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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Negara maju adalah negara yang setidaknya memiliki masyarakat yang 

memilih sebagai wirausaha, wirausaha adalah tulang punggung ekonomi 

nasional. Semakin maju suatu negara maka semakin  banyak orang terdidik, 

namun ada juga yang masih menganggur. Maka wirausaha dipandang sangat 

penting untuk mengurangi pengangguran. 

Dalam melakukan sebuah wirausaha, modal menjadi sebuah faktor utama 

dalam kelangsungan usaha, selain itu modal juga menjadi sebuah 

permasalahan bagi mereka yang mengalami kekurangan modal. Modal kerja 

yang kurang akan menghambat aktivitas perusahaan dan hasil yang tidak 

maksimal. Kebutuhan modal kerja yang besar harus diimbangi dengan 

pemghematan biaya pengeluaran guna memaksimalkan keuntungan yang 

diperoleh. Selain modal kerja, teknik keahlian dalam mengelola permodalan 

sangat dibutuhkan guna kelangsungan usaha. 

Keberadaan lembaga keuangan non-bank tentu sangat membantu para 

pengusaha, khususnya usaha dalam skala mikro dengan menyediakan modal 

melalui pinjaman atau pembiayaan  kepada anggota dan masyarakat, 

pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan 

usaha. Lembaga-lembaga tersebut dikenal dengan sebutan Lembaga Keuangan 

Mikro (LKM). Dengan adanya Lembaga Keuangan Mikro diharapkan dapat 

meningkatkan pendanaan dengan menyediakan modal bagi masyarakat 

sehingga pendapatan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah  

dapat meningkat. Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat 

kegiatan operasional LKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sedangkan 

LKM Syariah merupakan LKM yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. 

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) terdiri dari berbagai lembaga 

diantaranya adalah BMT (Baitul Maal wat Tamwil). 
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BMT merupakan pelaku ekonomi baru dalam kegiatan perekonomian 

nasional yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah. BMT 

melakukan fungsi lembaga keuangan, yaitu melakukan 

kegiatanpenghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dana kepada 

masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya. Kontribusi BMT dalam 

pemberdayaan masyarakat dan usaha mikro sangat nyata terutama masyarakat 

dengan usaha mikro yang tidak memeliki aksesterhadap perbankan. 

Pada awalnya BMT adalah suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 

dan pada perkembangannya sebagian besar memilih untuk Berbadan Hukum 

Koperasi. Tumbuhnya BMT juga merupakan tuntutan dari masyarakat muslim 

yang menginginkan bermuamalah secara syariah untuk menjauhi dari praktek 

bermuamalah secara ribawi. Pembiayan yang sering digunakan dalam BMT 

diantaranya menggunkana prinsip kerjasama (partnership), yaitu pembiayaan 

kepada anggota atau nasabah BMT dengan menyertakan sejumlah modal 

untuk meningkatkan produktivitas usaha (Muhammad Ridwan, 2004:169). 

Pembiayaan dengan menggunakan prinsip tersebut guna memperlancar roda 

perekonomian umat, karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus 

dibayarkan, selain itu juga dapat merubah haluan setiap transaksi 

perdaganagan dan keuangan yang sejalan dengan ajaran syariah islam. 

Pembiayaan itu sendiri adalah penyediaan uang sebagai pinjaman 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan diakad antara lembaga keuangan 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

hutangnya dalam jangka waktu tertentu, dengan nisbah (keuntungan) atau bagi 

hasil yang sudah disepakati. Dalam lembaga keuangan, pembiayaan 

digunakan untuk permodalan usaha. 

BMT Mentari Bumi adalah salah satu lembaga alternatif yang 

menghimpun dana langsung dari masyarakat dan menyalurkannya dalam 

bentuk pembiayaan pada usaha mikro dan menengah yang berprinsip secara 

syariah. Salah satu produk pembiayaan BMT Mentari Bumi adalah 

pembiayaan dengan menggunakan akad Musyarakah dimana koperasi 

bekerjasama dengan pemilik modal usaha tertentu untuk menggabungkan 
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modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah 

pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, dan kerugian ditanggung 

secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.Bentuk pembiayaan 

musyarakah yang ditawarkan BMT Mentari Bumi merupakan pilihan usaha 

yang lebih efektif untuk meningkatkan etos kerja. Dikarenakan masing-

masing pihak mempunyai tanggung jawab untuk menjalankannya secara 

optimal.  

Setiap sektor usaha membutuhkan modal usaha atau pinjaman modal 

usaha, hal ini yang biasa mengajukan adalah para Pedagang, para Pengrajin, 

dan para Petani yang bertujuan produktif (Syafi’i Antonio, 2000:80). Mereka 

inilah yang sangat terbantu oleh adanya permodalan usaha yang ada di 

lembaga keuangan khususnya di BMT Mentari Bumi. Dengan ini para pelaku 

usaha mempunyai harapan yang lebih baik dan maju dalam usahanya. 

Pinjaman kepada lemaga keuangan umumnya untuk pengembangan usaha 

agar lebih besar dan maju. 

Selain itu, pembiayaan kepada pengusaha mikro dari perbankan selama ini 

selalu terkendala permasalahan pembiayaan yang kecil sehingga biaya 

operasional pembiayaan menjadi tinggi membuat pihak perbankan enggan 

memberikan pembiayaan(Nita Setyawati, 2015:5). Prosedur dan persyaratan 

yang secara teknis terbilang rumit menjadikan para nasabah mencari dan 

memilih bentuk pembiayaan seperti pembiaayaan musyarakah sebagai pilihan 

karena prosedur dan ketentuan dari pembiayaan musyarakah di BMT Mentari 

Bumi yang ringan dan mudah. Selain itu, dengan adanya pembiayaan 

Musyarakah masyarakat tidak perlu khawatir terhadap modal usaha begitu 

juga pengusaha yang ingin mengembanhkan usahnya. Untuk itu minat 

masyarakat dalam melakukan pembiayaan Musyarakah khususnya pada BMT 

Mentari Bumi dapat dibilang tinggi sehingga jumlah nasabah dengan 

pembiayaan Musyarakah pada BMT Mentari Bumi cukup banyak. 

Untuk kehati-hatian, dalam proses pembiayaan musyarakah ada prosedur 

yang harus ditempuh. Prosedur pembiayaan adalah gambaran sifat atau 

metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Dengan demikian, 
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diperlukan prosedur pembiaayaan dari dana bank/koperasi syariah dalam 

rangka memelihara kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Dengan 

adanya ketentuan tentang pembiayaan tersebut penyaluran dana akan 

memberikan manfaatkepada semua pihak yang berkepentingan. Selain itu, 

kejelasan akad akan membantu operasional koperasi sehingga menjadi lebih 

efisiendan meningkatkan kepastian hukum para pihak. Prosedur pembiayaan 

tersebut juga berlaku pada BMT Mentari Bumi. Seseorang yang melakukan 

kegiatan pembiayaan baik dari pihak lembaga keuangan ataupun nasabah 

harus menempuh prosedur yang telah ditetapkan. 

Dalam tugas akhir kali ini pembiayaan Musyarakah adalah sebagi objek 

pembahasan dan bagaimana aplikasinya dalam realitas.Pemilihan objek pada 

BMT Mentari Bumi sebagai narasumber dalam kerja praktik dikarenakan 

salah satu BMT yang menggunakan prinsip syariah yang terdapat di 

Purbalingga.Berdasarkan berbagai uraian latar belakang diatas, maka penulis 

tertarik memilih judul : “Prosedur Akuntansi Pembiayaan Musyarakah pada 

BMT Mentari Bumi Purbalingga”. 

 

1.2.Rumusan Masalah 

Dalam pelaksanaan kerja praktik ini terdapat bebeapa pokok yang menjadi  

permasalahan dalam penulisan tugas akhir ini : 

1. Bagaimana prosedur akuntansi dalam pembiayaan musyarakah dan 

penanganan pembiayaan musyarakah yang bermasalah? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pembiayaan Musyarakah dan 

bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? 

 

1.3.Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1.3.1. Tujuan 

a. Sebagai syarat menyelesaikan studi Program Diploma pada Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

b. Mengetahui prosedur operasional dalam pembiayaan musyarakah 

pada BMT Mentari Bumi. 
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c. Untuk mengetahui komponen-komponen dalam pembiayaan 

syariah. 

d. Untuk mengetahui bagaimana resiko dan kendala pembiayaan 

syariah. 

1.3.2. Manfaat 

a. Bagi Penulis 

Sebagai gambaran secara langsung tentang Prosedur Akuntansi 

Pembiayaan Musyarakah pada BMT Mentari Bumi dan 

memberikan gambaran dunia kerja yang sesungguhnya serta 

menambah pengalaman dan sebagai perbandingan antara teori yang 

diterima saat kuliah dengan praktek yang sebenarnya. 

b. Bagi Perusahaan dan Masyarakat 

Sebagai bahan pertimbangan dan pedoman dalam penerapan 

pembiayaan musyarakah di perusahaan tempat kerja praktek 

maupun pihak lain yang mengetahui prosedur musyarakah. 

 

1.4.Pembatasan Masalah 

Kerja praktek  ini dibatasi dalam hal prosedur akuntansi pembiayaan 

Musyarakah dan langkah-langkah yang dilakukan BMT Mentari Bumi untuk 

meminimalisir risiko dalam pembiayaan musyarakah di BMT Mentari Bumi. 
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