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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara garis besar bank adalah salah satu badan usaha yang memiliki

wewenang yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan

kembalidananya kepada masyarakat.

Tujuan utama pendirian bank adalah bank merupakan lembaga profit yang

bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Bank juga sebagai perantara antar nasabah.

Hal tersebut terjadi karena bank mendapatkan jasa dari para penyimpan uang dan

kemudian uang yang nasabah simpankan di dalam bank kemudian diputar kembali ke

nasabah lain dengan memberikan pinjaman atau memberikan kredit

Fungsi utama dari lembaga perbankan secara umumnya adalah sebagai

intermediasi atau perantara pihak pengguna dana yang disebut dengan debitur dan

pihak yang menyediakan dana yang disebut dengan kreditur.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan

Prinsip Syariah. Konsep dasar dari perbankan syariah merupakan lembaga keuangan

yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor rill melalui aktivitas

kegiatan usaha investasi, jual beli dan lain sebagainya yang berdasarkan pada prinsip

syariah. Prinsipini menghendaki aturan perjanjian dan dasar hukum yang di terapkan

harus berdasarkan hukum syariat islam.
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PT.BRISyariah kantor cabang Pekanbaru adalah salah satu perbankan yang

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Salah satu kegiatan

usaha Bank BRISyariah adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang

membutuhkan.Salah satu produk Bank BRISyariah dalam menyalurkan dana adalah

pembiayaan murabahah pada warung mikro.Pembiayaan murabahah ini adalah

pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk  akad jual beli, dimana

bank sebagai penjual dan nasabah (masyarakat) sebagai pembeli sesuai  kesepakatan

bersama.

Salah satu landasan BRISyariah kantor cabang Pekanbaru dalam menjalankan

usaha pembiayaan murabahah adalah Al-quran surah Al-baqarah ayat 275:

بَا الرِّ  ◌ۗ َوأََحلَّ   ُ هللاَّ اْلبَْیعَ  مَ  َوَحرَّ بَا الرِّ قَالُوا إِنََّما اْلبَْیعُ  ِمْثلُ  بِأَنَّھُمْ  لِكَ  َذٰ
“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Ayat diatas merupakan pernyataan tegas dari Allah SWT bahwa jual beli itu

dihalalkan dan mengharamkan adanya praktek riba. Adanya larangan riba dalam

praktek jual beli tersebut, menjadikan landasan yang mendasar bagi BRISyariah

kantor cabang Pekanbaru dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip

syariah.

Didunia perbankan yang harus diperhatikan adalah sistem informasi yang

akan menunjang kemajuan proses usaha atau bisnisnya. Sistem informasi yang

diterapkan dalam perbankan haruslah  sesuai standar yang telah ada. Sistem informasi

yang efektif akan mendukung proses usaha yang akan dilaksanakannya. Karena
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sistem informasi ini sangat penting diterapkan dalam suatu perusahaan khususnya

dalam dunia perbankan.

Sistem informasi dalam suatu perusahan dipandang penting karena dari sistem

informasi inilah kita dapat memahami berbagai prosedur atau proses kegiatan dalam

suatu kegiatan usaha perusahaan tersebut. Sistem informasi yang efektif akan

memberikan kemudahan kepada pihak perusahaan untuk mengatur kegiatan usaha

yang ada pada perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang bertujuan untuk

mengumpulkan dan memproses data serta melaporkan informasi yang berkaitan

dengan transaksi keuangan. Sistem Informasi akuntansi merupakan bagian yang

sangat penting dalam suatu sistem informasi perusahaan.

Dalam suatu perusahaan, sistem informasi akuntansi merupakan suatu bagian

dari sistem informasi yang lebih banyak berhubungan dengan data keuangan. Sistem

merupakan serangkaian bagian yang saling tergantung dan berkerja sama untuk

mencapai tujuan tertentu.  Informasi akuntansi merupakan bagian yang penting dari

seluruh informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi yang efektif dan

berkualitas akan mendorong manajemen untuk bertindak profesional yang akan

mempengaruhi usahanya.

Untuk dapat bertindak secara profesional, manajemen selain bergantung pada

sistem informasi khususnya sistem informasi keuangan, juga berdasarkan pada

sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan tersebut.

Perusahaan yang baik harus mencerminkan gambaran menngenai pembagian

kerja dan hubungan kerja sama antar fungsi-fungsinya, bagian-bagian maupun orang



4

dengan kedudukan, tugas, dan wewenang serta tanggungjawab untuk mencapai

efesiensi dan efektivitas dalam penanganan sumber daya manusia maupun sumber

daya lainnya.

Menurut ahli manajemen, seluruh pekerjaan harus dilaksaankan antar

kelompok kerja dan menetapkan tugas, wewenang serta tanggungjawab untuk tiap

komponen kerja dan menyediakan lingkungan kerja yang tepat sesuai dengan

keadaan kerja. Artinya, perusahaan harus menetapkan pendelegasian tugas bagi setiap

elemen yang ada dalam perusahaan.

Akuntansi sebagai suatu sistem informasi mencakup kegiatan

mengidentifikasi, menghimpun, memproses, dan mengkomunikasikan informasi

ekonomi mengenai suatu organisasi ke berbagai pihak.Untuk dapat memenuhi

kebutuhan informasi bagi pihak ekstern maupun intern tersebut, maka disusun suatu

sistem informasi akuntansi. Sistem ini dirancang untuk dapat menghasilkan informasi

berupa informasi keuangan yang berguna bagi pihak ekstern maupun intern

perusahaan. Sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan, maka sistem

informasi akuntansi dapat diproses baik dengan cara manual maupun dengan

menggunakan mesin-mesin, mulai dari mesin pembukuan yang sederhana sampai

dengan terkomputerisasi.

Dengan adanya informasi yang relevan dan akurat diharapkan manajemen

perusahaan  dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul melalui
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pengambilan keputusan yang tepat dan cepat, terutama informasi keuangan

yang dibutuhkan oleh berbagai pihak baik intern maupun ekstern. Ada beberapa

tujuan dari Informasi pada suatu perusahaan, diantaranya adalah :

1. Menyediakan informasi yang menunjang pengambilan keputusan.

2. Menyediakan proses akuntansi yang mendukung proses harian.

3. Menyediakan informasi akuntansi yang menyangkut pengelolaan kekayaan.

Sasaran yang harus dicapai oleh informasi akuntansi dalam suatu perusahaan

adalah  sebagai berikut :

1. Informasi yang dihasilkan harus tepat waktunya dalam bentuk yang mudah

dipahami, relevan, dengan keputusan yang akan diambil dan dapat dipercaya.

2. Biaya untuk melaksanakan harus dibuat seminimal mungkin tanpa

mengorbankan manfaat dalam menghasilkan informasi dan dalam mengawasi

harta milik perusahaan.

3. Informasi yang direncanakan harus fleksibel.

4. Informasi harus sederhana, dalam arti mudah dipahami oleh pelaksanaan dan

mudah untuk dilaksanakan.

5. Dapat melayani kebutuhan pelanggan atau konsumen.

Sistem informasi akuntansi memiliki peranan yang penting dalam proses

bisnis karena system informasi akuntansi mengidentifikasi, mengukur, dan mencatat

proses bisnis tersebut dalam suatu model yang sedemikian rupa sehingga informasi

yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan
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adanya sistem informasi akuntansi yang baik diharapkan dapat menghindari

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di suatu perusahaan. Penyimpangan-

penyimpangan tersebut tidak hanya berupa data keuangan, tetapi juga termasuk

sistem dalam pendelegasian tugas. Selain itu suatu sistem yang baik juga akan

mendorong produktifitas yang tinggi dan memberikan kontribusi yang tinggi atas

tercapainya tujuan perusahaan.  Mengingat betapa besar dan pentinganya manfaat

sistem informasi akuntansi yang efektif pada suatu perusahaan khususnya  pada

perusahaan PT.BRISyariah kantor cabang Pekanbaru maka penulis tertarik untuk

mengambil judul

“EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PEMBIAYAAN WARUNG MIKRO

PT.BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH (BRIS) KANTOR CABANG

PEKANBARU”
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B. Rumusan Masalah

Informasi yang efektif dan berkualitas dapat mendorong manajemen untuk

bertindak professional dalam pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi

keberhasilan usahanya. Dari uraian diatas maka perumusan masalah yang dapat

diambil adalah :

Bagaimanakah efektifitas sistem informasi akuntansi yang diterapkan pada

PT.BRISyariah kantor cabang Pekanbaru.?

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup objek penelitian, maka penelitian ini

membatasi hanya di lakukan pada bagian Pembiayaan Warung Mikro pada

PT.BRISyariah kantor cabang Pekanbaru.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui bagaimana efektivitas yang di terapkan PT.Bank BRISyariah

kantor cabang Pekanbaru khususnya pada bagian Pembiayaan Warung Mikro.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Dapat memberikan masukan pada pihak perusahaan betapa pentingnya sistem

informasi akuntansi yang efektif pada suatu perusahaan
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2. Menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian

akuntansi

3. Sebagai pengetahuan dan salah satu sumber acuan bagi kegiatan keilmuan dan

masalah yang sama dimasa yang akan datang.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT.Bank BRISyariah KC. Pekanbaru yang

dilaksanakan 5Januaris/d 26 Januari 2014 pada bagian pembiayaan Warung Mikro.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diolah dalam bentuk yang belum diolah perusahaan, seperti

dokumen maupun keterangan-keterangan yang di berikan oleh perusahaan mengenai

sistem informasi akuntansi pada Warung Mikro

b. Data Skunder

Yaitu data yang telah diolah oleh perusahaan dalam bentuk jadi, seperti :

sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi, dan aktivitas perusahaan.

G. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode pengumpulan data melalui tanya jawab langsung kepada pengurus

PT.Bank BRISyariah KC. Pekanbaru pada bagian Pembiayaan Warung Mikro untuk

memperoleh informasi mengenai sistem informasi akuntansi yang di terapkan.
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b. Studi Dokumen

Yaitu pengumpulan data melalui dokumen atau arsip yang ada pada objek

penelitian.

c. Penelitian Pustaka

Yaitu penelitian pengumpulan data dengan pembahasan yang diambil dari

literatur-literatur, bantuan studi dan sumber lain yang berhubungan dengan judul

penelitian.

H. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif komperatif

yaitu data yang diperoleh dari lokasi  penelitian dikumpulkan dan dibahas serta

diperbandingkan dengan teori-teori yang mendukung dalam menganalisis suatu

kesimpulan untuk hipotesa yang telah dikemukakan beserta saran-sarannya.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian tugas akhir (Skripsi Minor) ini pembahasan di kelompokan

dalam beberapa bab, secara garis besarnya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULAUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan
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BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini menerangkan tentang sejarah perbankan syariah terkhusus pada

sejarah bank BRIsyariah, struktur organisasi, aktivitas perusahaan serta visi dan misi

PT.BRISyariah kantor cabang Pekanbaru.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang Tinjauan Teori dan Praktek.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang penulis berikan yang berguna

bagi PT.BRISyariah kantor cabang Pekanbaru.


