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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perekonomian di Indonesia saat ini sudah semakin berkembang dan 

mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga 

keuangan yang bersaing dalam mempertahankan eksistensinya. Lembaga 

keuangan di Indonesia umumnya bersifat konvensional,tetapi saat ini sudah 

banyak bermunculan lembaga keuangan yang berlandaskan sistem 

syariah,yaitu dengan berdirinya bank-bank syariah dan Baitul Maal Wat 

Tamwil (BMT). Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu badan 

usaha atau lembaga keuangan non bank yang prinsip operasionalnya 

berdasarkan syariat Islam,dimana badan usaha ini menawarkan berbagai 

jenis produk jasa dan produk simpanan BMT juga merupakan lembaga 

pendukung usaha usaha produktif dan perekonomian masyarakat. Salah 

satunya LKMS BMT Sumber Harapan Maju adalah lembaga keuangan  

yang berbadan hukum koperasi dan merupakan usaha masyarakat yang 

bertempat di Kelurahan Wujil dan sekitarnya.  Dengan bentuk usahanya 

adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pelayanan nasabah 

(simpanan).  

LKMS BMT Sumber Harapan Maju yang berdiri pada tanggal 21 

Maret 2015 mendapat pengukuhan sebagai Lembaga Keuangan Mikro 

Syariah dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Dan memiliki aset
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Rp 2.961.200.146,17. Karena BMT setiap tahunnya selalu meningkatkan dan 

mengusahakan kesejahteraan para anggotannya. Salah satunya juga adalah peningkatan 

kinerja karyawan. Berapa upaya yang harus dilakukan BMT khususnya untuk tetap 

bertahan dalam menghadapi persaingan yang cukup ketat dengan lembaga-lembaga 

keuangan syari’ah yang lainnya,maka sistem akuntansi suatu peusahaan dapat 

dikatakan berjalan baik apabila tujuan sistemnya tercapai,misalnya perusahaan dapat 

menyampaikan informasi yang dibutuhkan manajemen dan pihak lain secara tepat dan 

cepat tanpa ada hambatan apapun.Perusahaan juga berupayamenjaga dan 

mengamankan kekayaan yang dimiliki perusahaan dengan baik supaya tujuan sistem 

akuntansinya dapat tercapai.Selainitu sistem akuntansi perusahaan dapat dikatakan baik 

apabila perusahaan dapat mengurangi biaya-biaya yang lebih rendah daripada nilai 

manfaatnya.  

LKMS BMT Sumber Harapan Maju merupakan lembaga keuangan yang kegiatan 

operasionalnya berkaitan erat dengan transaksi kas.Penerimaan kas pada LKMS BMT 

Sumber Harapan Maju berasal dari simpanan dan pelunasan piutang dari 

masyarakat,dalam kegiatan penerimaan kas LKMS BMT Sumber Harapan Maju 

membutuhkan Sistem Akuntansi Penerimaan Kas. BMT menyediakan berbagai macam 

produk perbankan. Untuk mengelola produk-produk tersebut serta menunjang proses 

bisnisnya informasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan, Salah satu informasi 

penting yang dibutuhkan BMT adalah tentang keadaan atau posisi keuangan yang 

dimiliki perusahaan saat ini. Karena segala jenis transaksi yang sedang dan akan 

dilaksanakan selalu berkaitan dengan akun kas. Akun kas dapat dibagi ke dalam dua 

aliran yaitu:penerimaan kas dan pengeluaran kas.Informasi tentang penerimaan kas 

sangat penting bagi perusahaan, dari informasi tersebut dapat dilihat seberapa besar 

jumlah penerimaan perusahaan dalam periode tertentu, apakah penerimaan tersebut 
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sudah dapat dikategorikan efektif dan efisien atau sebaliknya, oleh karena itulah sistem 

informasi akuntansi penerimaan kas sangat penting bagi perusahaan, karena dengan 

adanya sistem ini perusahaan dapat memperoleh informasi mengenai aktivitas 

penerimaan kas yang telah terjadi dalam perusahaan dengan cepat kapan pun informasi 

penerimaan kas tersebut diperlukan tanpa harus menunggu masa dihasilkannya laporan 

keuangan perusahaan Untuk dapat menarik minat anggota dalam menabung, maka 

BMT Al Hikmah mengemas produknya ke dalam nama yang menarik dan mudah 

diingat. Ada banyak produk yang ditawarkan oleh BMT Al Hikmah.Salah satu produk 

BMT pada bidang penghimpunan dana adalah SISUKA (Simpanan Sukarela 

Berjangka) yang bisa dijadikan pilihan dalam berinvestasi. SISUKA (Simpanan 

Sukarela Berjangka) adalah simpanan anggota yang dirancang sebagai sarana investasi 

jangka panjang yang aman. Dana dari mitra akan disalurkan pada berbagai macam 

usaha halal dan produktif guna mendukung peningkatan ekonomi umat. 

 Kehadiran bank syari’ah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk 

menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat islam yang membutuhkan atau ingin 

memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar larangan riba. Dan 

berkaitan dengan hal itu, umat Islam Indonesia telah memperoleh dan memanfaatkan 

layanan jasa perbankan syari’ah sejak didirikan Bnk Mu’amalat Indonesia sejak bulan 

Mei 1992 yang lalu. Ascarya (2008) Akad dan Produk Bank Syari’ah, Jakarta : PT.Raja 

Grafindo Persada 

Penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada 

waktu tertentuatau tanggal jatuh tempomenurut perjanjian antara penyimpan dengan 

BMT Produk ini didasarkan atas akad Mudharabah berjangka, dimana anggota dapat 

menentukan jangka waktu yang dikehendaki dan atas investasi ini anggota berhak atas 

bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis 
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akan membahas lebih dalam mengenai produk simpanan berjangka yang ada di LKMS 

BMT Sumber Harapan Maju sebagai objek penulisan tugas akhir dengan judul“Sistem 

Penerimaan Kas Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA) pada LKMS BMT Sumber 

Harapan Maju”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana prosedur pembukuaan SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka) di 

LKMS BMT Sumber Harapan Maju ? 

2. Apakah sistem penerimaan kas padaSISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka) di 

LKMS BMT Sumber Harapan Maju sudah berjalan dengan baik? 

1.3 Tujuan 

 Tujuan penulis dalam penyusunan tugas akhir ini antara lain adalah: 

1. Agar mahasiswa dapat mengetahui dan mempraktekkan secara langsung tentang 

prinsip perekonomian syariah yang telah diterapkan oleh Baitul Maal Tamwil Sumber 

Harapan Maju Cabang Wujil dalam menjalankan usaha koprasi jasa keuangan 

syariah. 

2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur awal dalam pembukuaan sampai dengan 

penutupan SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka) di LKMS BMT Sumber Harapan 

Maju. 

3. Untuk mengetahui sistem penerimaan kas pada SISUKA (Simpanan Sukarela 

Berjangka dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada pada LKMS 

BMT Sumber Harapan Maju dan simpanan anggota yang ada tersimpan dengan aman 

dan bersikap amanah dalam menjaga kepercayaan. 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :  

1. Bagi Peneliti 
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Melatih kemampuan diri untuk lebih mengerti dan memahami lagi mengenai sistem yang 

digunakan dalam perbankan syari’ah baik yang ada dalam praktiknya maupun teorinya, serta 

menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis.  

2. Bagi BMT  

Penelitian ini dapat membantu memberikan informasi dan pengetahuan lebih  kepada 

masyarakat luas mengenai sistem syari’ah seutuhnya terutama dalam menginvestasikan 

uangnya.  
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