap kebijakan yang berlaku, dan 

karyawan yang selalu konsisten dalam menjalankan prinsip kehati-

hatian. 

ii. Struktur organisasi 

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. 

iii. Partisipasi dewan direksi atau komite audit 

Dalam proses pembiayaan, dewan direksi dan audit internal turut 

terlibat dalam proses pemberian pembiayaan musyarakah kepada 

nasabah, dimana dewan direksi turut berpartisipasi dalam proses 

pemutusan permohonan pembiayaan calon nasabah sesuai limit 

kewenangan yang dimilikinya, dan audit internal  melakukan 

pengecekan atas kegiatan transaksi dan laporan keuangan atas 

usaha nasabah pembiayaan musyarakah dengan limit tertentu. 
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iv. Filosofi manajemen dan gaya operasi 

PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit  

memiliki 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. 

v. Metode manajemen untuk menilai kinerja 

PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit 

melakukan rapat evaluasi kinerja karyawan yang bertujuan untuk 

menilai kinerja agar terus melakukan yang terbaik kedepannya. 

vi. Kebijakan praktik mengenai sumber daya manusia 

PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit 

memiliki pedoman tertulis berupa pedoman umum pembiayaan 

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



68 
 

Indonesia Banking School 

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. Dalam 

mengelola sumber daya manusianya, manajemen memberikan job 

training bagi karyawan baru, pelatihan berkelanjutan, dan juga 

memberikan reward kepada karyawan yang berprestasi sebagai 

bentuk penghargaan dari perusahaan atas pencapaian target dan 

kinerja yang baik. Bank selalu melakukan perputaran/rotasi 

karyawan di dalam divisi pembiayaan musyarakah dengan melihat 

kinerja serta pencapaian target yang telah dicapai oleh karyawan 

tersebut. Bank juga memberikan sanksi/ punishment  kepada 

karyawan oleh manajemen, hal ini bertujuan agar mengurangi 

tindakan dari setiap karyawan yang tidak sesuai dengan peraturan 

kode etik yang berlaku. 

b. Penilaian Risiko 

Bank selalu melakukan penliaian risiko pada setiap pemberian 

pembiayaan musyarakah. Untuk 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 
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pendekatan yang dilakukan untuk mengendalikan risiko-risiko sesuai 

dengan batasan pengelolaan risiko dan tujuan bisnis yang telah 

ditetapkan dapat tercapai. 

c. Aktivitas Pengendalian 

Pelaksanaan otorisasi pembiayaan dilakukan lebih dari satu orang. 

Pemisahan tugas juga sudah diterapkan dengan memadai, semua 

fungsi dilakukan oleh karyawan yang berbeda. Selain itu, pengendalian 

fisik atas dokumen pembiayaan disimpan dalam tempat penyimpanan 

yang bebas dari kebakaran dan bencana alam dan penyimpanan 

dokumen pembiayaan diberikan akses yang terbatas. 

d. Informasi dan Komuniksi 

Bank sudah memiliki buku panduan yang cukup memadai dengan 

adanya penjelasan prosedur-prosedur yang memperlihatkan bagaimana 

transaksi yang terjadi dilaksanakan. Bank juga tidak melakukan tukar 

menukar informasi calon nasabah dengan bank lain, melainkan hanya 

menggunakan BI Checking dari Bank Indonesia. 

e. Pemantauan 

Bank memiliki unit khusus yang bertanggung jawab untuk melakukan 

pemantauan terhadap nasabah pembiayaan musyarakah. Pemantauan 

dilakukan secara berkala dan pemantauan secara tiba-tiba/mendadak. 
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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. 

 

5.2 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. 
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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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Lampiran 1 

Kuesioner Pengendalian Internal Pembiayaan Musyarakah 

Pertanyaan Ya Tdk Keterangan 
I. Lingkungan Pengendalian    
1 Apakah terdapat suatu kebijakan tertentu 

perusahaan di dalam proses pemberian 
pembiayaan musyarakah? 

V  
 

2 Apakah Bank Syariah Mandiri memiliki 
buku pedoman tertulis dalam memberikan 
pembiayaan musyarakah? 

V  
Untuk seluruh jenis 
pembiayaan 

3 Apakah terdapat divisi khusus pada bagian 
pembiayaan yang menangani akad 
musyarakah? 

 X 
 

4 Apakah terdapat kebijakan tertulis dan 
kode etik bagi setiap karyawan bagian 
pembiayaan terkait akad musyarakah? 

V  
Untuk seluruh akan 

5 Apakah setiap tindakan yang dilakukan 
oleh bagian pembiayaan musyarakah selalu 
patuh dan disiplin terhadap kebijakan yang 
berlaku? 

V  

 

6 Apakah dalam proses pemberian 
pembiayaan musyarakah karyawan 
konsisten mejalankan prinsip kehati-
hatian? 

V  

 

7 Apakah Bank Syariah Mandiri 
memberikan job training bagi setiap 
karyawan baru bagian pembiayaan terkait 
akad musyarakah? 

V  

 

8 Apakah Bank Syariah Mandiri 
memberikan pelatihan berkelanjutan bagi 
setiap karyawan pada bagian pembiayaan 
terkait akad musyarkah? 

V  

 

9 Apakah terdapat rotasi karyawan di dalam 
divisi pembiayaan terkait dengan akad 
musyarakah? 

V  
 

10 Apakah manajemen memberikan reward 
kepada karyawan? V  

 

11 Apakah karyawan pada bagian pembiayaan V   
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terkait akad musyarakah memiliki latar 
belakang pendidikan yang berbeda-beda? 

12 Apakah terdapat struktur organisasi pada 
Bank Syariah Mandiri? V  

 

13 Apakah fungsi dan tugas struktur 
organisasi Bank Syariah Mandiri memiliki 
ketentuan tertulis? 

V  
 

14 Apakah jajaran direksi berpartisipasi dalam 
pemberian pembiayaan terkait akad 
musyarakah? 

V  
Untuk limit & kondisi 
tertentu 

15 Apakah terdapat rapat evaluasi kinerja 
perusahaan? V  

 

16 Apakah Audit Internal terlibat dalam 
proses pemberian pembiayaan akad 
musyarakah kepada nasabah? 

V  
Ketika sudah pencairan 

17 Apakah ada tindakan intensif dari 
manajemen dalam hal mengurangi 
tindakan yang tidak jujur oleh karyawan? 

V  
 

18 Apakah Bank Syariah Mandiri menjaga 
relasi yang baik dengan nasabah? V  

 

19 Apakah terdapat kebijakan manajemen 
terkait penghapusan pembiayaan 
musyarakah? 

 

V  

Penghapusan maksudnya 
write off ketika cadangan 
PPAP 100% 

II. Penaksiran Risiko    
1 Apakah terdapat sistem pengelolaan risiko 

pada Bank Syariah Mandiri  yang terkait 
pembiayaan musyarakah? 

V  
 

2 Apakah seluruh pihak yang terkait dengan 
pemberian pembiayaan musyarakah 
memiliki pemahaman mengenai 
manajemen risiko pembiayaan? 

 X 

Belum semua lini 

3 Apakah Bank Syariah Mandiri memiliki 
rekanan KAP yang mempunyai reputasi 
yang baik? 

V  
 

4 Apakah setiap laporan keuangan calon 
nasabah pembiayaan musyarakah harus 
sudah diaudit oleh akuntan publik? 

 X 
Hanya limit tertentu 
umumnya pembiayaan Rp 
10M baru KAP 
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5 Apakah laporan keuangan yang dimiliki 
oleh nasabah dalam permohonan 
pembiayaan musyarakah diperiksa kembali 
oleh audit internal? 

V  

 

6 Apakah Bank Syariah Mandiri memiliki 
rekanan penasihat hukum yang mempunyai 
reputasi baik? 

V  
 

7 Apakah penandatanganan perjanjian 
pembiyaan musyarakah disaksikan oleh 
pihak yang berwenang? 

V  
 

8 Apakah pihak manajemen memberikan 
punishment bagi karyawan yang 
melakukan pelanggaran? 

V  
 

9 Apakah Bank Syariah Mandiri mempunyai 
bagian khusus untuk menanggapi saran 
dan kritik dari nasabah? 

V  
Handling complaint CS & 
Marketing 

10 Apakah terdapat pemberian bimbingan 
moral kepada karyawan? V  

Pengajian  

11 Apakah Bank Syariah Mandiri menerima 
jaminan pembiyaan musyarakah dari 
nasabah dalam bentuk moril (surat 
rekomendasi dari seseorang atau lembaga 
yang dapat dipercaya seperti jaminan 
dalam bentuk materil yaitu barang)? 

 

 X 

 

III. Aktivitas Pengendalian    
1 Apakah terdapat pembagian tugas yang 

jelas dalam proses pemberian pembiayaan 
akad musyarakah? 

V   

2 Apakah terdapat pemisahan tugas pada 
divisi pembiayaan mengenai penanganan 
pada masing-masing jenis akad 
pembiayaan? 

V   

3 Apakah karyawan yang terlibat pada 
pembiayaan akad musyarakah tidak terlibat 
pada proses pembiayaan jenis akad 
lainnya? 

V   

4 Apakah fungsi pemutusan pembiayaan 
musyarakah terpisah dari fungsi analisis 

V   
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pembiayaan musyarakah? 

5 Apakah terdapat lebih dari satu orang yang 
melakukan otorisasi pembiayaan? 

V   

6 Apakah terdapat salinan dokumen yang 
dimiliki oleh nasabah? 

V   

7 Apakah seluruh dokumen penting telah 
disimpan pada tempat yang bebas dari 
bencana dan memiliki akses terbatas? 

V   

8 Apakah terdapat kewajiban bagi nasabah 
untuk menyerahkan jaminan atau 
anggunan dalam hal pembiayaan 
musyarakah? 

V   

9 Apakah audit internal Bank Syariah 
Mandiri melakukan kaji ulang kinerja 
operasional pembiayaan musyarakah 
tertentu? 

V   

10 Apakah Bank Syariah Mandiri menentukan 
batasan pembiayaan musyarakah tertentu 
bagi nasabah? 

V   

11 Apakah jaminan pembiayaan musyarakah 
setiap nasabah mendapatkan asuransi? 

 

V   

IV. Informasi dan Komunikasi    
1 Apakah Bank Syariah Mandiri memiliki 

sistem informasi yang memadai? V  
 

2 Apakah Bank Syariah Mandiri memiliki 
sistem komunikasi yang memadai? Jika ya, 
sebutkan (elektronik dan non-elektronik) 

V  
Email, linch, surat 

3 Apakah Bank Syariah Mandiri memiliki 
komite yang bertanggung jawab terhadap 
sistem informasi dan komunikasi yang 
baik? 

V  

 

4 Apakah Bank Syariah Mandiri mencari 
informasi tentang nasabah kepada Bank 
Indonesia? 

V  
Pasti  

5 Apakah Bank Syariah Mandiri KC Buncit 
melakukan tukar-menukar informasi 
tentang calon nasabah dengan Bank 

V  
Terkadang (hubungan 
pertemanan) 
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Syariah yang lain? 

6 Apakah terdapat sistem dokumentasi yang 
memadai terkait proses pemberian 
musyarakah? 

 

V  

 

V. Pemantauan    
1 Apakah Bank Syariah Mandiri melakukan 

pemeriksaan secara tiba-tiba dalam proses 
pembiayaan musyarakah kepada nasabah? 

V  
Trade checking customer & 
supplier 

2 Apakah karyawan melakukan kunjungan 
secara berkala ke tempat usaha nasabah? V  

 

3 

 

Apakah terdapat unit khusus yang 
bertanggung jawab melakukan pemantauan 
pembiayaan musyarakah? 

V  
 

4 Apakah terdapat surat jatuh tempo terkait 
pembiayaan musyarakah yang dilakukan?   

 

5 Apakah Bank Syariah Mandiri 
memberikan bimbingan dan pembinaan 
moral kepada nasabah pembiayaan 
musyarakah? 

 X 

Dalam memberikan 
pembiayaa sudah dipastikn 
memiliki reputasi yang baik 

6 Apakah audit internal ikut serta dalam 
pemantauan laporan keuangan yang 
dihasilkan dari hasil usaha nasabah 
pembiayaan musyarakah? 

V  

Untuk limit tertentu 

7 Apakah ada penetapan rasio maksimal 
biaya operasi terhadap pendapatan operasi 
pembiayaan musyarakah untuk masing-
masing jenis usaha nasabah? 

 

V  

Untuk semua kategori 
pembiayaan 

 

Narasumber : Otty Hari Denziputri A. 

Jabatan : Business Banking Relationship Manager PT. Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit 
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Lampiran 2 

Daftar Pertanyaan Wawancara 

 

Peneliti : Tamara Georgiana S. (STIE Indonesia Banking School) 

Narasumber : Otty Hari Denziputri A. (Business Banking Relationship 

Manager PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta 

Warung Buncit) 

 

1. Bagaimana praktik tahapan akad pembiayaan musyarakah? 

Jawab:  

Nasabah Mengajukan  Pemenuhan Dokumen  Analisa dan Verifikasi  

Rekomendasi (Porsi bank membiayai maksimal 70% dari total kebutuhan 

modal kerja nasabah)  Pemutusan Pemberian Pembiayaan  Akad Notariil 

 Pencairan. 

 

2. Bagaimana proses dan prosedur akad pembiayaan musyarakah? 

Jawaban1: Proses dan prosedur akad pembiayaan musyarakah di Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit dimulai dari: 

1) Tahap Target Market 

Ditetapkan oleh Kantor Pusat dan Direksi. Dalam tahapan pertama ini, 

bank melakukan penetapan sektor-sektor yang berpotensial, membatasi 

sektor industri termasuk sektor yang dihindari, membatasi kosentrasi tiap 

sektor industri, dan menetapkan target market pembiayaan dengan 
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memerhatian portofolio guideline bank oleh Business Unit & Fin Risk 

Unit 

2) Tahap Informasi Nasabah 

Tahapan kedua, Business Unit (Cabang Warung Buncit) melakukan 

canvassing nasabah dan mengumpulkan data-data nasabah yang 

dibutuhkan berupa sumber data, yaitu: 

a. Surat permohonan pembiayaan dan kelengkapan data (legalitas 

permohonan, legalitas nasabah, dan legalitas usaha) 

b. Laporan keuangan 

c. Feasibility Study 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, antara lain: 

c. Solisitasi, yaitu salah satu upaya untuk memperoleh informasi 

tentang kondisi/potensi bisnis daerah/usaha nasabah/calon nasabah. 

d. Investigasi, yaitu kegiatan pengumpulan, pemeriksaan atas 

kebenaran data yang disampaikan nasabah serta penyusunan laporan 

hasil investigasi sebagai dasar pembuatan Nota Analisa Pembiayaan. 

3) Tahap Proses Pembiayaan 

Tahapan ketiga, Business Unit melaksanakan asas-asas pembiayaan yang 

sehat, memperoleh keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah 

(willingness to pay and ability to pay), dan memitigasi risiko di bidang 

pembiayaan. 

4) Tahap Pemutusan Pembiayaan 

Tahapan keempat, proses pemutusan pembiayaan meliputi: 
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 Proses pemberian persetujuan pembiayaan harus 

didasarkan/memperhatikan analisa dan rekomendasi persetujuan 

berdasarkan limit pembiayaan yang direkomedasikan, dan 

menentukan jangka waktu serta akad yang digunakan sebagai 

berikut:  

 

a. Rekomendasi harus disusun secara tertulis berdasarkan hasil analisa 

pembiayaan yang dilakukan 

b. Isi rekomendasi hasil sejalan dengan kesimpulan analisa pembiayaan 

c. Pemutusan pembiayaan dilakukan secara four eyes oleh Business 

Unit bersama dengan Financing Risk Assessment Unit 

5) Tahap SP3 & Akad 

Tahapan ke 5, BBRM menerbitkan Surat Penawaran Pemberian 

Pembiayaan (SP3) dan akad pembiayaan berupa kesepakatan tertulis 

antara Bank dengan nasabah terkait dengan penyediaan dana atau 

tagihan/piutang dalam suatu transaksi yang memuat hak dan kewajiban 

masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan dengan 

limit > Rp 500 juta melakukan akad pembiayaan bersama dengan 
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notariil, sedangkan pembiayaan dengan limit kurang dari ketentuan 

tersebut melakukan akad pembiayaan melalui bawah tangan. 

6) Tahap Pencairan 

Tahap keenam, pencairan pembiayaan yang merupakan wewenang 

Financing Operation brdasarkan pemenuhan persyaratan pembiayaan. 

Proses pencairan pembiayaan berdasarkan permohonan nasabah, 

Business Unit mengajukan permohonan pencairan kepada FOG 

dilengkapi dengan Form Review Pembiayaan (FRP), Form Customer 

Facility, dan Form Surat Pencairan Fasilitas Pembiayaan. Periode 

pencairan pembiayaan maksimal 6 bulan sejak penandatanganan akad 

atau ditetapkan khusus oleh Komite Pembiayaan. 

7) Tahap Administrasi & Dokumentasi 

Tahap ketujuh, BBRM dan Financing Operation Unit melengkapi 

dokumen pembiayaan nasabah dan aktivitas nasabah. 

8) Tahap Monitoring 

Tahap terakhir, 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. 
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3. Siapa saja personel yang turut terlibat bertanggung jawab dalam akad 

pembiayaan musyarakah? 

Jawab: personel yang terlibat dalam pembiayaan akad musyarakah di Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit yaitu: 

1) Komite Pembiayaan 

2) Business BankingRelationship Manager 

3) Staf Business Banking 

4) Branch Manager 

5) Financing Risk Assessment Unit 

6) Financing Operation Unit 

7) Recovery Unit 

 

4. Produk-produk pembiayaan apa saja yang menggunakan akad musyarakah? 

Jawab: Fasilitas pembiayaan yang atas dasar transaksi bagi hasil. 

Berlandaskan perjanjian atau akad penanaman modal bank kepada nasabah 

dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Pembiayaan ini meliputi: 

1. Akad pembiayaan mudharobah 

2. Akad pembiayaan musyarakah 
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5. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk bisa 

mendapatkan pembiayaan musyarakah? 

Jawab: persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yaitu: 

a. Legalitas Nasabah 

 Legalitas permohonan, mengacu pada kewenangan dalam ADRT 

untuk badan usaha/Perorangan 

 Legalitas nasabah, mengacu pada regulasi yang mengatur tentang 

bentuk badan usaha nasabah, misalnya UUPT 

 Legalitas usaha nasabah, pemenuhan perijinan usaha nasabah 

b. Laporan Keuangan Audited 

 Maksimum periode 6 bulan sejak akhir tahun laporan 

 Aset atau omzet minimal Rp 50 miliar atau limit pembiayaan diatas 

Rp 10 miliar 

 Perseroan Terbuka, Perseroan terkait pengerahan dana masyarakat, 

Perseroan penerbit surat pengakuan utang, Persero, Perum, Pemda 

c. Feasibility Study 

 Permohonan pembiayaan investasi dengan limit diatas Rp 10 miliar 

 Project Financing 

 

6. Berapa lama jangka waktu proses pembiayaan dari mulai nasabah mengajukan 

dokumen sampai dengan pencairan plafond? 

Jawab: Jangka waktu proses 14 hari kerja apabila dokumen sudah lengkap dan 

ter-disclosure. 
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7. Apakah ada maksimal dan minimal pembiayaan? 

Jawab: 

 

8. Apakah ada proses pemantauan dari pihak internal bank selama pembiayaan 

musyarakah masih berjalan? Dari sisi mana saja? 

Jawab: 

1) Tahap Monitoring 

Tahap terakhir, nasabah yang sudah mendapatkan fasilitas pembiayaan 

akad musyarakah dilakukan pemantauan berupa kunjungan nasabah 

No Segmentasi Kriteria Utama Kriteria Kedua Unit Pengelola GAS Limit 
1 Mikro a. Perorangan untuk tujuan produktif 

b. Pembiayaan multiguna 
c. Pembiayaan program mikro 

- s.d Rp 200 juta Unit pengelola segmen 
mikr, cabang 

2 Kecil a. Pembiayaan kepada perorangan atau badan usaha 
swasta 

s.d 25 miliar > Rp 200 juta 
s.d Rp 5 miliar 

Unit pengelola segmen 
kecil, cabang 

b. 1) Pembiayaan koperasi untuk anggota (tujuan 
produktif dan konsumtif) 
2) Pembiayaan kepada lembaga keuangan mikro 
syariah (linkage) 
3) BPRS 
4) Pembiayaan program (non mikro) 

Tanpa memperhatikan GAS & 
limit pembiayaan nasabah 

3 Komersial a. Pembiayaan kepada badan usaha swasta >Rp 25 
miliar s.d Rp 
250 miliar 

 Unit pengelola 
pembiayaan komersial, 
cabang 

b. 1) BUMD & anak perusahaannya 
2) Pemerintah Daerah 
3) Multifinance 
4) Pembiayaan kepada subkontraktor melakui suply 
chain financing 

Tanpa memerhatikan GAS & 
limit pembiayaan nasabah 

4 Korporasi a. Pembiayaan kepada badan usaha swasta >250 miliar  Unit pengelola segmen 
korporasi b. 1) BUMN & anak perusahaannya 

2) Lembaga Negara 
3) Multifinantional Company 
4) Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank di 
luar multifinance 
5) Pembiayaan Sindikasi 
6) Perusahaan terbuka 
7) Surat Berharga 

Tanpa memerhatikan GAS & 
limit pembiayaan nasabah 

5 Konsumer a. Pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan 
konsumtif multiguna 

b. Institusi untuk pembiayaan konsumtif anggotanya 
(BSM Implan) 

c. Produk gadai/cicil emas 
d. Tanalang haji dan talangan umrah  

  Unit pengelola segmen 
konsumer (termasuk 
pengelolaan gadai dan 
talangan haji) 
CFBC/CFBO, cabang 
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yang dilakukan oleh BBRM secara terus menerus. BBRM yang 

melakukan kunjungan ke nasabah membuat laporan kunjungan yang 

nantinya disampaikan kepada Branch Manager. 

2) Pelaporan realisasi sales setiap bulan agar Bank dapat memonitor 

kondisi real nasabah. 

 

9. Apa yang dilakukan pihak bank terhadap nasabah yang telat membayar 

angsuran? 

Jawab:  

No. Hari Penagihan Pelaksanaan Penagihan 
1 H-7 Mengingatkan nasabah kolektibilitas Lancar dan 

pembiayaan dalam restrukturisasi melalui telepon 
dan/atau SMS 

2 H-1 Melakukan monitoring atas ketersedian dana nasabah. 
Mnitoring ini diprioritaskan terhadap nasabah-nasabah 
yang menikmati pembiayaan dengan outstanding Rp 
500 juta ke atas 

3 H-0 Dalam hal terdapat nasabah yang belum membayar, 
wajib segera dilakukan penagihan melalui telepon/SMS, 
sehingga nasabah membayar 

4 H+1 s.d H+5 Meminta kepada nasabah untuk segera melunasi 
kewajiban yang mengunggak, dan bila nasabah berjanji, 
mencatat janji nasabah dan me-monitor realisasi janji 
nasabah. Pembayaran kewajiban nasabah sesuai janji ini 
tidak boleh melebihi tanggal akhir bulan berjalan 

5 H+6 s.d H+10 Wajib terus me-monitor janji nasabah dan melakukan 
penagihan hingga nasabah melakukan pembayaran 

6 H+11 s.d H+15 Terus melakukan penagihan sserta mencari cara untuk 
menyelamatkan pembiayaan nasabah 

7 H+7 Membuat Surat Pemberitahuan Mengunggak Kewajiban 
8 H+15 Membuat Surat Peringatan I 
9 H+30 Membuat Surat Peringatan II 
10 H+45 Membuat Surat Peringatan III/Terakhir 
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10. Apa yang dilakukan pihak bank jika terdapat penyimpangan dalam pemberian 

musyarakah oleh faktor internal maupun eksternal? 

Jawab: Mengaudit dan memberikan rekomendasi untuk penyelesaian masalah 

secara legal. 

 

11. Apakah terdapat jaminan dari pemberian pembiayaan musyarakah? Seperti 

apa bentuk jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak bank? 

Jawab: dalam pembiayaan musyarakah, jaminan yang diberikan nasabah 

kepada bank bisa berupa: 

 Agunan tunai/emas 

 SWBI, surat berharga dan tagihan 

 Surat berharga syariah 

 Tanah, gedung, rumah tinggal, dll 

 Kendaraan & persediaan 

 Mesin  

 

12. Metode apa yang digunakan dalam bagi hasil? Profit loss sharing atau 

revenue sharing? 

Jawab: Musyarakah adalah penanaman dana dari pemili dana/modal untuk 

mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan 

pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakatti sebelumnya, 

sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan 

bagian/porsi dana/modal masing-masing. 
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Skema Teknis: 

Perhitungan nisbah 

Atas dasar proyeksi laporan keuangan nasabah yang dibuat dengan asumsi-

asumsi yang wajar dan konservatif, maka nisbah musyarakah dapat dihitung 

dengan pendekatan Revenue Sharing yang langkah-langkahnya sebagai 

berikut: 

a. Menghitung Profit Margin Nasabah: 

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐾𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 𝑥 100% 

b. Menghitung Kebutuhan Dana Nasabah 

(100%-Profit Margin) x (Penjualan / 12) x Trade Cycle 

c. Menghitung Bagi Hasil untuk Bank 

Harga Pembiayaan (%) x Limit Pembiayaan Nasabah 

d. Menghitung Porsi Bagi Hasil 

Nisbah Bank: 𝐵𝑎𝑔𝑖 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝐵𝑎𝑛𝑘

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 x 100% 

Nasabah: 100% - Nisbah Bank 
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13. Apakah terdapat pembinaan nasabah pembiayaan akad musyarakah? Berapa 

sering dan kapan dilakukan? 

Jawab: Frekuensi pelaksanaan kunjungan langsung ke lokasi usaha nasabah 

(OTS). Frekuensi on the spot (OTS) untuk pembiaaan musyarakah dan 

mudharabah dilakukan minimal setiap bulan tanpa memperhatikan tinkat 

kolektibilitasnya. 

 

14. Berapa total NPF Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung 

Buncit pada bulan Juni 2016 ini? 

Jawab: Total NPF: 1.98% 

 

15. Berapakah total pembiayaan bermasalah selama tahun 2016 sampai dengan 

bulan Juni? Dan berapakah standart batasan pembiayaan bermasalah? 

Jawab:  Total pembiayaan bermasalah: Rp 1.081,87 Milyar 

a. Kol3 Rp396.15 Juta 

b. Kol4 Rp 56.06 Juta 

c. Kol5 Rp 629.66 Juta 

Standar pembiayaan NPF maksimal 5% 
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16. Berapakah jumlah nasabah beserta total plafond pembiayaan akad musyarakah 

per-Januari 2016 sampai dengan Agustus 2016? 

Jawab: Jumlah nasabah sekitar 10 nasabah 

11-Feb-16 MUS0301 5 500,000,000                

7-Mar-16 MUS0105 5 2,500,000,000             

4-Apr-16 MUS0105 5 3,199,000,000             

4-Apr-16 MUS0105 5 16,581,000,000          

13-Apr-16 MUS0105 5 2,600,000,000             

14-Apr-16 MUS0105 5 2,000,000,000             

22-Jul-16 MUS0105 5 813,028,791                

28-Jul-16 MUS0105 5 1,619,047,486             

5-Aug-16 MUS0105 5 1,967,923,723             

19-Aug-16 MUS0105 5 2,600,000,000             

 

Total 34,380,000,000          

 

17. Risiko apa saja yang terdapat dalam pembiayaan akad musyarakah? 

Jawab: 

 Gagal bayar bagi hasil 

 Turunnya sales dibawah proyeksi 

 

18. Bagaimana proses penyisihan piutang dan metode penghapusan piutang? 

Jawab: Tata cara pembentukan PPAP: 

1. Pembentukan cadangan umum PPAP yang ditetapkan paling rendah 

sebesar 1% (satu persen) dari seluruh Aktiva Produktif yang digolongkan 

Lancar. 
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2. Pembentukan cadangan umum PPAP tidak berlaku bagi Aktiva 

Produktif dalam bentuk SBIS, Surat Berharga Syariah yang diterbitkan 

Pemerintah Indonesia, dan bagian Aktiva Produktif yang dijamin 

dengan jaminan Pemerintah  Indonesia atau agunan tunai. 

3. Pembentukan cadangan khusus PPAP yang ditetapkan paling rendah 

sebesar: 

a. 5% (lima persen) dari Aktiva Produktif yang digolongkan Dalam 

Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan, 

b. 15% (lima belas persen) dari Aktiva Produktif dan Aktiva Non 

Produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi 

nilai agunan, 

c. 50% (lima puluh persen) dari Aktiva Produktif dan Aktiva Non 

Produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi nilai 

Agunan, atau 

d. 100% (seratus persen) dari Aktiva Produktif dan Aktiva Non 

Produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangan nilai 

agunan. 

 

19. Apakah hanya nasabah yang beragama Muslim saja yang diperbolehkan untuk 

mendapatkan pembiayaan musyaarakah? 

Jawab: Khusus untuk membiayai yang terpenuhi aspek syariah.  
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Lampiran 3 

Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta 

Warung Buncit 
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Lampiran 4 

Flowchart Prosedur Pembiayaan Musyarakah PT. Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Warung Buncit 
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