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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem akuntansi merupakan sebuah komponen organisasi yang 

mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisa, dan 

mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan dalam pengambilan 

keputusan kepada pihak-pihak dalam sebagai manajemen serta pihak-

pihak luar seperti investor dan  kreditor.

Sistem  akuntansi sangat diperlukan sebuah perusahaan atau instansi 

terkait dalam mengkoordinasi keuangan yang berjalan sehingga perputaran 

keuangan perusahaan dapat terkendali sesuai sistem yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan tersebut. Sistem akuntansi yang telah berlaku juga 

diharapkan dapat menghasilkan suatu informasi keuangan yang berkualitas 

dengan mengandung informasi yang bebas dari berbagai penyimpangan 

dan menjadi gambaran yang akurat mengenai peristiwa ekonomi yang 

akan disampaikan, dapat tersedia saat dibutuhkan untuk pengambilan 

keputusan atau kebijakan, serta sebagai daya banding terhadap suatu 

standar tertentu yang diterapkan secara konsisten.

Aktivitas pelaksanaan sistem akuntansi sebuah perusahaan 

mempunyai beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Sistem Akuntansi 

yang telah ditetapkan harus mampu memberikan efisiensi dan efektivitas 

yang dapat memenuhi kebutuhan, dan kualitas output informasi keuangan 

yang sesuai. Prinsip - prinsip pengendalian internal harus terkoordinasi 
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dengan baik agar  mampu  menjaga keamanan harta milik perusahaan. 

Sistem Informasi Akuntansi yang disusun tidak mengurangi kualitas 

layanan perusahaan kepada pihak-pihak luar seperti nasabah dan 

penyimpan.Berbagai faktor tersebut harus dipertimbangkan sehingga 

aktivitas sistem akuntansimemberikan keyakinan bahwa sasaran dan 

tujuan utama perusahaan akan dapat tercapai.

Baitul Maal Wattamwil Al-HIKMAH telah memiliki delapan cabang 

yang tersebar di Kabupaten Semarang. Dengan demikian, aktivitas 

pelaksanaan sistem akuntansi dalam Baitul Maal Wattamwil Al-HIKMAH 

memerlukan adanya koordinasi atas sistem akuntansi yang baik dari satu 

cabang ke cabang lain maupun dari cabang ke pusat. Dalam hal ini BMT 

AL-HIKMAH sudah menerapkan sistem online antar cabang. Hal ini 

merupakan kelebihan yang dimiliki oleh BMT AL-HIKMAH.

Sistem komputerisasi yang diampu oleh BMT AL-HIKMAH dalam 

menjalankan aktivitas sistem akuntansi pada dalam kegiatan 

operasionalnya dapat mempermudah karyawan dalam pencatatan transaksi 

apapun. Antara lain yaitu input data anggota baru, penyetoran dan 

penarikan simpanan, pembayaran angsuran pembiayaan, maupun 

pembukuan didalam proses perputaran dana yang di olah oleh BMT AL-

HIKMAH. Walaupun kegiatan  yang di laksanakan BMT AL-HIKMAH 

telah berjalan dengan baik, masih ada kekurangan dalam sistem akuntansi 

yang dikarenakan beberapa kegiatan transaksi masih bersifat manual. 

Dalam sistem penarikan dana maupun penyetoran dana yang dilakukan 
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oleh anggota BMT (nasabah) sebagian besar melalui marketing yang 

dengan menggunakan sistem jemput bola, yaitu sistem dimana pihak BMT 

yang menghampiri anggotanya untuk melakukan transaksi. Di dalam 

kegiatan ini bukti yang diberikan oleh pihak BMT yaitu sebuah slip atau 

nota dengan penulisan manual. Hal yang merupakan kelemahan dalam 

pengendalian intern perusahaan karena sebelum slip transaksi nasabah 

sampai ke tangan kasir untuk menginput transaksi tersebut ke database, 

keadaan ini sangat mudah untuk terjadinya kecurangan maupun kelalaian, 

walaupun slip transaksi terdiri dari rangkap dua pada setiap transaksi yang 

digunakan sebagai bukti untuk anggota dan pihak BMT, ketidakpedulian 

anggota dalam merawat slip yang telah diterima dapat menimbulkan 

kesulitan dalam pembuktian transaksi yang telah terjadi selama periode 

waktu tertentu. Sehingga diperlukannya pembaharuan sistem serta 

peningkatan pengendalian intern perusahaan yang lebih efektif.

Pentingnya sistem akuntansi yang tepat dalam pengelolaan keuangan 

perlu dilaksanankan oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk 

menjalankan dan mengembangkan kegiatannya guna  mencapai tujuan. 

Oleh karena itu, diperlukan penelitian mengenai berbagai aspek dalam 

prosedur dan pelaksanaan sistem akuntansi, tak terkecuali pada BMT AL-

HIKMAH Ungaran. Selama belasan tahun beroperasi dalam bidang 

koperasi masyarakat pasti memiliki berbagai kendala dalam sistem 

akuntansi yang diperlukannya pembaharuan di setiap periode waktu 

tertentu.
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Berdasarkan latar belakang di atas serta pentingnya sistem akuntansi 

yang tepat dalam pemecahan masalah yang ada, maka peneliti tertarik 

untuk membahas dan mengkaji lebih dalam di Laporan Tugas Akhir ini 

yang berjudul “ Analisis Sistem Akuntansi pada BMT AL-HIKMAH ”.

1.2 Rumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini, penulis rumuskan dalam 

bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana aktivitas sistem akuntansi yang berjalan di BMT AL-

HIKMAH ?

2. Bagaimana pelaksanaanpengendalian intern yang berjalan di 

BMT AL-HIKMAH dalam mengantisipasi permasalahan yang 

timbul di dalam sistem akuntansinya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, tujuan yang dapat 

akan dicapai dalam penulisan penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Dapat menganalisis aktivitas dari sistem akuntansi yang 

terlaksana di BMT AL-HIKMAH

2. Dapat menganalisis pelaksanaan pengendalian intern yang 

berjalan di BMT AL-HIKMAH dalam mengantisipasi 

permasalahan yang timbul di dalam sistem akuntansinya

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dapat diambil pada hasil penelitian sistem akuntansi di

BMT AL-HIKMAH adalah:
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1.4.1 Bagi Penulis

1. Mendapatkan wawasan lebih detail dan realistis tentang sistem 

akuntansi dan pengendalian intern yang baik dalam menunjang 

sistem akuntansi yang telah berjalan di BMT AL-HIKMAH.

2. Melatih mengolah teori-teori yang telah diperoleh pada kegiatan 

perkuliahan untuk mengaplikasikannya dalam berfikir kreatif dalam 

penelitian di bidang sistem akuntansi.

1.4.2 Bagi Universitas

1. Sebagai tambahan informasi tentang sitem akuntansi yang terlaksana 

pada BMT AL-HIKMAH.

2. Dapat terjalin kerjasama yang baik antara Universitas Islam Sultan 

Agung dengan BMT AL-HIKMAH.

1.4.3 Bagi BMT AL-HIKMAH

1. Sebagai referensi dan pengetahuan tambahan tentang sistem 

akuntansi yang tepat dalam mencapai tujuan perusahaan.

2. Penelitian ini dapat memperkenalkan eksistensi BMT AL-HIKMAH 

ke masyarakat luas.

1.4.4 Bagi Pembaca

Sebagai tambahan referensi dan informasi bagi mahasiswa maupun 

masyarakat luas tentang sistem akuntansi yang berjalan di BMT.




