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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa 

bergerak cepat disertai tantangan yang semakin luas sehingga perlu dilakukan 

suatu cara antisipasi, dalam rangka antisipasi serta dalam rangka menampung 

aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah yang mulai marak di kalangan masyarakat kita. 

Perbankan dengan prinsip syariah lahir dengan dilatarbelakangi oleh kebutuhan 

masyarakat khususnya sebagian umat Islam Indonesia terhadap bank tanpa bunga, 

kelahiran bank syariah di Indonesia yang menggunakan sistem bank tanpa bunga 

telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap sistem perbankan Indonesia. 

Konsep bunga pada bank konvensional oleh sebagian umat Islam Indonesia 

dianggap sebagai riba terlebih lagi dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) tentang haramnya bunga bank.      

 

Untuk memberikan landasan hukum terhadap bank syariah baik dari segi 

kelembagaan dan landasan operasional maka Undang-Undang Nomor 7 tahun 

1992 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. 

Dengan demikian sangat jelas terlihat bahwa pengembangan bank syariah 

merupakan amanah Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang harus 

dilaksanakan oleh Bank Indonesia karena Undang-Undang tersebut mengakui 

keberadaan bank konvensional dan bank syariah secara berdampingan (dual 

banking system). Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan 

hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan 

oleh bank syariah. Undang-Undang tersebut juga menjadi arahan bagi bank-bank 

konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri 

secara total menjadi bank syariah, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang 

Nomor 10 tahun 1998 pasal 6 huruf m yang berbunyi: 
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“Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip 

syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”. 

Terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 10 pasal 1998 pasal 8 ayat (2) yang 

berbunyi: 

“Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pembiayaan berdasarkan prinsip 

syariah, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia” 

 

Selain itu yang dimaksud dengan prinsip syariah dijelaskan pada pasal 1 butir 13 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi sebagai berikut: 

“Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank 

dan pihak lain untuk penyimpanan dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau 

kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan 

berdasarkan prinsip bagi hasil mudharabah, penyertaan modal musyarakah, 

prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan murabahah, atau 

pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan ijarah 

atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari 

pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)” 

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 maka Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

30 Tahun 1998 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tersebut, Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan mengeluarkan 

beberapa ketentuan berkaitan dengan perbankan syariah. Ketentuan itu antara lain: 

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tertanggal 14 Oktober 

2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Berdasarkan 

Prinsip Syariah, 

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002 

tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi 

Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank 

berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional. 
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Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah 

bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi para 

stafnya. Sebagian bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka divisi atau 

cabang syariah dalam instiusinya. Sebagian lainnya bahkan berencana 

mengkonversi diri sepenuhnya menjadi bank syariah. (Antonio, 2001:26). 

Salah satu cara untuk dapat bersaing dan mengatasi permasalahan yang mungkin 

terjadi adalah dengan pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang efisien dan 

efektif. Sistem informasi akuntansi membuat perusahaan beroperasi secara lebih 

cepat dan mudah, dan sistem ini memasok sangat banyak informasi yang 

bermanfaat. (Henry Simamora, 2000:175). Sistem informasi akuntansi memiliki 

peran yang sangat penting dalam kegiatan operasional suatu perusahaan. Salah 

satu kegiatan usaha yang sangat berkepentingan dengan penerapan sistem 

informasi akuntansi yang baik adalah usaha di bidang penyaluran jasa perkreditan. 

Dewasa ini, usaha penyaluran kredit, baik itu yang berasal dari lembaga keuangan 

milik pemerintah maupun swasta, mendapat perhatian yang sangat serius karena 

dari sinilah kegiatan ekonomi real dapat berkembang. Pengusaha dalam skala 

kecil dan menengah sangat memerlukan bantuan keuangan dengan cara kredit 

untuk mengembang kegiatan usaha. Selain itu, tren masyarakat dalam membeli 

barang juga berubah, dari pembelian barang secara tunai beralih ke pembelian 

secara kredit. Oleh karena itu, keberadaan lembaga keuangan yang salah satu 

kegiatan usahanya adalah pemberian kredit mutlak diperlukan. 

Hal yang dirasa sangat penting dalam pengelolaan organisasi atau lembaga 

keuangan yang bergerak dalam bidang usaha pemberian kredit adalah mengenai 

sistem akuntansi yang digunakan, terutama sistem pengajuan dan pemberian 

kredit. Penyusunan sistem akuntansi bertujuan untuk menyediakan informasi yang 

diperlukan oleh pimpinan perusahaan dalam pengambilan keputusan dan pihak-

pihak lain yang berkepentingan tepat pada waktunya. Selain itu sistem akuntansi 

juga harus dapat menjaga keamanan harta perusahaan dari tindakan 

penyelewengan. Sistem pengajuan kredit bertujuan untuk memberikan kemudahan 
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dalam proses pengajuan kredit bagi para nasabah, serta memberi pedoman yang 

jelas atas syarat-syarat pengajuan kredit tersebut. Dalam hal ini diperlukan sistem 

pengajuan kredit yang baik agar nasabah dapat dengan mudah mengerti dan 

memahami serta syarat-syarat untuk mengajukan kredit. Disamping itu, karyawan 

bagian ini akan dapat memahami fungsi dan tugasnya dengan jelas dan pihak 

manajemen akan dapat dengan mudah untuk mengambil keputusan karena 

informasi yang diperoleh jelas dan akurat. 

Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah salah satu bank umum yang menjalankan 

kegiatannya dengan menggunakan sistem syariah. Kegiatan Bank Syariah Mandiri 

ada yang disebut dengan nama pembiayaan atau istilah yang dikenal adalah 

“kredit”. Pengertian kredit menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, 

Pasal 1 angka 11, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

Sedangkan menurut Hasibuan (2001:87), kredit adalah semua jenis pinjaman yang 

harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjaman sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakati.Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat 

disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang dari bank untuk nasabah 

dengan persetujuan yang telah disepakati kedua belah pihak, nasabah mempunyai 

kewajiban untuk mengembalikan uang dengan bunga dan dibayar tepat pada 

waktu yang telah ditentukan. 

Berkaitan dengan pentingnya sistem pengajuan dan pemberian kredit yang 

menggunakan sistem syariah dikalangan perbankan Indonesia, maka penulis 

mengambil judul pada penulisan penelitian ini dengan “ANALISIS 

EFEKTIFITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBERIAN KREDIT 

(Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo – Jawa Timur).” Topik 

tersebut diatas didasarkan pada fakta bahwa pengajuan kredit serta persetujuan 

pemberian kredit merupakan hal yang sangat vital di organisasi ataupun lembaga 


