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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Suatu perekonomian negara yang dikatakan sehat dan stabil jika 

dilihat dari tiga unsur sistem keuangan negara yaitu sistem moneter, sistem 

perbankan dan sistem keuangan lembaga buka bank. Salah satu faktor yang 

mendorong untuk penumbuhan ekonomi suatu negara, maka ketiga sistem 

tersebut harus berjalan dengan baik. Oleh karena itu peranan perbankan 

menjadi sangat penting. 

Berdasarkan pengaruh dari krisis keuangan global yang terjadi 

kemarin bank syariah mampu bertahan dibanding bank konvensional yang 

mengalami dampak dari krisis global tersebut, sehingga pada saat ini banyak 

ilmuan yang melirik untuk menggunakan sistem ekonomi syariah yang di 

pakai di bank syariah. Salah satu pembiayaan yang ada di bank syariah adalah 

pembiayaan murabahah, yaitu prinsip jual beli barang pada harga asal dengan 

tambahan keuntungan yang telah disepakai bersama. Untuk memudahkan 

pihak-pihak yang berkencimpung dalam perlakuan ekonomi dibutuhkan suatu 

sistem keuangan yang dapat memudahkan pihak-pihak yang akan 

memakainya. Akuntansi secara umum mempunyai fungsi untuk memberikan 

informasi khususnya yang bersifat keuangan sebagai bahan dasar dalam 

pengambilan keputusan oleh pihak-pihak tertentu yang membutuhkannya. 

Oleh karena itu laporan keuangan yang akan dijadikan sebagai alat informasi 

tersebut harus sesuai dengan standar laporan keuangan yang tidak terlepas 

dari cara pandang masyarakat. 

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Babel Cabang Sungailiat adalah 

satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya 

mengikuti prinsip – prinsip syariah ataupun muamalah islam. Salah satu 

pembiayaan yangditawarkan oleh PT. BPRS Babel Cabang Sungailiat yaitu 
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Pembiayaan Al – Murabahah yang merupakan salah satu jenis pembiayaan 

yang serring diminati oleh masyarakat. Penerapan sistem informasi akuntansi 

yang ada memberikan kemudahan terhadap perhitungan sistem bagi hasil atau 

keuntungan serta setiap kegiatan dalam penyajian laporan keuangan. 

 

2. Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai 

berikut : 

a. Standarisasi proses bisnis pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Babel 

Cabang Sungailiat 

b. Sistem akuntansi yang terjadi pada transaksi pembiayaan murabahah. 

 

3. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan diselenggarakannya KKP ini antara lain : 

a. Untuk menerapkan ilmu yang didapat oleh penulis selama perkuliahan 

selama prakteknya dilapangan. 

b. Untuk memenuhi persyaratan kelulusan program studi. 

c. Untuk mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan penulis dalam 

nmengikuti kegiatan KKP. 

d. Untuk mengetahui bagaimana tentang analisis sistem proses pembiayaan 

dana murabahah yang ada pada PT. BPRS Babel Cabang Sungailiat. 

e. Sebagai wujud nyata riset yang kami lakukan. 
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4. Batasan Permasalahan 

 Mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki penulis, 

maka penulis hanya menetapkan batasan masalah pada perancangan sistem 

informasi pembiayaan dengan prinsip murabahah pada PT. BPRS Babel 

dibatasi sampai pencairan dana oleh pihak bank untuk nasabah dan bentuk 

laporan pembiayaan murabahah yang dihasilkan oleh pihak bank. 

  

5. Metode Penelitian 

Dalam pembuatan Tugas Akhir ini metode penelitian yang dilakukan 

dengan cara : 

a. Pengumpulan Data 

1) Interview (Wawancara) 

Yaitu suatu cara pengumpulan informasi melalui tanya jawab dengan 

pemilik perusahaan, staf yang berhubungan dengan masalah yang 

dibahas. 

2) Observasi (Penelitian Lapangan) 

Untuk mengetahui langsung permasalahan atau kegiatan yang sedang 

diteliti dan diamati pada objek yang terjadi. 

3) Penelitian Kepustakaan (Studi Kepustakaan) 

Penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau sumber-

sumber lain yang berhubungan dengan topik yang ada dalam 

permasalahan dalam penyusunan Tugas Akhir Ini. 

b. Analisa Sistem 

Berdasarkan data yang diperoleh pada kegiatan analisa sistem yang sedang 

berjalan dengan usulan adalah untuk mengetahui bagaimana proses-proses 

dalam sebuah sistem dilakukan dengan mempelajari keunggulan dan 

kelemahan sistem dan memodelkan proses yang ada. Alat yang digunakan 

untuk menunjukan proses dan aliran data, yaitu Objek Oriented 

Programming dan Diagram ERD. 
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c. Perancangan Sistem 

Dalam perancangan sistem tahap yang dilakukan adalah merancang sistem 

secara rinci, berdasarkan hasil analisa sistem yang ada. Sehingga 

meghasilkan model sistem baru yang akan diusulkan dengan disertai 

rancangan sistem database dan spesifikasi program. Alat yang digunakan 

untuk membuat dan merancang sistem yaitu : 

1) Objek Oriented Programming perbaikan dari sistem yang sedang 

berjalan. 

2) ERD untuk merancang basis data dan hubungannya. 

3) Bagan Objek Oriented Programming. 

 

6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan menggambarkan uraian singkat bab per bab dari 

keseluruhan bab. 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan secara umum tentang latar belakang, 

masalah, tujuan penulisan, batasan permasalahan, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN ORGANISASI 

 Bab ini berisi tentang tinjauan organisasi berupa sejarah 

 organisasi, struktur organisasi, penjelasan tugas dan wewenang 

 unit kegiatan organisasi. 

 

BAB III INFRASTRUKTUR 

 Bab ini berisi tentang spesifikasi hardware berupa teori singkat 

 tentang hardware, hardware yang ada pada organisasi ini. 
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 Kemudian tentang spesifikasi software berupa teori singkat 

 tentang software dan software yang digunakan pada organisasi 

 ini serta teori-teori pendukung lainnya yang berkaitan dengan 

 sistem yang akan dibahas. 

 

BAB IV RANCANGAN SISTEM 

 Bab ini menjelaskan tentang proses bisnis yang ada di 

 organisasi ini serta penjelasan analisanya yaitu berupa Activity 

 Diagram, analisa keluaran dan analisa masukan. 

 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab 

 sebelumnya dan juga saran dari penulis yangkiranya dapat 

 diterima dan diterapkan pada PT. Bank Pembiayaan 

 Rakyat Syariah Babel  Cabang Sungailiat ( PT. BPRS ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


