
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

 Bank umum merupakan institusi keuangan yang berorientasi terhadap laba. Bank 

umum menjalankan aktivitasnya sebagai perantara antara pihak yang membutuhkan dana 

dan pihak yang kelebihan dana dalam rangka memberikan pelayanan dalam lalu lintas 

pembayaran kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pengertian Bank Umum 

menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 sebagai berikut : bank umum adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah 

yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintaspembayaran. 

 Selain berfungsi sebagai lembaga intermediary, bank juga berperan besar dalam 

perekonomian Indonesia seperti, sebagai institusi yang menciptakan uang giral, mendukung 

kelancaran mekanisme pembayaran, penghimpun dana masyarakat, mendukung kelancaran 

transaksi internasional, penyimpan barang-barang berharga, serta pemberi layanan jasa-jasa 

lainnya (Dahlan Siamat, 2005). 

 Begitu banyaknya peranan bank umum terhadap perekonomian Indonesia, kini bank 

umum tidak hanya berlandaskan asas konvensional saja. Seperti pengertian bank umum 

yang telah disebutkan tadi, bank umum juga hadir dalam asas syariah, yaitu bank umum 

syariah. Sejak dekade 1960-an, bank syariah mulai dikenal di peradaban Mesir. Bank ini 

dikelola oleh Prof. Dr. Ahmad Najjar dan masih berskala kecil di Mesir. Namun institusi 

tersebut menjadi perintis perkembangan sistem finansial dan ekonomi Islam. Kini, banyak 

Negara-negara di dunia yang juga mendirikan bank Islam. Seperti, Sudan Kuwait, Dubai 

Penerapan Pembiayaan..., Najlaa, Ak.-IBS, 2012



Jordan, Bahrain, Malaysia, dan Singapura.  Di Indonesia sendiri,  pada awal periode 1980-

an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Namun 

lebih spesifik kajian tersebut dilakukan pada tahun 1990. Kini, perkembangan bank syariah 

di Indonesia sudah kian pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan  banyaknya bank yang 

berbasis syariah didirikan di Indonesia seperti,  Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI 

Syariah dan Bank BNI Syariah . Ditambah dengan 16 bank umum konvensional yang 

membuka unit usaha syariah seperti  Bank Permata Syariah, Bank Niaga Syariah, Bank 

BCA Syariah, serta 89 BPR Syariah dan juga ratusan BMT. 

 Perbedaan mendasar antara bank umum konvensional dan bank umum syariah 

terletak pada dasar operasional yang digunakannya. Bank konvensional menggunakan 

sistem bunga sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Meskipun dikatakan 

bahwa bank syariah menggunakan dasar bagi hasil, namun pada operasionalnya tidak hanya 

sistem bagi hasil yang digunakan oleh bank syariah. Melainkan juga menggunakan beberapa 

perjanjian (akad) seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan perjanjian kerjasama. 

 Begitu banyaknya transaksi dan produk yang ditawarkan oleh bank syariah, pada 

dasarnya tetap saja bank syariah memiliki kegiatan yang tidak jauh berbeda pada kegiatan 

pendanaan dan pembiayaannya, yaitu melayani layanan tabungan, giro, deposito, serta 

melayani aktivitas pembiayaan. 

 Fasilitas pembiayaan yang ada di bank syariah memang berbeda dengan bank 

konvensional. Jika pada bank konvensional memiliki fasilitas berupa kredit investasi, kredit 

konsumtif, dan kredit modal kerja, pada bank syariah hal tersebut juga ada namun 

menggunakan akad dan dasar perjanjian yang berbeda. Bank syariah memberikan fasilitas 
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pembiayaan dengan akad mudharabah, musyarakah, ijarah, salam, istishna, serta murabahah 

yang masing-masing memiliki ciri khas dan fungsi tersendiri. 

 Terkait dengan kontribusi bank umum, khususnya bank umum syariah dalam 

membantu perekonomian Indonesia ialah dengan memberikan pelayanan pembiayaan yang 

membantu masyarakat untuk mengelola keuangannya dengan baik. Salah satu pembiayaan 

tersebut yaitu murabahah. Dalam istilah perbankan syariah, murabahah ialah akad jual beli 

antara penjual dan pembeli dimana pihak penjual memberitahukan besarnya harga barang 

serta margin keuntungan yang diinginkannya (Zulkifli, 2007). Cara pembayaran akad 

murabahah dapat dilakukan dengan cara tunai atau pun cicilan. Angsuran pembayaran 

murabahah akan tetap sama selama akad berlangsung meskipun harga pasar berubah naik 

ataupun turun (Ismail, 2011). Berdasarkan pengertian tersebut, akad murabahah memang 

sangat berperan dalam membantu masyarakat agar lebih leluasa dalam merencanakan 

keuangan.. Tidak seperti pembiayaan pada bank konvensional dengan bunga yang akan 

membebani karena adanya kewajiban nasabah untuk membayar bunga dalam prosentase 

tertentu dalam kondisi yang mungkin berubah. 

 Dalam menjalankan prinsip syari’ahnya, bank syariah juga harus menjunjung nilai-

nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi dan saling menguntungkan baik bagi bank 

maupun bagi nasabah yang merupakan pilar dalam melakukan aktivitas muamalah. Oleh 

karena itu, produk layanan perbankan harus disediakan untuk mampu memberikan nilai 

tambah dalam meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang 

berlandaskan pada nilai-nilai Islam. 
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 Meskipun begitu, bank syariah merupakan inovasi baru dalam dunia perbankan yang 

tentu saja masih dalam tahap adaptasi dari sistem konvensional yang telah lebih dulu 

beroperasi. 

 Penerapan murabahah pada BPRS Bumi Rinjani Batu menurut penelitian Nurul 

Hidayati (2008) menunjukkan bahwa penerapan akad murabahah masih memiliki beberapa 

hambatan dan kendala seperti, kurangnya konsistensi dalam diri nasabah dalam membeli 

barang murabahah yang telah diperjanjikan, sulitnya penagihan kewajiban yang harus 

dibayar oleh nasabah, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai produk perbankan 

syariah. Melihat kondisi pada BPRS Bumi Rinjani Batu tersebut, maka peneliti ingin 

mengetahui bagaimana penerapan akad murabahah yang ada pada Bank BRI Syariah. 

Peneliti memutuskan akan melakukan penelitian di lokasi tersebut karena Bank BRI Syariah 

termasuk salah satu bank syariah terbaik yang ada di Indonesia. Hal tersebut terbukti dengan 

diraihnya penghargaan Top Brand Award 2012 pada tanggal 7 Februari 2012 sebagai bank 

syariah terbaik di Indonesia.  

 Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : “Penerapan Akad Murabahah pada Bank BRI Syariah”. Untuk 

Penelitian ini subjek penelitian adalah Bank BRI Syariah. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, diketahui bahwa dalam 

kegiatan operasional bank syariah terdapat sistem pemberian pembiayaan (konsumtif) yang 

berbeda dengan bank konvensional. Oleh karena itu, penulis ingin melihat sejauh mana 
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penerapan akad murabahah, konsep, prosedur, serta kendala yang dihadapi di Bank BRI 

Syariah tersebut. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

 Murabahah dapat diterapkan pada beberapa jenis pembiayaan seperti pembiayaan 

kendaraan bermotor, pembiayaan kepemilikan rumah, serta pembiayaan multiguna. 

Penelitian ini memfokuskan pada mekanisme penerapan pembiayaan murabahah dilihat dari 

sisi konsep secara teori dan praktiknya pada Bank BRI Syariah. 

 Konsep yang dibahas berupa prosedur, para pihak murabahah, objek murabahah, ijab 

qabul, ketentuan margin, penentuan harga, perolehan barang, diskon, jaminan, uang muka, 

cara pembayaran, pelunasan dipercepat, serta perlakuan pada keterlambatan pembayaran. 

 

1.4. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana akad Murabahah pada Bank BRI Syariah? 

2. Bagaimana penerapan prosedur Pembiayaan Murabahah pada Bank BRI Syariah? 

3. Apa saja hambatan yang dihadapi Bank BRI Syariah dalam menerapkan akad 

Murabahah? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui akad Murabahah Pembiayaan pada Bank BRI Syariah. 

2. Mengetahui prosedur pembiayaan Murabahah pada Bank BRI Syariah. 
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3. Memahami hambatan yang dihadapi Bank BRI Syariah dalam menerapkan akad 

Murabahah. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat meberikan manfaat dari segi : 

1. Manfaat bagi Pengembangan Ilmu 

Peneiltian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan di bidang perbankan 

Syariah. Khususnya dalam sistem penerapannya secara nyata. 

2. Manfaat Operasional 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat memberikan peluang untuk menambah wawasan berpikir memperluas 

pengetahuan, baik dalam teori maupun praktek. Dalam teori berarti memperoleh 

penghayatan yang diperoleh pada saat kuliah. Dalam praktek, diharapkan dapat menambah 

pengetahuan mengenai penerapan dalam kegiatan operasional bank. 

b. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan untuk kemajuan 

Bank BRI Syariah khususnya dalam pembiayaan murabahah. 

c. Bagi Masyarakat Luas 

sebagai referesi untuk menambah wawasan agar lebih memahami perbankan syari’ah serta 

agar mengetahui bagaimana memilih pembiayaan yang paling tepat untuk membantu 

memenuhi kebutuhan. 
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d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai penerapan pembiayaan 

murabahah dalam penerapannya di dunia nyata. 

 

1.7. Sistematika Pembahasan 

Bab I : Pendahuluan 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang mendasari peneltian ini, rumusan 

masalah yang ingin diteliti oleh peneliti, tujuan penulisan, manfaat penulisan baik bagi 

penulis maupun bagi pihak – pihak yang terkait dalam penulisan ini, dan sistematika 

penulisan. 

Bab II : Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini berisi teori penunjang penelitian, termasuk hasil penelitian sebelumnya, 

disertai dengan rerangka penelitian, meliputi berbagai macam akad dalam perbankan 

syariah, khusus nya akad murabahah. 

Bab III : Metodologi Penelitian 

Bab ini menjelaskan metode yang dipakai penulis dalam melakukan penelitian ini, meliputi 

masalah pemberian pembiayaan dalam perbankan syariah, khususnya pembiayaan 

konsumtif atau biasa disebut akad murabahah pada perbankan syariah.  

Bab IV : Analisa dan Pembahasan 

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, yaitu Bank BRI Syariah 

serta analisis dan pembahasan yang di dalamnya memuat pemecahan atas masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini. 

Bab V : Kesimpulan dan Saran 
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Bab ini berisi mengenai hasil dari penelitian secara garis besar, kesimpulan yang dapat 

diambil oleh peneliti, dan juga saran dari peneliti bagi perusahaan yang merupakan objek 

penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, serta saran bagi pihak lain yang 

akan menjadikan penelitian ini sebagai referensi penelitian berikutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Bank Syariah 

2.1.1.1. Pengertian Bank Syariah 

 Berdasarkan prinsip operasionalnya, bank umum kini terbagi menjadi 2 macam, 

yaitu bank Umum konvensional dan Bank Umum Syariah. Perbedaan diantara keduanya 

jelas terlihat dari dasar prinsip yang digunakan dalam melakukan kegiatan operasionalnya. 

 Menurut Ismail ( 2001 ) menyatakan bahwa “Bank syariah merupakan bank yang 

kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan 

bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank 

syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian 

antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang yang terdapat di perbankan syariah 

harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.” 

 Definisi tersebut menjelaskan bahwa bank syariah merupakan bank yang kegiatan 

usaha, tata cara, aturan, serta pelaksanaannya berjalan sesuai prisnsip syariah Islam, yaitu 

tidak adanya maysir, gharar, dan riba. Seperti yang dikatakan oleh Ascarya dan Diana 

Yumanita (2005: 4), maysir ialah kegiatan spekulatif nonproduktif seperti perjudian, 

sedangkan gharar ialah hal-hal yang tidak jelas dan meragukan, dan riba ialah tambahan 

berlebih dari suatu transaksi seperti bunga. Dalam halnya perbankan konvensional, menurut 

syariah Islam, sebuah bank harus benar-benar jelas dalam pelaksanaan akad dan transaksi 

serta perjanjian yang dibuatnya. 
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 Dalam pelaksanaan operasionalnya, bank syariah tidak menggunakan bunga, 

melainkan menggunakan prinsip bagi hasil sebagai imbalannya. Bagi Hasil akan dibagikan 

secara rata dan adil sesuai dengan kesepakatan kedua pihak (bank dan nasabah) pada saat 

awal transaksi. Dalam kegiatan bank syariah, semua transaksi dijalankan dengan kriteria-

kriteria yang jelas, dimana di setiap akad dijelaskan secara rinci mengenai jangka waktu, 

besarnya nominal, besarnya bagi hasil, serta tujuan dari akad tersebut. Kriteria-kriteria 

tersebut harus disetujui oleh kedua belah pihak agar transaksi menjadi sah. Selain itu, semua 

proses selanjutnya harus sesuai dengan perjanjian dalam akad.  

2.1.1.2. Ciri-ciri Bank Syariah 

 Menururt Ismail (2011), ciri-ciri yang paling menonjol pada perbankan syariah ialah 

sebagai berikut : 

a. Ketika bank syariah melakukan investasi dengan memberikan pembiayaan, bank 

syariah akan menseleksi dengan ketat proyek-proyek yang akan dibiayainya. Bank 

syariah memiliki beberapa prinsip dalam menyalurkan dana, yaitu : 

 Proyek yang dibiayai merupakan proyek halal 

 Proyek yang bermanfaat bagi masyarakat 

 Proyek yang dibiayai merupakan proyek yang menguntungkan bagi bank dan 

mitra usahanya (tidak hanya menguntungkan bagi satu pihak saja) 

b. Orientasi usaha pada bank syariah tidak hanya profit oriented tetapi juga bertujuan 

untuk falah atau kemakmuran masyarakat. Ketika bank syariah menyalurkan dana 

dan menjalankan usahanya, bank syariah tidak hanya semata-mata mengejar 

keuntungan saja namun juga mempertimbangkan kemakmuran masyarakat. 
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c. Hubungan bank dengan nasabah pengguna dana merupakan hubungan kemitraan 

dalam menjalankan usaha bersama, bukan sebagai hubungan kreditur dan debitur 

saja sehingga dapat dikatakan kesetaraan kedudukan antara kedua pihak. 

d. Bank syariah/unit usaha syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas 

memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank syariah 

agar sesuai dengan prnsip syariah. Dibentuknya DPS ini bertujuan agar bank 

syariah/unit usaha syariah tetap beroperasional sesuai dengan ajaran Islam dan tidak 

mengeluarkan produk yang menyimpang dari aturan fatwa Dewan Syariah Nasional 

(DSN). Dewan Syariah Nasional ialah dewan dalam MUI yang tugasnya meneliti 

produk dan jasa lembaga keuangan syariah  yang akan diluncurkan serta 

memberikan fatwa tentang produk dan jasa tersebut. 

2.1.1.3. Fungsi Bank Syariah 

 Menurut Ascarya dan Diana Yumanita (2005), bank syariah dalam kegiatannya 

memiliki dua peranan penting, yakni sebagai badan usaha (tamwil) dan badan sosial (maal). 

Pada dua peranan tersebut bank syariah memiliki fungsi tersendiri, yaitu, 

a. Badan Usaha (tamwil) 

Sebagai badan usaha, bank syariah memiliki fungsi sebagai manajer investasi, 

investor, dan penyedia layanan jasa perbankan. Dari masing-masing fungsi tersebut 

memiliki kegiatan masing-masing. 

Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para 

investor (nasabah) dan menyalurkannya ke dalam berbagai bentuk investasi. Akad 

yang biasa digunakan untuk transaksi tersebut ialah akad wadi‟ah yad dhamanah. 

mudharabah, dan ijarah. 
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Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana kepada nasabah melalui 

kegiatan investasi dengan dasar bagi hasil, jual beli, dan sewa. 

Sebagai penyedia layanan jasa perbankan, bank syariah menyediakan berbagai 

macam jasa yang dapat memudahkan aktivitas masyarakat. Seperti wakalah 

(pemberian mandat). kafalah (bank garansi), hiwalah (pengalihan hutang), rahn 

(gadai), qardh (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), sharf (jual beli valuta 

asing), dan lain sebagainya. 

b. Badan Sosial (maal) 

Selain berperan sebagai badan usaha (tamwil), bank syariah juga berperan sebagai 

badan sosial (maal). Pada perananannya tersebut, bank syariah melakukan pelayanan 

yang bertujuan sosial untuk kemaslahatan masyarakat. Diantaranya ialah melakukan 

pengelolaan dana sosial dengan menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, 

dan shadaqah (ZIS) serta menyalurkan qardhul hasan (pinjaman kebajikan). 

 

2.1.2. Pembiayaan pada Bank Syariah 

2.1.2.1. Pengertian Pembiayaan pada Bank Syariah  

 Seperti pada kegiatan perbankan pada umumnya, bank syariah juga memiliki 

kegiatan penyaluran dana. Salah satunya dengan memberikan pembiayaan kepada nasabah. 

Pembiayaan yang ada pada bank syariah ini tentu saja berbeda dengan yang ada pada bank 

konvensional. Pada bank konvensional, pihak bank memberikan layanan pembiayaan 

dengan cara memberikan pinjaman kepada nasabah. Pemberian kredit tersebut dalam bentuk 

pinjaman uang yang dikemudian hari nasabah harus mengembalikan pinjaman tersebut 

sebesar pokok beserta bunganya. 
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 Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah memiliki caranya sendiri dalam 

melayani nasabah terkait dengan tugasnya dalam menyalurkan dana. Bank syariah akan 

mendasari setiap transaksinya dengan prinsip-prinsip sesuai syariah Islam yang berdasarkan 

pada akad-akad yang ada. Menurut Ismail (2011), di dalam perbankan syariah istilah kredit 

tidak dikenal karena bank syariah memilik skema yang berbeda dengan bank konvensional 

dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Pembiayaan yang ada pada 

bank syariah ini tentu saja berbeda dengan kredit yang terdapat pada bank konvensional. 

Penyaluran dana pada bank syariah tidak serta merta memberikan sejumlah uang kepada 

nasabah, melainkan melalui bentuk transaksi investasi dengan berbagai akad yang terkait 

dengan keperluan nasabah. Pembagian imbalan pada penyaluran dana ini tidak 

menggunakan sistem bunga, melainkan dengan sistem bagi hasil antara pemilik dana dan 

pengelola dana. 

 Fasilitas pembiayaan pada bank syariah ini ialah proses penyaluran dana dari bank 

syariah kepada pihak lain sesuai dengan prinsip syariah. Penyaluran dana ini diberikan oleh 

pemilik dana kepada pengelola dana atas dasar kepercayaan. Pemilik dana mempercayai 

dananya untuk dikelola sedangkan pengelola dana mendapat kepercayaan dan 

tanggungjawab untuk mengelola dana tersebut dan mengembalikannya kepada pemilik dana. 

 Pada kegiatan pembayaan ini, bank syariah akan memperlakukan nasabah sebagai 

mitra kerjanya. Bank syariah akan berlaku sebagai pihak yang memiliki dana dan nasabah 

adalah sebagai pihak yang membutuhkan dana atau pengelola dana. Bank syariah memiliki 

berbagai macam pembiayaan sama seperti bank konvensional namun pada bank syariah, 

pembiayaan tersebut akan dikaitkan dengan akad yang mendasarinya. Seperti, akad jual-beli 

ataupun akad bagi hasil. 
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2.1.2.2. Unsur-Unsur Pembiayaan 

 Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah memiliki beberapa unsur 

yang harus dipenuhi. Diantaranya yaitu: 

a. Bank Syariah 

Bank syariah itu sendiri merupakan salah satu unsur/bagian dari suatu pembiayaan. 

Bank syariah disini berperan sebagai badan usaha yang memberikan pembiayaan 

kepada pihak lain yang membutuhkan dana. 

b. Mitra Usaha/Partner 

Pembiayaan merupakan aktifitas pemberian dana kepada suatu pihak yang 

membutuhkan untuk dikelola. Selain pihak yang memiliki dana, tentu saja pihak 

mitra usaha/pertner menjadi suatu unsur yang harus dipenuhi dalam transaksi 

pembiayaan ini. Mitra/partner ini berperan sebagai pihak yang mendapatkan 

pembiayaan dari bank. 

c. Kepercayaan (Trust) 

Dalam kegiatan pembiayaan, bank memberikan dananya kepada nasabah untuk 

dikelola dan dikembalikan dengan tepat waktu. Hal ini berarti bank memberikan 

kepercayaan kepada nasabah tersebut. Dalam hal ini, kepercayaa merupaka suatu hal 

yang penting untuk terlaksananya kegiatan pembiayaan tersebut. 

d. Akad 

Semua transaksi pada bank syariah membutuhkan kesepakatan antar dua belah 

pihak. Hal ini diwujudkan dalam akad, yaitu kontrak perjanjian /kesepakatan antara 

bank syariah dan pihak nasabah (mitra). 
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e. Risiko 

Setiap dana yang disalurkan atau diinvestasikan tentu saja memiliki resiko. Pada 

transaksi pembiayaan, resiko yang mungkin akan timbul ialah tidak kembalinya dana 

yang disalurkan tersebut. 

f. Jangka Waktu 

Jangka waktu merupakan periode waktu yang diberikan oleh bank kepada nasabah 

untuk mengembalikan dananya. Jangka waktu tersebut bermacam-macam tergantung 

kesepakatan. Diantaranya ialah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka 

panjang. 

g. Imbal Jasa 

Pemberian pembiayaan yang diberikan oleh baank syariah kepada nasabah tidak 

mengandung unsur bunga. Tetapi mengandung sistem bagi hasil yang sesuai dengan 

akad pada masing-masing transaksi yang disepakati. 

2.1.2.3. Jenis Pembiayaan pada Bank Syariah  

 Dalam kegiatan operasionalnya sebagai penyalur dana masyarakat, secara umum 

perbankan syariah memiliki beberapa jenis pembiayaan, yaitu: 

a. Pembiayaan Investasi Syariah 

Investasi merupakan aktivitas penanaman modal dengan tujuan memperoleh 

keuntungan di masa yang akan datang. Keuntungan yang diharapkan dari kegiatan 

investasi tersebut umumnya berupa uang (finansial). Namun hal tersebut tidak 

sejalan dengan yang dilakukan oleh Badan Pemerintah. Mereka biasanya tidak 

mengharapkan keuntungan berupa uang, melainkan mengharapkan adanya manfaat 

sosial dari suatu investasi (social benefit). 
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Suatu individu atau badan usaha yang memperoleh pembiayaan investasi harus dapat 

memaksimalkan kesempatan tersebut dan mendapatkan keuntungan finansial agar ia 

dapat berkembang dan mengembalikan kewajibannya kepada bank. 

Dalam rangka memaksimalkan pendapatan, bank syariah juga menyediakan fasilitas 

pembiayaan investasi kepada nasabah.  Menurut Adiwarman (2009) pembiayaan 

investasi pada bank syariah terbagi menjadi tiga kategori pembiayaan, yaitu investasi 

pada masing-masing komponen aktiva lancar, investasi pada aktiva tetap atau 

proyek, dan investasi dalam efek atau surat berharga (securities). 

Dalam memberikan fasilitas pembiayaan investasi, bank syariah perlu melakukan 

analisis lebih lanjut mengenai proyek yang akan dibiayai. Hal ini dikarenakan 

pembiayaan investasi tersebut dilakukan dengan dana yang terbatas jumlah dan 

sumbernya, sehingga harus berhati-hati dalam memberikan pembiayaan investasi. 

Selain itu pembiayaan investasi ini juga bertujuan memperoleh keuntungan finansial 

(uang) sehingga harus dianalisa secara teliti mengenai proyek investasi yang akan 

diberikan. 

Analisis proyek yang bersangkutan tersebut bertujuan untuk menilai apakah proyek 

tersebut mampu mengembalikan semua biaya modal dalam jangka waktu yang 

ditentukan oleh bank. Selain itu, diadakannya analisis proyek tersebut juga bertujuan 

untuk melihat nilai dari suatu proyek yang akan dibiayai. Apakah proyek tersebut 

memberikan manfaat atau tidak. 

b. Pembiayaan Modal Kerja Syariah 

Pembiayaan modal kerja merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh bank 

syariah. Secara umum, yang dimaksud dengan pemberian modal kerja ialah 
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pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai 

kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Adiwarman 

2009). Pembiayan modal kerja yang diberikan oleh bank syariah ini minimum satu 

(1) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Fasilitas pembiayaan modal 

kerja dapat diperpanjang namun harus dilakukan analisis terhadap debitur terlebih 

dahulu. 

Pembiayaan modal kerja merupakan salah satu fasilitas pembiayaan yang diberikan 

oleh bank syariah kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk mengembangkan 

usahanya. Pembiayaan modal kerja ini memiliki jangka waktu minimum  satu tahun, 

namun dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Pemberian pembiayaan ini akan 

diberikan oleh bank atas dasar analisis terhadap debitur. 

Pemberian pembiayaan ini dapat diberikan oleh bank syariah kepada semua sektor 

ekonomi selama usaha tersebut tidak bertentangan dengan perundang-undangan 

Islam dan peraturan Bank Indonesia. Usaha yang bertentangan tentu saja dilarang 

dan tidak disetujui, sebagai contoh, usaha untuk prostitusi, jual beli narkotika, 

pembiayaan kayu untuk dupa, judi, dan lain sebagainya. Fasilitas pembiayaan modal 

kerja yang diberikan bank syariah ini bertujuan untuk meminimalkan risiko pada 

nasabah agar tidak terjerat sistem bunga atau rentenir, dan juga untuk 

memaksimalkan keuntungan bank. 

Pada prinsipnya, pembiayaan pada bank syariah baik itu pembiayaan investasi, 

konsumtif, maupun modal kerja, ketiganya membutuhkan analisis yang tepat oleh 

bank syariah agar terhindar dari risiko kredit macet. Semua jenis pembiayaan 

dilakukan dengan berdasarkan pada aturan-aturan Islam, yaitu dengan menggunakan 
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beberapa akad syariah. Penggunaan akad-akad tersebut tentu saja akan disesuaikan 

dengan kepentingan dan tujuan masing-masing pembiayaan dan kesepakatan kedua 

belah pihak. 

c. Pembiayaan Konsumtif Syariah 

Menurut Adiwarman (2011) secara definisi  konsumsi ialah kebutuhan individu yang 

meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan 

usaha. 

Berdasarkan definisi diatas pembiayaan konsumtif ialah pembiayaan yang diberikan 

kepada nasabah dengan tujuan bukan untuk usaha dan pada umumnya bersifat 

perorangan. 

Pemberian pembiayaan konsumtif pada bank syariah memiliki beberapa macam jenis 

akad. Akad-akad tersebut akan digunakan oleh bank sesuai dengan kebutuhan 

pembiayaan konsumtif debitur. Diantaranya ialah akad Murabahah, akad Ijarah 

Muntahiya Bit Tamlik (IMBT), akad Ijarah, akad Salam, dan akad Istishna. 

Penentuan akad-akad tersebut akan ditentukan oleh bank sesuai tujuan pembiayaan 

yang diajukan oleh nasabah. Jika nasabah membutuhkan pembiayaan untuk 

kebutuhan konsumtif, bank dapat memberikan pembiayaan dengan akad murabahah 

jika barang konsumtif yang diinginkan tersebut bersifat ready stock. Atau dapat juga 

menggunakan akad salam dan istishna jika barang tersebut bersifat goods in process 

(memerlukan waktu). Penentuan digunakannya akad salam atau istishna tersebut 

ditentukan dengan jangka waktu dalam proses pengadaan goods in process tersebut. 

Jika waktu yang dibutuhkan dibawah 6 bulan, maka akad yang digunakan ialah 

salam namun jika lebih dari 6 bulan maka akad yang dibutuhkan ialah istishna. 
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2.1.3. Pembiayaan Murabahah 

2.1.3.1. Definisi Murabahah 

 Pengertian pembiayaan adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah 

jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Nur Hidayati, 2008). 

 Murabahah merupakan salah satu jenis dari aktifitas jual-beli yang biasa dilakukan 

oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jual beli merupakan salah satu dari aspek 

muamalah yang  memiliki kaidah dasar bahwa semua boleh kecuali yang dilarang. Akad 

Murabahah merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan 

keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Sri Nurhayati dan Wasilah, 

2009) dimana penjual menyebutkan harga perolehan barang dan keuntungan yang ingin 

diperolehnya sesuai dengan jumlah tertentu kepada pembeli pada saat menjual barang 

tersebut (Kasmir, 2003) sehingga hal yang membedakan murabahah dengan jual beli yang 

biasa ialah penjual secara jelas akan memberitahukan besarnya harga perolehan barang 

tersebut serta margin yang diinginkannya.  Selain itu, penjual dan pembeli juga dapat 

melakukan tawar-menawar mengenai besarnya margin hingga mencapai kesepakatan 

bersama. 

 Keuntungan yang disyaratkan oleh penjual tersebut disebut dengan margin 

keuntungan. Dalam aplikasinya pada pembiayaan bank syariah, bank berperan sebagai pihak 

penjual dan nasabah berperan sebagai pembeli. Bank menyediakan barang yang diinginkan 

oleh pembeli dengan membeli barang dari supplier, lalu bank menjual kembali barang 

tersebut kepada pembeli (nasabah) dengan harga yang lebih tinggi karena didalamnya 
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terdapat margin yang diinginkan oleh penjual. Margin keuntungan ini tentu saja bersifat 

tetap dan tidak berubah selama masa kontrak. 

 Jangka waktu pembiayaan murabahah dapat diberikan dengan jangka waktu pendek, 

menengah, dan panjang sesuai dengan kesepakatan kedua pihak (Ismail, 2011). Jangka 

waktu tersebut tidak dapat diubah kecuali adanya persetujuan dari masing-masing pihak. 

 Penggunakan akad murabahah merupakan hal yang sering dilakukan di bank syariah 

yang pada umumnya digunakan untuk jual-beli barang investasi atau barang yang 

dibutuhkan oleh nasabah (Ismail, 2011). Pembiayaan murabahah bukanlah pembiayaan 

untuk modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang. Namun pembiayaan 

murabahah ialah pembiayaan yang diberikan bank dalam bentuk jual-beli barang yang 

diinginkan nasabah. 

 Barang-barang yang boleh digunakan sebagai objek jual-beli dalam akad murabahah 

ialah kendaraan bermotor dan/atau alat transportasi, pembelian alat-alat industri, dan 

pembelian barang lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bank berhak 

memilih dan menentukan supplier dalam proses pengadaan barang. Apabila nasabah 

menunjuk supplier yang lain, maka bank berhak untuk menilai kelayakan supplier tersebut 

sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh bank. Supplier yang ditunjuk merupakan 

perorangan atau badan hukum yang mampu menyediakan barang sesuai permintaan 

nasabah. 

 Perjanjian akad murabahah sama seperti akad lainnya yang berlaku di bank syariah. 

Setiap isi kontrak harus dapat menjelaskan secara detail seluruh hal-hal yang akan disepakati 

selama masa kontrak.  Menurut Sri Nurhayati & Wasilah (2009), dalam pembuatan 

kontrak/perjanjian pada akad murabahah, sebaiknya isi kontrak tersebut dibuat dengan 
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lengkap secara tertulis dan dihadiri oleh saksi-saksi. Isi kontrak akad murabahah pada 

umumnya berisi kriteria barang yang diinginkan serta cara pembayaran dan hal-hal lainnya 

yang terkait dengan pelaksanaan akad murabahah seperti, besarnya pembiayaan, lamanya 

jangka waktu, besarnya angsuran yang akan dibayar, jaminan dan hak atas diskon yang 

mungkin akan timbul serta bila terjadi keterlambatan. 

 Akad murabahah merupakan sebuah transaksi/perjanjian antara dua pihak. Untuk 

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk mengurangi resiko, maka penjual 

dapat mengadakaan perjanjian khusus mengenai jaminan yang harus diserahkan oleh 

pembeli (Syafi‟i Antonio, 2001). Barang jaminan dapat berupa objek yang diperjualbelikan 

dalam akad yang bersangkutan. 

 Akad murabahah yang sah ialah yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah 

ditentukan. Seperti yang dikatakan Usmani (1999) dalam Ascarya (2007), syarat-syarat 

pokok akad murabahah ialah sebagai berikut : 

1. Murabahah merupakan bentuk jual-beli dimana penjual secara terang-terangan dan 

jelas memberitahukan harga perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual 

barang itu kembali kepada orang lain dengan menyertakan tingkat keuntungan yang 

diinginkan. 

2. Tingkat keuntungan dalam akad murabahah dapat ditentukan bersama sesuai dengan 

kesepakatan. Tingkat keuntungan tersebut dapat berupa nominal atau presentase dari 

harga perolehan. 

3. Semua biaya yang dikeluarkan oleh penjual (dalam hal ini ialah bank) dalam 

memperoleh barang, seperti biaya pengiriman dan pajak, akan dimasukkan ke dalam 

biaya perolehan untuk menentukan total biaya perolehan serta untuk menentukan 
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besarnya margin yang diinginkan. Tetapi, biaya-biaya lain yang timbul karena usaha 

seperti biaya sewa gedung dan gaji karyawan tidak dapat dimasukkan ke dalam biaya 

perolehan karena hal tersebut merupakan bagian dari usaha bank secara keseluruhan 

dan margin yang diperoleh bank dari berbagai pembiayaan itulah yang akan 

digunakan untuk meng-cover pengeluaran-pengeluaran tersebut. 

4. Akad murabahah akan dianggap sah apabila harga perolehan dari barang yang 

diperdagangkan tersebut dapat ditentukan secara pasti. 

Contoh : 

a. Ani membeli sepatu seharga Rp 100.000,- dan akan dijual secara murabahah 

kepada Budi dengan margin keuntungan 10%. Hal ini dapat dikatakan akad 

murabahah yang sah karena harga perolehan barang tersebut (sepatu) dapat 

diketahui dengan jelas. 

b. Ani membeli sebuah paket lebaran berisi tas dan sepatu seharga Rp 500.000,- . 

Ani dapat menjual tas dan sepatu tersebut secara bersamaan dengan cara 

murabahah karena harga perolehan kedua barang tersebut dapat diketahui. 

Namun, Ani tidak dapat menjual barang tersebut secara terpisah dengan prinsip 

murabahah karena barang tersebut tidak dapat diketahui secara jelas berapa 

harganya masing-masing. Jika Ani tetap ingin menjual tas atau sepatunya saja 

secara terpisah, Ani dapat menjualnya dengan cara jual beli biasa, bukan dengan 

prinsip murabahah. 

2.1.3.2. Landasan Hukum 

 Menurut Syafi‟i Antonio (2010) landasan hukum akad murabahah berasal dari dua 

sumber, yaitu Al-Qur‟an dan Al-Hadits : 
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a. Al-Qur‟an 

“... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..” 

(QS. Al-Baqarah : 275) 

b. Al-Hadits 

 Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang di 

dalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), 

dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk 

dijual.” (HR. Ibnu Majah) 

2.1.3.3. Jenis Murabahah 

 Adiwarman (2009) menyatakan bahwa akad murabahah terbagi menjadi dua macam 

menurut sifat pemesanannya. Kedua bentuk akad murabahah tersebut adalah akad 

murabahah terikat dan tidak terikat. Pada akad murabahah tidak terikat, nasabah dapat 

membatalkan pesanannya dengan membayar kerugian bank dari uang muka yang telah 

dibayarkan. Jika uang muka tersebut lebih kecil dari jumlah kerugian, maka bank dapat 

meminta kekurangannya kepada nasabah, dan apabila uang muka tersebut lebih besar, maka 

bank harus mengembalikan sisa uang tersebut kepada nasabah. Sedangkan dalam akad 

murabahah yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. 

 Namun meenurut Ascarya (2007), akad murabahah memiliki dua macam bentuk 

skema perdagangan, yaitu : 

a. Murabahah sederhana 

Yaitu transaksi jual beli dengan akad murabahah dimana hanya melibatkan dua 

pihak terkait, yaitu : bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam 
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transaksi ini diasumsikan bahwa barang yang akan diperjualbelikan telah ada 

ditangan pihak penjual (bank). 

Gambar 2.1 

Skema Mekanisme Murabahah Sederhana 

 

 

Keterangan : 

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank dan melakukan 

negosiasi, 

2. Bank menyetujui lalu memberikan barang kepada nasabah, 

3. Nasabah melakukan pembayaran kepada bank. 

 

a. Murabahah dengan pesanan 

Transaksi jual beli dengan akad murabahah dimana transaksi ini melibatkan tiga 

pihak yaitu : bank sebagai penjual, nasabah sebagai pembeli, dan supplier sebagai 

penyedia barang. Dalam transaksi ini, nasabah memberitahukan spesifikasi barang 

yang diinginkannya kepada bank , lalu bank mencari dan membeli barang yang 

sesuai dengan spesifikasi tersebut kepada supplier. 

3. bayar

2. kirim barang

1. Akad Murabahah

Sumber : Ascarya (2007)

Bank Syariah Nasabah
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Gambar 2.2 

Skema Mekanisme Murabahah dengan Pesanan 

 

 

Keterangan : 

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank dan melakukan 

negosiasi, 

2. Bank menyetujui lalu membeli barang kepada supplier, 

3. Bank dan nasabah membuat persetujuan kontrak akad murabahah, 

4. Supplier mengirimkan barang kepada nasabah, 

5. Nasabah membayar kewajibannya kepada bank. 

2.1.3.4. Ciri Akad Murabahah 

 Ciri atau elemen pokok akad murabahah menurut Usmani (1999) dalam Ascarya 

(2007) ialah sebagai berikut : 

3. Akad Murabahah

1. Negosiasi & persyaratan

Sumber : Ascarya (2007)

Bank Syariah Nasabah

5. Bayar

Supplier
4. kirim barang

2. beli barang tunai
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a. Pembiayaan dengan akad murabahah bukanlah pinjaman yang diberikan dengan 

bunga, melainkan jual beli komoditas dengan harga yang telah termasuk dengan 

margin keuntungan yang telah disetujui bersama. 

b. karena murabahah merupakan suatu bentuk jual beli, maka murabahah harus 

memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk suatu jual beli yang sah. 

c.  Murabahah tidak dapat digunakan sebagai bentuk pembiayaan kecuali nasabah ingin 

menggunakan untuk membeli suatu komoditas (barang). Misalkan, murabahah akan 

diberikan dan digunakan untuk keperluan nasabah seperti bahan baku dalam usaha 

kue (tepung), maka murabahah dapat diberikan dengan cara membelikan komoditas 

tersebut. Murabhah tidak dapat digunakan untuk membayar gaji karyawan atau biaya 

listrik karena murabahah mensyaratkan jual beli riil dari suatu komoditas, dan tidak 

hanya menyalurkan pinjaman 

d. Penjual / pemberi pembiayaan harus telah memiliki barang tersebut sebelum dijual 

kepada nasabahnya (pembeli). 

e. Barang harus sudah berada didalam kepemilikan atau penguasaan pihak penjual 

secara fisik sehingga risiko yang akan terjadi pada barang tersebut berada ditangan 

pihak penjual walaupun untuk jangka waktu pendek. 

f.  Melakukan murabahah yang terbaik dan sesuai syariah ialah pihak penjual 

sebaiknya membeli barang dan menyimpan dalam kekuasaannya atau membeli 

barang melalui orang ketiga sebelum menjualnya kepada nasabah. Namun, apabila 

pembelian melalui pihak ketiga tidak praktis, maka diperbolehkan bagi penjual untuk 

memanfaatkan nasabah sebagai agen untuk membeli komoditas atas nama penjual. 

Dalam kasus ini berarti nasabah membeli barang yang sesuai spesifikasi atas nama 
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penjual dan mengambil alih penguasaan barang. Selanjutnya nasabah membeli 

barang tersebut dengan harga tangguh. Penguasaan atas barang oleh nasabah pada 

keadaan pertama merupakan kapasitasnya sebagai agen dari pihak penjual. Dalam 

kapasitas ini nasabah hanyalah sebagai wakil, sedangkan kepemilikan dan risiko 

barang tersebut berada ditangan penjual (bank). Tetapi, ketika nasabah membeli 

barang tersebut dari penjual, maka kepemilikan dan risiko beralih ke tangan nasabah. 

g. Jual beli tidak dapat dilakukan kecuali barang telah dikuasai oleh penjual, tetapi 

penjual dapat berjanji untuk menjual meskipun barang belum berada dalam 

kepemilikannya. Ketentuan ini berlaku juga untuk murabahah. 

h. Sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut, lembaga keuangan sya‟riah (LKS) dapat 

melakukan murabahah sebagai bentuk pembiayaan dengan mengadopsi prosedur 

berikut: 

1. Nasabah dan LKS menandatangani perjanjian umum ketika LKS berjanji untuk 

menjual dan nasabah berjanji untuk membeli barang tertentu pada tingkat margin 

tertentu yang ditambahkan dari biaya perolehan barang. Di dalam perjanjian  

juga dapat menetapkan batas waktu fasilitas pembiayaan. 

2. Ketika barang tertentu dibutuhkan oleh nasabah, LKS menunjuk nasabah sebagai 

agennya untuk membeli barang yang dimaksud atas nama LKS, dan perjanjian 

keagenan ditandatangani kedua belah pihak. 

3. Nasabah membeli barang atas nama LKS dan mengambil alih penguasaan barang 

sebagai agen dari LKS. 
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4. Nasabah menginformasikan kepada LKS bahwa dia telah membeli barang atas 

nama LKS, dan pada saat yang sama menyampaikan penawaran untuk membeli 

barang tersebut dari LKS. 

5. LKS menerima penawaran tersebut dan proses jual beli selesai ketika 

kepemilikan  dan risiko barang terlah beralih ketangan nasabah. 

i. Dalam murabahah, syarat lainnya yang harus dipenuhi adalah barang dibeli dari 

pihak ketiga. 

j. Ketika pihak-pihak yang terkait memiliki kapasitas berbeda pada tahap yang 

berbeda, maka prosedur pembiayaan murabahah tersebut akan menjadi sebuah 

transaksi yang rumit. 

1. Pada tahap pertama kedua pihak berjanji untuk menjual dan membeli barang di 

masa yang akan datang. Hal ini bukan jual beli yang  sesungguhnya, tetapi hanya 

janji untuk melakukan jual beli dengan prinsip murabahah di waktu yang akan 

datang. Jadi, pada tahap ini hubungan antara LKS dan nasabah hanya sebatas 

pemberi janji. 

2. Pada tahap ke dua, hubungan antara kedua pihak adalah hubungan penjual dan 

agen. 

3. Pada tahap ketiga, hubungan antara LKS dan supplier adalah hubungan pembeli 

dan penjual. 

4. Pada tahap ke empat dan ke lima, hubungan-hubungan penjual dan pembeli 

menjadi hubungan antara LKS dan nasabah; dan karena penjualan dilakukan 

dengan pembayaran cicilan, maka hubungan antara debitur dan kreditur juga 

muncul. 
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k. LKS dapat meminta nasabah untuk kepastian dari pembayaran pembiayaan. LKS 

juga dapat meminta nasabah untuk menandatangani nota kesanggupan setelah jual 

beli dilaksanakan, yaitu setelah selesai tahap ke lima. Hal tersebut dilakukan karena 

nota kesanggupan ditandatangani oleh debitur untuk kepentingan kreditor, tetapi 

hubungan antara debitur dan kreditor antara nasabah dengan LKS baru muncul pada 

tahap ketika jual beli yang sebenarnya terjadi di antara mereka.  

l. Jika terjadi wanprestasi oleh nasabah, maka penjual tidak boleh menaikkan harga. 

Namun jika pada awal perjanjian telah disepakati bahwa nasabah harus memberikan 

donasi (infaq) untuk keterlambatan pembayaran, maka nasabah harus memenuhi 

kesepakatan dan kemudian uang tersebut tidak boleh diambil sebagai pendapatan 

LKS, melainkan disalurkan kepada lembaga sosial atas nama nasabah. 

2.1.3.5. Rukun Akad Murabahah 

 Menurut Zulkifli (2007), akad murabahah memiliki lima rukun yang harus dipenuhi, 

yaitu, penjual, pembeli (musytari), barang/objek (mabi’i), harga (tsaman), Ijab qabul 

(sighat). Sedangkan menurut Sri Nurhayati & Wasilah (2009), rukun murabahah hanya ada 

tiga yaitu, pelaku, objek, dan ijab qabul. Meskipun begitu, keduanya memiliki inti 

penjelasan yang sama yaitu mencakup aturan mengenai pelaku akad, ijab qabul, objek 

murabahah, dan harga barang. Berikut adalah rukun akad murabahah menurut Sri Nurhayati 

& Wasilah (2009) : 

a. Pelaku 

Pelaku yang harus ada pada akad murabahah ini ialah ba’i (penjual) yaitu pihak yang 

memiliki barang yang akan dijual) dan musytari (pembeli) yaitu pihak yang 

membutuhkan dan akan membeli barang. (Ascarya, 2007) 
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Pelaku adalah penjual dan pembeli yang telah cakap hukum, baligh, berakal, serta 

dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Sehingga jual beli dengan 

orang yang tak berakal (orang gila) tidak sah hukumnya. Akan tetapi, jual beli 

dengan anak yang belum cakap hukum (anak kecil) dapat menjadi sah apabila seizin 

walinya. 

b. Objek Jual Beli 

Objek akad (mabi’i) dalam akad murabahah ini ialah barang dagangan yang harus 

memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut : 

1. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal. 

Barang yang diperjualbelikan saat jual beli adalah barang yang halal. Barang 

yang haram tentu saja dilarang digunakan terlebih lagi diperjualbelikan. Hal 

tersebut karena barang halal dapat menimbulkan maksiat dan mudharat serta 

melanggar larangan Allah. 

2. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya. 

Objek murabahah merupakan barang yang harus dapat diambil manfaatnya dan 

memiliki nilai, bukanlah barang-barang yang dilarang diperjualbelikan dan tidak 

ada manfaatnya seperti, barang yang telah kadaluwarsa. 

3. Barang tersebut dimiliki oleh penjual. 

Barang yang diperjualbelikan harus dimiliki oleh si penjual. Jika tidak dimiliki 

oleh penjual, maka tidak adanya perpindahan kepemilikan antara penjual dan 

pembeli. Dalam jual beli, barang yang diperjualbelikan harus menggunakan 

barang milik penjual dan tidak boleh barang milik orang lain. Kecuali jika 
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pemilik barang memberikan izin. Sebagai contoh, seorang suami menjual harta 

miliki isterinya. Hal ini akan menjadi sah apabila sang isteri mengizinkannya. 

4. Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di 

masa depan. 

Barang yang dijual harus benar-benar jelas kondisinya dan tidak tergantung 

dengan kejadian tertentu yang akan datang agar tidak adanya unsur 

ketidakpastian. Contoh, Baba menjual mobil sedan miliknya yang hilang dengan 

harga Rp 50 juta. Hal tersebut tidak diperbolehkan karena barang yang 

diperjualbelikan masih tergantung dengan kondisi ditemukan atau tidaknya mobil 

tersebut. 

5. Barang tersebut harus diketahui secara spesifik. 

Objek barang yang diperjualbelikan harus diketahui secara spesifik dan dapat 

diidentifikasi sehingga terhindar dari unsur gharar (ketidakpastian). Contoh, Ali 

akan menjual salah satu dari lima mobilnya. Dalam hal ini Ali harus menetukan 

mobil mana yang akan dijualnya serta spesifikasinya. 

6. Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas. 

Hal tersebut bertujuan agar tidak adanya unsur gharar (ketidakpastian) yang 

dapat merugikan salah satu atau kedua pihak. Barang yang dapat diukur kualitas 

dan kuantitasnya tentu saja akan menguntungkan kedua pihak dalam bertransaksi 

dan menentukan harga. 

7. Harga barang tersebut jelas. 

Sama seperti jual beli lainnya, dalam akad murabahah tentu saja harga barang 

harus ditentukan dengan jelas serta cara pembayarannya tunai atau cicil. Harga 

Penerapan Pembiayaan..., Najlaa, Ak.-IBS, 2012



barang dan cara pembayaran tentu saja harus disepakati oleh kedua pihak agar 

tidak adanya penyesalan dan kerugian di kemudian hari. 

8. Barang yang diakadkan ada di tangan penjual. 

Barang dagangan yang akan diperjualbelikan tentu saja harus ada di tangan 

penjual agar tidak adanya unsur gharar (ketidakpastian). Seseorang yang 

membeli suatu barang dan menjualnya kembali sebelum ia menerima barang 

tersebut maka dapat diartikan bahawa ia menyerahkan uang kepada pihak lain 

dan mengharapkan memperoleh uang yang lebih banyak dan hal ini termasuk 

dalam riba. Sebagai contoh, Ani membeli mobil kepada Baba, namun Ani belum 

mengirimkan mobil tersebut sehingga Baba belum menerima mobil ditangannya. 

Dalam hal ini, Baba tidak dapat menjual mobilnya ke Cici karena barang yang 

diperjualbelikan (mobil tersebut) belum ada ditangannya. 

c. Ijab Qabul 

Ijab qabul (shighah) merupakan saat dimana kedua belah pihak melakukan 

persetujuan. Pernyataan persetujuan tersebut dilakukan dengan dengan pernyataan 

secara tertulis, verbal, ekspresi saling rela/ridho, melalui korespondensi atau cara-

cara komunikasi modern lain diantara keduanya. 

2.1.3.6. Ketentuan pada Akad Murabahah  

1. Margin (Keuntungan Bank) 

 Tingkat keuntungan dalam akad murabahah dapat ditentukan bersama sesuai dengan 

kesepakatan. Tingkat keuntungan tersebut dapat berupa nominal atau presentase dari harga 

perolehan. Margin keuntungan ini tentu saja bersifat tetap dan tidak berubah selama masa 
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kontrak. Penjual dan pembeli dapat melakukan tawar-menawar mengenai besarnya margin 

hingga mencapai kesepakatan bersama.  

 Menurut Sri Nurhayati & Wasilah (2009), besarnya margin keuntungan dapat 

dinyatakan dengan bentuk nominal tertentu, misalkan Rp 20.000.000 atau dalam bentuk 

presentase tertentu terhadap harga beli barang asalkan penjual menyebutkannya kepada 

pembeli pada saat negosiasi perjanjian.. Sebagai contoh, Ani membeli mobil seharga Rp 200 

juta. Lalu ia menjual kembali mobilnya dan mengatakan “saya menjual mobil ini dengan 

harga Rp 240 juta, saya mengambil keuntungan sebesar Rp 40 juta”. Meskipun begitu, 

pembeli tetap diperbolehkan untuk melakukan tawar-menawar dengan penjual atas besarnya 

margin sehingga diperoleh keuntungan yang disepakati oleh keduanya. Selain itu, jumlah 

dari keuntungan harus dipastikan dengan jelas. Besarnya harga barang yang telah disepakati 

tidak dapat berubah hingga kontrak selesai. Sebagai contoh, mobil seharga Rp 240 juta 

tersebut dibeli oleh Budi dengan jangka waktu 2 tahun dan Budi mencicilnya sebesar Rp 10 

juta per bulan. Besarnya cicilan Budi tidak akan berubah selama 24 bulan sampai akad 

murabahah berakhir walaupun harga mobil sudah meningkat atau tingkat bunga pasar 

meningkat. 

2. Harga 

 Murabahah menururut pengertian Fikih Islam ialah suatu bentuk jual-beli dimana 

penjual menyatakan besarnya biaya perolehan barang meliputi harga barang dan biaya-biaya 

lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut serta tingkat keuntunganm 

(margin) yang diinginkan (Ascarya, 2007). Tingkat keuntungan ini dapat berupa nominal 

atau presentase tertentu dari biaya perolehan. 
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 Menurut PSAK No.102, murabahah memperkenankan penawaran harga yang 

berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun 

jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang 

digunakan. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya 

perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, 

maka diskon itu merupakan hak pembeli. 

 Menurut Adiwarman (2009), dalam akad murabahah terdapat beberapa biaya yang 

dapat dimasukkan dan tidak dapat dimasukkan ke dalam biaya perolehan yang nantinya 

akan dijadikan sebagai acuan dasar dalam penentuan margin dan harga jual. Ada beberapa 

mahzab yang memilki berbagai pendapat yang berbeda mengenai pembebanan biaya 

tersebut yaitu: 

1. Mahzab Maliki 

Ulama mahzab Maliki membolehkan biaya yang langsung terkait dan biaya yang 

tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut ke dalam pembebanan biaya asalkan 

biaya tersebut memberikan nilai tambah pada barang itu. 

2. Mahzab Syafi‟i 

Ulama mahzab Syafi‟i membolehkan biaya-biaya yang secara umum terjadi pada 

transaksi jual beli ke dalam pembebanan biaya kecuali biaya-biaya mengenai tenaga 

kerja karena biaya tenaga kerja merupakan bukan bagian dari perolehan barang 

tersebut. Ulama mahzab Syafi‟i juga tidak membolehkan biaya yang tidak memiliki 

nilai tambah untuk dimasukkan ke dalam pembebanan biaya. 
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3. Mahzab Hanafi 

Ulama mahzab Hanafi memboleh biaya-biaya yang memang secara umum timbul 

dalam transaksi jual beli kecuali biaya-biaya yang memang semestinya menjadi 

tanggungan si penjual. 

4. Mahzab Hambali 

Ulama mahzab Hambali membolehkan semua biaya-biaya langsung dan tidak 

langsung yang terkait ke dalam transaksi jual beli selama biaya-biaya tersebut 

memberikan nilai tambah pada barang yang akan dijual. 

 

 Pada intinya, pembebanan biaya dalam proses akad murabahah ditentukan 

berdasarkan harga perolehan barang tersebut serta biaya-biaya lainnya yang secara langsung 

dan tidak langsung memberikan nilai tambah pada barang tersebut. Contohnya, biaya 

pengiriman, pajak, dan sebagainya. 

 Harga jual yang diberikan oleh penjual berasal dari perhitungan harga beli, besarnya 

margin yang diinginkan, serta biaya-biaya lain yang terkait. Secara umum, keempat ulama 

mazhab membolehkan biaya langsung untuk dibebankan kedalam harga jual (Sri Nurhayati 

& Wasilah, 2009). Biaya-biaya yang tidak diperbolehkan untuk dimasukkan kedalam harga 

jual ialah biaya langsung yang berhubungan dengan kegiatan bank yang seharusnya (seperti 

biaya sewa gedung kantor) dan biaya-biaya lainnya yang tidak memberikan nilai tambah 

pada barang. 

3. Perolehan Barang 

 Dalam akad murabahah, pembeli menyebutkan kriteria dan spesifikasi barang yang 

diinginkannya kepada bank. Kemudian bank mencari dan membeli barang yang sesuai 
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dengan spesifikasi, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan menyertai harga beli 

serta margin keuntungan. Supplier  yang ditunjuk merupakan perorangan atau badan hukum 

yang mampu menyediakan barang sesuai permintaan nasabah. Namun, apabila pihak bank 

kesulitan dalam mencari barang tersebut, maka bank dapat meminta nasabah untuk 

mewakilinya membeli barang yang dibutuhkan nasabah sehingga didapat barang yang sesuai 

dengan kriteria yang diinginkan.. Dalam hal ini, maka bank berhak untuk menilai kelayakan 

supplier tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh bank (Ismail, 2011). 

 Dalam akad murabahah, barang yang akan diperjualbelikan tersebut harus dimiliki 

dahulu oleh bank lalu dijual kembali kepada nasabah. Karena jika nasabah langsung 

membeli dari supplier, ini sama saja bank meminjamkan uang kepada nasabah. Hal tersebut 

tidak boleh karena jika memang terjadi transaksi pinjam-meminjam maka tidak 

diperbolehkan adanya margin atau keuntungan didalamnya. 

 Sebagai contoh : Justin ingin membeli mobil kepada Mike dengan kriteria-kriteria 

tertentu. Namun Mike tidak memiliki mobil yang diinginkan oleh Justin, maka 

diperbolehkan Mike meminta Justin untuk mewakilinya mecari mobil yang diinginkannya. 

Dalam hal ini, harus ada 2 transaksi yang terpisah, pertama adalah transaksi jual beli antara 

Mike dan dealer mobil dimana terjadi peralihan kepemilikan dari dealer tersebut kepada 

Mike. Kedua adalah transaksi antara Mike dan Justin dimana terjadi peralihan kepemilikan 

dari Mike kepada Justin. Dalam hal ini tidak boleh hanya terjadi transaksi tunggal yaitu 

antara dealer mobil dan Justin karena jika hal ini terjadi, sama saja Mike meminjamkan uang 

kepada Justin dan tidak boleh adanya unsur keuntungan (margin) atau tambahan di 

dalamnya 
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 . Menurut Fatwa DSN MUI, dalam pembiayaan murabahahah bank membiayai 

sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Bank 

membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus 

sah dan bebas riba. Selain itu bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Setelah membeli barang, 

kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual 

senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara 

jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Jika bank hendak 

mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli 

murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. 

4. Diskon Pembelian Barang 

 Menurut PSAK No.102 diskon murabahah adalah pengurangan harga atau 

penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh pihak pembeli dari pemasok. Diskon atas 

pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai 

dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut 

menjadi hak penjual, sehingga jika terdapat diskon pembelian pada supplier, harga beli 

barang oleh bank kepada supplier menggunakan harga pokok. Yaitu harga beli dikurangi 

dengan diskon (Sri Nurhayati & Wasilah, 2011). Apabila bank memperoleh potongan harga 

(diskon) dari supplier sebelum terjadinya akad, maka besarnya diskon merupakan hak 

nasabah (Muhammad, 2011). Hak kepemilikan atas besarnya diskon ini tergantung oleh 

kesepakatan bersama pada saat akad. Namun jika tidak ada kesepakatan mengenai diskon, 

maka besarnya diskon ini merupakan hak penjual walaupun pada hakikatnya adanya diskon 
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merupakan hak si pembeli sehingga akan lebih baik jika peraturan bank mengatur 

kepemilikan hak diskon tersebut untuk menjadi milik pembeli. Menurut PSAK No. 102 

diskon yang terkait dengan pembelian barang antara lain meliputi : 

a. Diskon dalam bentuk apapun dari supplier atas pembelian barang 

b. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang 

c. Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang 

5. Jaminan 

 Menurut Sri Nurhayati & Wasilah (2009), untuk menghindari hal-hal yang tidak 

diinginkan dan untuk mengurangi risiko, maka penjual dapat mengadakaan perjanjian 

khusus mengenai jaminan yang harus diserahkan oleh pembeli. Penjual dapat meminta 

pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain, dalam bentuk barang 

yang telah dibeli dari penjual dan/atau aset lainnya. (PSAK No.102). Barang jaminan ini 

hanya digunakan sebagai pengganti kerugian apabila nasabah tidak dapat melunasi 

pembiayaan tersebut. Namun apabila nasabah dapat melunasi pembiayaan, maka barang 

jaminan akan dikembalikan . 

2.1.3.7. Pembayaran pada Akad Murabahah  

1. Uang muka 

 Menurut PSAK No.102, “Uang muka adalah jumlah yang dibayar oleh pembeli 

kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual”. Pada beberapa 

transaksi dibolehkan adanya uang muka sesuai dengan kesepakatan kedua pihak (Ismail, 

2011). Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen 

pembelian sebelum akad disepakati (PSAK No.102). Uang muka tersebut akan menjadi 

bagian dalam pelunasan pembayaran murabahah jika akad murabahah disepakati. Namun 
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apabila penjual telah membeli barang tetapi pembeli membatalkannya, maka uang muka ini 

dapat digunakan sebagai pengganti kerugian yang ditanggung oleh penjual. Apabila uang 

muka tersebut lebih kecil dari besarnya kerugian, maka penjual diperbolehkan meminta 

kekurangannya kepada pembeli. Tetapi bila uang muka tersebut ternyata lebih besar dari 

jumlah kerugian, maka penjual harus mengembalikan sisa uang tersebut kepada pembeli. 

 Menurut Fatwa DSN MUI, dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah 

untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Jika 

nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari 

uang muka tersebut. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh 

bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. Namun jika uang 

muka memakai kontrak „urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka : 

a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa 

harga. 

b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar 

kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka 

tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya. 

2. Pelunasan Dipercepat 

 Apabila pembeli menggunakan cara pembayaran dengan dicicil dan ia mempercepat 

pelunasannya, maka penjual diperbolehkan memberikan sejumlah potongan atas pelunasan 

tersebut. Namun, adanya potongan ini tidak boleh dijanjikan di awal akad untuk 

menghindari adanya unsur riba. (Sri Nurhayati & Wasilah, 2009) 

 Menurut Muhammad (2011), bank dapat memberikan potongan pelunasan dalam 

transaksi murabahah apabila : 
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1. Nasabah telah melakukan pelunasan piutang murabahah secara tepat waktu 

2. Nasabah telah melakukan pelunasan piutang murabahah lebih cepat dari waktu yang 

telah disepakati 

 

 Menurut Ismail (2011), bank syariah akan memberikan potongan kepada nasabah 

jika ia melunasi pembayaran sebelum jatuh tempo. Pemotongan biaya ini merupakan 

potongan dari piutang murabahah dan margin keuntungan yang belum diakui. Pemotongan 

biaya murabahah dapat dilakukan dengan cara pemotongan pada sisa pembayaran yang 

masih tersisa. Sebagai contoh, Ani telah membayar selama 10 bulan dan kemudian 

melakukan pelunasan dipercepat dan bank syariah memberikan potongan sebesar Rp 

52.500.000 , maka nasabah hanya akan membayar sisa pembayarannya sebesar Rp 175 juta 

dengan perhitungan sebagai berikut : 

Piutang murabahah (pembayaran yang harus dibayar (pada saat kontrak)) Rp 275.000.000 

Jumlah yang telah dibayar (telah dibayar selama 10 bulan)   Rp   45.500.000 - 

Sisa pembayaran        Rp 227.500.000 

Potongan atas pelunasan dipercepat      Rp   52.500.000 - 

Sisa pembayaran yang dilakukan oleh nasabah (pelunasan)   Rp 175.000.000 

 Selain cara tersebut, bank syariah juga dapat memberikan potongan dengan cara 

memberikan jumlah potongan setelah nasbah melunasi sisa pembayaran sesuai dengan 

perjanjian sebelumnya. Contoh perhitungannya sebagai berikut : 

Nasabah membayar sisa pembayaran sebesar  Rp 227.500.000 , kemudian bank syariah 

membayar kembali kepada nasabah sebesar Rp 52.500.000 , sehingga jumlah pembayaran 

netto yang dilakukan oleh nasabah atas pelunasan dipercepat ialah sebesar Rp 175.000.000 . 
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 Besarnya jumlah potongan atas pelunasan yang dipercepat tergantung oleh kebijakan 

masing-masing bank syariah. 

3. Cara Pembayaran 

 Menurut PSAK Murabahah, pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai 

atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat 

barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau 

sekaligus pada waktu tertentu. Selain itu, penjual diperkenankan memberikan harga yang 

berbeda pada masing-masing cara pembayaran (Sri Nurhayati & Wasilah, 2011). Misalkan, 

harga barang dengan pembayaran tunai atau mencicil memiliki jumlah yang berbeda. 

Meskipun begitu, penjual dan pembeli harus memilih harga dan cara pembayaran yang akan 

digunakan dalam akad tersebut. Lalu setelah disepakati maka hanya akan ada satu harga 

yang akan digunakan dan harga ini tidak akan dapat berubah meskipun pembeli menunda 

pembayaran ataupun mempercepat pembayarannya. 

4. Keterlambatan Pembayaran 

 Menurut PSAK No.102, jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah 

sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat 

dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeur. 

Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta’zir yaitu untuk membuat pembeli lebih 

disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam 

akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan. Denda yang 

diberikan ini semata-mata bukan untuk pendapatan penjual (bank), namun hanya bertujuan 

agar pembeli tersebut disiplin dalam pembayaran. Uang hasil denda tersebut tidak dapat 

diakui sebagai pendapatan si penjual, tetapi akan dimasukkan ke dalam dana 
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kebajikan/sosial yang nantinya tidak dipergunakan untuk keperluan bank, melainkan untuk 

disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti, membantu masyarakat yang 

tertimpa bencana alam, pedagang kecil, atau biaya pendidikan bagi masyarakat kurang 

mampu. Bila nasabah menunggak terus dan tidak mampun lagi membayar angsuran, maka 

penyelesaian masalah ini dapat dilakukan dengan cara musyawarah atau akan diserahkan 

kepada pengadilan agama apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara 

musyawarah. 

 Perlakuan yang berbeda akan diterapkan apabila penundaan tersebut karena pembeli 

yang mengalami kesulitan keuangan, maka hendaknya si penjual memberikan keringanan. 

Keringan tersebut dapat berupa : 

1. Restrukturisasi Piutang. 

Restrukturisasi piutang akan dilakukan terhadap nasabah yang mengalami penurunan 

kemampuan pembayaran secara permanen. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi 

potongan sisa tagihan sehingga jumlah sisa pembayaran menjadi lebih sedikit. 

2. Rescheduling (penjadwalan ulang) Piutang. 

Penjadwalan ulang ini dilakukan dengan cara memperpanjang masa pembayaran 

dengan tidak merubah jumlah utang yang harus dibayar oleh nasabah, serta 

menyesuaikan besar pembayaran tiap bulannya agar lebih ringan. 

3. Mengonversi akad murabahah. 

Mengonversi akad murabahah ini dilakukan dengan cara menjual barang tersebut 

kepada penjual sesuai dengan harga pasar. Lalu hasil dari penjualan tersebut akan 

dipakai untuk melunasi sisa hutang si pembeli. 
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2.1.3.8. Prosedur Akad Murabahah pada Bank Syariah 

 Prosedur pembiayaan murabahah pada umumnya sama dengan pembiayaan lainnya, 

yaitu terdiri dari beberapa tahap yang dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh 

nasabah, dianalisa, keputusan pemberian pembiayaan, hingga pembayaran dan pelunasan. 

 Menurut Zulkifli (2007), prosedur pembiayaan akad murabahah hampir sama dengan 

prosedur pembiayaan lainnya yaitu melalui 8 tahap seperti, permohonan pembiayaan, 

pengumpulan data & investigasi, analisa pembiayaan, persetujuan, pengumpulan data 

tambahan, pengikatan, pencairan, serta monitoring.  

1. Permohonan Pembiayaan 

Tahap awal dalam pembiayaan ialah permohonan pembiayaan. Pada tahap ini 

nasabah melakukan pengajuan pembiayaan secara tertulis kepada officer bank. 

Pengajuan permohonan ini biasanya tidak hanya timbul dari keinginan nasabah. 

Tetapi juga dari permohonan officer bank yang melihat adanya peluang dalam usaha 

nasabah.  

 

2. Pengumpulan Data dan Investigasi 

Selain surat permohonan pembiayaan, bank juga membutuhkan beberapa data berupa 

dokumen. Dokumen tersebut dibutuhkan oleh bank untuk membeantu mengenali 

nasabah lebih dalam.  Jika pembiayaan bersifat produktif, maka data yang diperlukan 

ialah data yang dapat menggambarkan kemampuan usaha nasabah untuk melunasi 

pembiayaan. Namun jika pembiayaan tersebut bersifat konsumtif, maka data yan 

diperlukan ialah data-data yang dapat menggambarkan kemampuan nasabah dalam 
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melunasi pembiayaan. Karena akad murabahah merupakan pembiayaan konsumtif, 

maka data-data yang diperlukan antara lain : 

a. Untuk pegawai (karyawan swasta/ PNS/ ABRI) : 

- Kartu identitas calon nasabah dan istri : Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

atau paspor 

- Kartu Keluarga dan surat nikah 

- Slip gaji terakhir 

- Surat referensi dari kantor tempat bekerja atau SK pengangkatan untuk 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

- Salinan rekening bank 3 bulan terakhir 

- Salinan tagihan rekening telepon dan listrik 

- Data objek pembiayaan 

- Data jaminan 

b. Untuk pengusaha perorangan : 

- Kartu identitas calon nasabah dan istri : Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

atau paspor 

- Kartu keluarga dan surat nikah 

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

- Salinan rekening bank 3 bulan terakhir 

- Salinan tagihan rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir 

- Data obyek pembiayaan 

- Data jaminan 
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c. Untuk profesional seperti dokter, pengacara, dan lain-lain : 

- Kartu identitas calon nasabah dan istri : Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

atau paspor 

- Kartu keluarga dan surat nikah 

- Surat izin profesi 

- Surat izin praktik 

- Salinan rekening bank 3 bulan terakhir 

- Salinan tagihan rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir 

- Data obyek pembiayaan 

- Data jaminan 

 

 Selain mengumpulkan data nasabah, pihak bank juga melakukan tindak 

investigasi untuk mendukung kebenaran dari data yang diberikan nasbah tersebut. 

Investagasi tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan kunjungan lapangan 

dan wawancara. Investigasi ini dapat dilakukan berkali-kali untuk mendapatkan 

keyakinan akan kebenaran data yang diberikan oleh nasabah. Selain itu, investigasi 

juga dapat dilakukan terhadap pihak lain yang terkait dengan nasabah, seperti rekan 

bisnisnya. 

3. Analisa Pembiayaan 

 Untuk melihat apakah nasabah tersebut memiliki kemampuan atau tidak, 

maka pihak bank akan melakukan analisa pembiayaan. Analisa pembiayaan ini 

berbeda-beda pada setiap bank. Namun, analisa yang paling sering digunakan oleh 

bank ialah analisa 5C sebagai berikut : 
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a. Character (Karakter) 

Menganalisa karakter nasabah merupakan analisa yang bersifat kualitatif. 

Pemeriksaan karakter nasabah meruakan hal utama dan terpenting. Karena jika salah 

menilai nasbah, maka akan fatal akibatnya. Pemerikasaaan mengenai karakter 

nasbah biasanya dilakukan melalui beberapa cara sebagai berikut : 

- Wawancara 

Menegetahui karakter nasabah dapat dilakukan dengan wawancara. 

Apabila nasabah memberikan data yang benar, maka ia akan mudah dan 

yakin dalam memjawab pertanyaan wawancara. Namun apabila nasabah 

terlihat gugup dan salah menjawab, maka hal tersebut menandakan 

adanya indikasi ketidak-benaran data nasabah. 

- BI Checking (Bank Indonesia) 

BI checking dilakukan untuk melihat riwayat pembiayaan yang pernah 

dilakukan oleh nasbah serta status yang ditetapkan oleh BI terhadap 

nabah tersebut. Apabila adanya tunggakan atau kredit macet pada suatu 

nasabh maka akan terlihat riwayat tersebut dalam pengecekan melalui 

Bank Indonesia ini. 

- Bank Checking 

Bank checking dilakukan secara personal antara sesama officer bank baik 

itu dalam bank yang sama maupun bank yang berbeda. Dalam 

pengecekan ini akan diketahui riwayat keuangan nasabah. Biasanya 

setiap officer memiliki pengalam tersendiri pada suatu nasabah. Adanya 

tunggakan juga dapat mengindikasi hal buruk terhadap karakter nasabah. 
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- Trade Checking 

Analisa ini dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait oleh nasabah 

seperti, pesaing dalam usaha sejenis, pemasok, dan konsumen. Hubungan 

kemitraan mereka dengan nasabh pasti akan memberikan suatu penilaian 

tersendiri yang akan mengindikasikan karakter nasbah. Terutama 

mengenai masalah keuangan. 

b. Capacity (Kapasitas/kemampuan) 

Analisa kemampuan nasabah pada pembiayaan konsumtif dapat dilihat dari 

kemampuan penghasilan nasabah dalam memenuhi seluruh pengeluaran bulanannya. 

Hal yang perlu dianalisis ialah : 

- Perusahaan tempat yang bersanglutan bekerja 

- Lama bekerja 

- Penghasilan 

c. Capital (Modal) 

Analisa modal nasbah dilakukan untuk melihat seberapa besar tingkat keyakinan 

nasabah terhadap usahanya sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menganilasa 

laporan keuangan nasabah. Dalam pembiayaan konsumtif, analisa ini dilakukan 

dengan cara penyerahan uang muka yang sanggup diberikan oleh nasabah. 

d. Condition (Kondisi) 

Kondisi sekitar merupakan salah satu aspek analisa oleh bank. Hal tersebut karena 

kondisi sekitar tentu saja dapat berpengaruh terhadap usaha nasabah. Kondisi yang 

harus diperhatikan bank antara lain, keadaan ekonomi yang mungkin akan 

berpengaruh pada usaha nasabah, prospek usaha nasabah di masa yang akan datang, 
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serta kebijakannpemerintah yang terkait dengan industri usaha nasabah. Analisa 

kondisi ini dlakukan untuk mengurangi resiko kredit macet. Karena, dengan kondisi 

yang baik maka tentu saja akan sedikit kemungkinan terjadinya kredit macet. 

e. Colateral (Jaminan) 

Analisa terhadap jaminan bertujuan untuk melihat apakah jaminan yang diberikan 

oleh nasabah dapat meng-cover resiko terjadinya kredit macet. Sehingga apabila 

terjai kesulitan dalam pembayaran maka jaminan tersebut dapat meng-covernya. 

Analisa terhadap jaminan ini dilakukan oleh bank dengan cara, meneliti kepemilikan 

barang jaminan, memperkirakan harga pasar barang jaminan tersebut, serta lokasi 

jaminan apakah strategis atau tidak sehingga berpengaruh terhadap nilai jaminan 

tersebut. 

4. Committe (Persetujuan) Pembiayaan 

Proses persetujuan ini merupakan saat dimana pihak bank memberikan keputusan 

apakah permohonan pembiayaan tersebut ditolak, diterima, atau ditunda. Keputusan 

yang diberikan oleh bank tentu saja telah melalui berbagai tahap analisa yang telah 

dilakukan sebelumnya. 

5. Pengumpulan Data Tambahan 

Apabila permohonan pembiayaan suatu nasabah kenumgkinan diterima oleh bank, 

maka bank akan meminta beberapa data tambahan yang mungkin diperlukan. 

Pengumpulan data tambahan ini merupakan hal yang sangat penting untuk 

memutuskan pencairan dana pada tahap berikutnya. 
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6. Pengikatan 

Setelah semua tahap dilaksanakan, proses selanjutnya ialah proses pengikatan, baik 

itu pengikatan pembiayaan maupun pengikatan jaminan. Secara garis besar, 

pengikatan terdiri dari dua macama, yaitu pengikatan dibawah tangaan dan 

pengikatan notariel. Pengikatan dibawah tangan ialah proses penandatangan akad 

yang dilakukan oleh bank dan nasabah. Sedangkan pengikatan notariel ialah proses 

penandatangan akad yang disaksikan oleh notaris. Perbedaan diantara keduanya ialah 

pada saat terjadi penyangkalan terhadap akad tersebut. Pada pengikatan dibawah 

tangan, jika terjadi penyangkalan maka bank harus berusaha membuktikan bahwa 

nasbah telah benar-benar menandatangani akad. Sedangkan pada pengikatana notaril, 

nasbah yang harus membuktikannya. 

Terkait dengan jaminan, pengikatan terdiri dari : 

a. Hak Tanggungan, untuk jaminan yang berupa tanah. Dasar hukumnya adalah UU 

No.4 Tahun 1996 Tanggal 9 April 1996 tentang hak tanggungan. 

b. Hipotik, untuk jaminan yang berupa barang tidak bergerak selain tanah dan kapal 

beukuran 20 m
3
 ke atas. Dasar hukumnya adalah Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata pasal 1162. 

c. FEO (Fiducia Eigendoms Overdracht) atau fidusia,untuk jaminan yang berupa 

barang bergerak. Dasar hukumnya adalah UU No.42 Tahun 1999 tentang 

jaminan fidusia. 

d. Gadai, untuk jaminan yang berupa barang perniagaan, surat berharga, dan logam 

mulia yang penguasaannya ada di tangan bank. Pengikatan gadai ini biasanya 
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akan disertai dengan surat kuasa untuk mencairkan. Dasar hukumnya ialah Kitab 

Undang-undanh Hukum Perdata pasal 1152. 

e. Cessie, untuk jaminan yang berupa piutang. Dasar hukumnya ialah Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata pasal 613. 

f.  Borght, untuk jaminan yang berupa personal guarantee (jaminan pribadi). 

7. Pencairan 

Setelah semua prosedur dijalankan, langkah selanjutnya ialah pencairan pembiayaan. 

Namun, sebelum proses pencairan dilaksanakan harus dilakukan pemeriksaan 

kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai dengan disposisi komite 

pembiayaan pada proposal pembiayaan. Jadi, apabila semua persyaratan telah 

dilengkapi maka pencairan dpat dilakukan. 

8. Monitoring 

Proses akhir yang dilakukan oleh bank ialah monitoring. Sebenarnya, resiko 

pembiayaan baru saja dimulai pada saat memasuki tahap ini. Monitoring dapat 

dilakukan dengan memantau realisasai target usaha dengan bisnis plan yan telah 

dibuat. Beberapa langkah monitoring yang dapat dilakukan ialah : memantau mutasi 

rekening koran nasabah, memantau pelunasan angsuran, melakukan kunjungan rutin 

ke lokasi usaha nasabah, melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha 

sejenis.  
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Gambar 2.3 

Prosedur Pembiayaan Murabahah 

             

2.1.3.9. Kendala Akad Murabahah  

 Menurut Buchori (2004) dalam Nurul Hidayati (2008), beberapa kendala yang 

mungkin terjadi pada penerapan dalam perbankan syariah ialah sebagai berikut: 

1. Terkena pajak karena termasuk jual beli. 

Alternatif solusi yang biaa dilakukan ialah menggunakan seminimal mungkin kata 

jual beli dan mengaitkannya dengan ketentuan perbankan. 

2. Terkena pajak berganda karena 2 tahap transaksi. 

Untuk menghadapi kendala ini, biasanya bank syariah mengatasinya dengan cara 

melakukan satu (1) tahap transaksi, nasabah menerima barang langsung dari 

pemasok/penjual. 

 

Permohonan Pembiayaan

Pengumpulan Data dan Investigasi

Analisa Pembiayaan

Persetujuan Pembiayaan

Pengumpulan Data Tambahan

Pengikatan

Pencairan

Monitoring

Sumber : Zulkifli (2007)
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3. Klaim nasabah bahwa ia tidak berutang kepada bank. 

Alternatif solusi yang dilakukan bank syariah ialah memasukkan klausal dalam 

perjanjian yang berkaitan dengan undang-undang khusus perbankan serta mengkredit 

rekening nasabah dan mendebetnya kembali untuk membayar kepada penjual 

pertama setelah nasabah memberikan surat kuasa mendebet rekening. 

4. Tidak ada referensi biaya. 

Dalam hal ini, bank syariah mengatasinya dengan cara menggunakan tingkat rata-

rata bagi hasil PUAS dan menyusun indeks harga berbagai industry. 

 

 Sedangkan kendala kendala yang ada pada bank lain yaitu PT.BPRS Bumi Rinjani 

Batu dalam Nur Hayati (2008) menunjukan bahwa kendala yang dihadapi bank dalam 

penerapan akad murabahah ialah masih adanya nasabah yang tidak konsisten dengan apa 

yang di wakalahkan dalam akad. Artinya nasabah tidak membelikan barang tersebut tepat 

pada waktunya dan menggunakan uang tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan yang 

terjadi dalam akad, misalnya nasabah sepakat membeli sebuah mobil xenia dengan kriteria 

yang sudah disepakati dalam akad, tetapi saat membali mobil xenia tersebut ternyata 

nasabah menginginkan mobil kijang, kemudian nasabah membeli mobil kijang tersebut dan 

membatalkan membeli mobil xenia tanpa sepengetahuan pihak bank. 

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

 Menurut Nurul Hidayati (2008) “Evaluasi Penerapan Pembiayaan Murabahah pada 

PT. BPRS Bumi Rinjani Batu” menyimpulkan bahwa : 

Penerapan Pembiayaan..., Najlaa, Ak.-IBS, 2012



 Pembiayaan Akad Murabahah pada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu telah sesuai 

dengan standart yang ada dalam teori tetapi terdapat tiga kendala yang terjadi yaitu nasabah 

tidak konsisten dengan apa yang di wakalahkan, masih ada biaya administrasi sebesar 1 % 

dari pokok pinjaman, bank dapat mempertahankan NPF nya. Penelitian yang digunakan 

ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan metode interview, telaah 

pustaka, dokumentasi, searching di internet, dan literatur ilmiah lainnya.. 

 Dari penelitian tersebut maka dapat dilihat persamaan dan perbedaan penelitian 

sekarang dengan penelitian yang terdahulu. Adapun persamaannya adalah terletak pada 

konsep penerapan yang diteliti yaitu sama-sama mengkaji masalah penerapan suatu akad 

pada bank syariah. Sedangkan yang membedakan antara penelitian sekarang dengan 

penelitian terdahulu adalah dari segi judul penelitian, tahun penelitian, serta lokasi 

penelitian, atau studi kasusnya.  

2.3. Rerangka Pemikiran 

Gambar 2.4 

Skema Rerangka Pemikiran 

  

Bank Syariah

Produk Bank Syariah

Akad Murabahah

Teori Praktik

Perbandingan

Kesimpulan dan Saran
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Objek Penelitian 

 Objek penelitian ini adalah PT.BRI Syariah. Bank tersebut dipilih karena merupakan 

salah satu bank syariah terbaik di Indonesia yang telah beroperasi selama 4 tahun.  Hal 

tersebut dibuktikan dengan diraihnya penghargaan Top Sharia Banking Brand pada 7 

Februari 2012 sebagai sebuah penghargaan kepada Bank BRI Syariah sebagai Bank syariah 

terbaik di Indonesia. 

 Fokus penelitian ini ialah pada penerapan pembiayaan murabahah serta kendala yang 

ada pada Bank BRI Syariah. 

 

3.2.  Tempat Penelitian 

 Tempat objek penelitian dalam penulisan ini yakni Bank BRI Syariah yang memiliki 

kantor pusat di Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta.  

 Jangka waktu penelitian ini dimulai dari Juni 2012 dan targetnya selesai pada Juli 

2012 karena peneliti membutuhkan informasi dari narasumber sehingga waktu yang 

diperlukan relatif panjang. 

 

3.3.  Metode Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari responden. Data 

primer dalam penelitian ini ialah wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data untuk 
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mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau 

tanya jawab (Satori dan Komariah : 2009). 

 Pada penelitian ini, wawancara dilakukan kepada pihak yang menguasai secara 

langsung mengenai produk pembiayaan murabahah. Pada BRI Syariah pihak tersebut adalah 

Financing Product Development Manager. 

 Sementara itu data sekunder ialah data yang berupa data-data yang sudah tersedia 

dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat dan mendengarkan. Data 

ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya (Sarwono, 

2006 dalam Susiana 2010). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data mengenai profil BRI Syariah yang meliputi : profil sejarah BRI Syariah, Visi 

dan Misi BRI Syariah, Struktur Organisasi BRI Syariah. 

b. Dokumen-dokumen yang meliputi: application form, surat kuasa, akad, checklist 

dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan pembiayaan murabahah pada BRI 

Syariah.  

 

3.4.  Metode Analisa Data 

 Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif.  Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu 

dengan mendeskripsikan kenyataan dengan benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan 

teknik pengumpulan dan analisa data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. 

(Satori dan Komariah, 2009). 

 Menurut Sugiyono (2009), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai 
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instrumen kunci , teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis 

data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

daripada generalisasi. 

 Sementara itu metode deskriptif ialah suatu metode penelitian untuk 

mendeskripsikan suatu objek atau fenomena dalam suatu tulisan yang bersifat naratif (Satori 

dan Komariah,  2009). Hal ini berarti bahwa dalam penelitian kualitatif deskriptif, data dan 

fakta yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan berupa kata-kata atau 

gambar. Deskripsi yang dimaksud dalam penelitian kualitatif deskriptif ialah 

menggambarkan apa, mengapa, dan bagaimana suatu kejadian terjadi. 

 Sebuah penelitian memerlukan analisis data yang tepat. Dalam proses menganalisis 

data, Satori dan Komariah (2009) menyimpulkan bahwa prosedur analisis data kualitatif 

dibagi menjadi beberapa langkah sebagai berikut : 

1. Tahap Pengumpulan Data, yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan 

melakukan pengumpulan data penelitian. 

2. Tahap Reduksi Data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis dari lapangan. 

3. Tahap Penyajian Data, yaitu penyajian informasi untuk memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

4. Tahap Penarikan Kesimpulan/verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan dari data 

yang telah dianalisis. 

 Berdasarkan uraian tersebut, dalam penelitian ini penulis melakukan tahapan 

analisis data sebagai berikut : 
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1. Peneliti mengumpulkan berbagai data, baik data primer maupun sekunder dengan 

cara wawancara dengan pihak terkait serta mengumpulkan data pembiayaan 

murabahah dari BRI Syariah. 

2. Setelah memperoleh data pembiayaan murabahah, kemudian data diorganisasi 

sesuai dengan yang dibutuhkan dengan cara mengkaji dan mencermati data yang 

telah diperoleh. 

3. Peneliti menganalisis data yang terkait dengan pembiayaan murabahah pada BRI 

Syariah serta menyajikan data sesuai dengan kajian yang dibahas, seperti teori-

teori mengenai pembiayaan murabahah, kendala, serta solusi yang terkait pada 

BRI Syariah. 

4. Peneliti melakukan pengulasan kembali. 

5. Peneliti menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran. 
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1. Sejarah Perusahaan 

 Bank BRI Syariah berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember 2007. Setelah akuisisi, Bank BRI 

mendapat izin beroperasi dari Bank Indonesia paa tanggal 16 Oktober 2008 melalui suratnya 

No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 Bank BRI Syariah 

resmi beroperasi. Setelah resmi beroperasi, PT.Bank BRI Syariah pun merubah kegiatan 

operasionalnya yang semula secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan 

perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Dan hingga kini PT. Bank BRISyariah telah 

hadir selama hampir empat tahun dengan mempersembahkan sebuah bank ritel modern 

terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah 

untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service 

excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip 

syariah. 

 Logo Bank BRI Syariah memiliki makna tersendiri yang menggambarkan karakter 

dari bank itu sendiri. Logo ini memiliki arti tentang keinginan dan tuntutan masyarakat 

terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRISyariah yang mampu melayani 

masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan 

dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero), Tbk., 
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 PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 

ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), 

Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRISyariah (proses spin off-) yang berlaku efektif 

pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku 

Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo 

selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah. 

  Dengan berfokus pada segmen menegah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan 

menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan 

perbankan. Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan 

aset, PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan 

perolehan dana pihak ketiga. 

 Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan 

bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan 

konsumer berdasarkan prinsip Syariah. 

4.1.2. Visi dan Misi Bank BRI Syariah 

a. Visi Bank BRI Syariah 

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Bank BRI Syariah memiliki 

sebuah Visi atau tujuan yang akan dicapainya di masa yang akan datang, yaitu 

“Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai 

kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih 

bermakna.”. 
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b. Misi Bank BRI Syariah 

Untuk mewujudkan Visi tersebut, berikut adalah Misi yang harus dilakukan oleh 

Bank BRI Syariah : 

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan fi-

nansial nasabah.  

2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah. 

3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan 

dimana pun. 

4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan 

menghadirkan ketenteraman pikiran. 

4.1.3. Struktur Organisasi dan Job Description Bank BRI Syariah 

A. Dewan Pengawas Syariah 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberi nasihat dan 

saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip 

syariah. 

 Tugas dan Tanggung Jawab : 

 Tugas dan Tanggung jawab DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada 

 Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah, yang 

 meliputi : 

1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional 

dan produk yang dikeluarkan Bank. 

2. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank. 
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3. Meminta fatwa kepada DSN untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya. 

4. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap 

mekanisme penyaluran dana serta pelayanan jasa bank. 

5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dan satuan kerja Bank 

dalam rangka pelaksanaan tugasnya. 

6. Memberikan pengarahan (directing) dan saran-saran kepada Direksi, Pejabat 

Bank dan pimpinan Kantor Cabang mengenai hal-hal yang terkait dengan 

ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. 

7. Mengkomunikasikan usul dan saran pengembanagan produk dan jasa Bank yang 

memerlukan kajian dan fatwa DSN. 

 

B. Dewan Komisaris 

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris yang berkaitan dengan pembiayaan 

adalah sebagai berikut : 

1. Menyetujui rencana pembiayaan tahunan, termasuk rencana pemberian 

pembiayaan kepada pihak yang terkait dengan Bank, pembiayaan kepada 

nasabah besar tertentu yang dituangkan dalam rencana kerja Bank yang 

disampaikan kepada Bank Indonesia dengan tidak bertentangan dengan segala 

ketentuan yang diatur/ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan. 

2. Mengawasi pelaksanaan rencana pemberian pembiayaan tahunan. 

3. Meminta penjelasan dan / atau pertanggungjawaban Direksi serta meminta 

langkah perbaikan apabila pelaksanaan pemberian pembiayaan tersebut 

menyimpang dari rencana pembiayaan. 
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4. Menyetujui Kebijakan Pembiayaan yang minimal telah memuat semua aspek 

sesuai ketentuan Bank Indonesia. 

5. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi mengenai 

perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan termasuk 

pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank Syariah BRI 

dan nasabah besar tertentu 

6. Berkewajiban melakukan tidak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi 

yang diberikan dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-

undangan 

 

C. Direksi 

Tugas dan wewenang serta tanggung jawab Direksi yang berkaitan dengan 

pembiayaan meliputi hal-hal sebagai berikut : 

1. Menyusun dan/atau bertanggungjawab atas penyusunan rencana pembiayaan 

yang akan dituangkan dalam rencana kerja Bank yang akan disampaikan kepada 

Bank Indomesai serta memastikan bahwa pelaksanaannya telah disesuaikan 

dengan rencana. 

2. Menyusun dan/atau bertanggungjawab atas penyusunan Kebijakan Pembiayaan 

yang memuat semua aspek yang sesuai dengan standar pengelolaan administrasi 

pembiayaan pada umumnya. 

3. Memastikan Kebijakan Pembiayaan telah diterapkan dan dilaksanakan secara 

konsekuen dan konsisten. 
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4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan langkah perbaikan atas hasil analisa dan 

saran-saran yang disampaikan Komite Kebijaksanaan Pembiayaan 

5. Memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas berbagai penyimpanagan dalam 

pembiayaan yang ditemukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) 

6. Memastian ketaatan Bank terhadap Undang0Undang Perbankan Syariah, 

peraturan perundangan yang lainnya yang berlaku dan Fatwa Dewan Syariah 

Nasional 

7. Bertanggung jawab secara hukum terhadap ketentuan Undang-Undang 

Perbankan dan Anggaran dasar Bank serta peraturan perundangan lainnya yang 

berlaku. 

8. Wajib memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia tentang Direktur 

Kepatuhan dan ketentuan Peraturan Bank Indonesia tentang Manajemen Resiko 

dan ketentuan lain yang serupa yang dikeluarkan oleh Otoritas Pengawas Bank 

9. Melaporkan secara berkala dan tertulis kepada Komisaris disertai langkah 

perbaikan yang telah, sedang dan akan dilakukanyang meliputi : 

a. Perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan 

b. Perkembangan dan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada pihak 

yang terkait dengan Bank Syariah BRI dan Nasabah tertentu 

c. Pembiayaan dan pengawasan khususu dari pembiayaan bermasalah. 

d. Penyimpangaan dalam pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan 

e. Temuan penting dalam pembiayaan yang dilaporkan oleh Satuan Kerja 

Audit Intern (SKAI) 
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f. Pelaksaan dan rencana pembiayaan sebagaimana yang telah tertuang 

dalam rencana kerja Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia 

g. Penyimpangan / pelanggaran ketentuan di bidang pembiayaan 

10. Menetapkan dan mengangkat anggota Komite Pembiayaan Unit Bisnis beserta 

batas wewenang pembiayaan yang diberikan. 

 

D. Komite Kebijaksanaan Pembiayaan 

Fungsi dan Tanggungjawab KKP meliputi : 

1. Memutuskan dan menetapkan kebijakan, peraturan, arah, dan strategi 

pembiayaan 

2. Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan Kebijakan 

Pembiayaan terutam yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian 

dalam pembiayaan 

3. Mengawasi agar Kebijakan Pembiayaan dapat diterapkan dan dilaksanakan 

secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat 

hambatan dalam penerapan Kebijakan Pembiayaan. 

4. Melakukan kajian berkala, terhadap Kebijakan Pembiayaan dan memberikan 

saran kepada direksi apabila diperlukan perubahan / perbaikan Kebijakan 

Pembiayaan 

5. Memantau dan menganalisa : 

a. Perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan. 

b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus pembiayaan. 
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c. Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas pembiayaan 

yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan Nasabah 

besar tertentu. 

d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK. 

e. Ketaatan terhadap ketentuan perundangan dan peraturan lainnya dalam 

pelaksanaan pemberian pembiayaan. 

f. Penyelesaian pembiayaan bermasalah. 

g. Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan 

penghapusan pembiayaan. 

6. Melakukan komunikasi dan koordinasi pengawasan pembiayaan dengan Dewan 

Komisaris. 

7. Menyelesaikan persoalan yang timbul akibat ketidaksesuaian paham mengenai 

Kebijakan Pembiayaan. 

8. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala dan memberikan saran perbaikan 

kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai : 

a. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaanKebijakan Pembiayaan 

b. Hasil pemantauan dan analisa mengenai yang dimaksud pada butir 5 di 

atas. 

9. Menentukan perencanaan portofolio pembiayaan, cadangan penghapusan dan 

estimasi besarnya jumlah kerugian serta penghapusbukuan (write off) 

10. Melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang terlibat 

dalam aktivitas pembiayaan. 
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11. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan 

kepadaDewan Komisaris mengenai hasil pengawasan atas penerapandan 

pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan. 

12. Memberikan dan meminta informasi serta pandangan dari dan kepada  DPS. 

 

E. Komite Pembiayaan 

Komite pembiayaan merupakan komite operasional, terdiri dari para pejabat 

pembiayaan yakni bertugas membantu Direksi dalam menganalisa dan memutuskan 

(menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan maupun perpanjangan fasilitas 

pembiayaan, sesuai dengan Batas Wewenang Persetujuan Pembiayaan (BWPP) yang 

telah ditetapkan. 

Tugas dan Tanggung Jawab : 

1. Menganalisa dan memberikan persetujuan atau penolakan pembiayaan sesuai 

dengan batas wewenang persetujuan pembiayaan yang ditetapkan oleh Direksi 

dengan menggunakan pertimbangan yang baik berdasarkan keyakinan sendiri 

(independent judgement). 

2. Menganalisa estimasi tingkat keuntungan dan sumber pendanaan pembiayaan 

berdasarkan data hasil rapat Asset and Liabilities Committee (ALCO). 

3. Melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan 

pembiayaan berdasarkan kemahiran profesinva secara jujur, obyektif, cermat, 

jujur dan seksama serta senantiasa bersikap independen dan pengaruh pihak yang 

berkepentingan dengan nasabah. 
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4. Memelihara sistem check & balance untuk menjaga keseimbangan antara 

kebutuhan marketing dengan kepentingan pembiayaan, yakni dengan : 

- Mengetahui secara mendalam transaksi pembiayaan 

- Memiliki pengetahuan dan pendalaman tentang nasabah dan usahanya, 

sehingga yakin bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dilunasi kembali 

pada waktunya dan tidak berkembang menjadi pembiayaan bermasalah 

- Mengetahui definisi dan arti risiki pembiayaan secara benar. 

5. Menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak yang berkepentingan dengan 

pemohon pembiayaan untuk memberikan persetujuan pembiayaan yang hanya 

bersifat formalitas. 

6. Memastikan bahwa proses pemberian pembiayaan memenuhi ketentuan 

Kebijakan Pembiayaan, Pedoman Pemberian Pembiayaan (P3), dan Petunjuk 

Pelaksanaan Pembiayaan, serta ketentuan-ketentuan lain yang secara resmi 

dikeluarkan oleh Kantor Pusat. 

 

F. Reviewer 

Reviewer adalah pejabat Bank yang tugas utamanya adalah membantu Komite 

Pembiayaan Kantor Pusat berkaitan dengan proses analisa proposal pembiayaan. 

Tugas dan Tanggung Jawab : 

1. Memastikan proposal pembiayaan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, 

memenuhi ketentuan internal maupun eksternal serta memenuhi prinsip syariah.  
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2. Menganalisa kelayakan usaha nasbah/calon nasabah secara efektif, independen 

dan obyektif serta menilai akurasi dan integritas terhadap data yang disajikan 

dalam proposal pembiayaan. 

3. Mengajukan rekomendasi proposal pembiayaan kepada Komite Pembiayaan 

Kantor Pusat untuk disetujui. 

4. Menjembatani kepentingan Cabang dengan Direksi mengenai hal yang terkait 

dengan proposal pembiayaan. 

 

G. Account Officer 

Account Officer adalah pejabat Bank yang berhubungan langsung dengan nasabah 

dan tugas utamanya adalah berkaitan langsung dengan proses dan persetujuan 

pembiayaan serta pengelolaan nasabah (account management) 

Tugas dan Tanggung Jawab : 

1. Memasarkan produk pembiayaan Bank sesuai dengan kriteria target pasar Bank. 

2. Melakukan analisa kebutuhan keuangan dan kelayakan usaha calon nasabah serta 

analisa kemampuan untuk membayar kembali, baik secara historis maupun 

dimasa yang akan datang dengan berbagai skenario (ex ante dan ex post 

analysis). 

3. Merancang persyaratan/covenant pembiayaan kepada nasabah guna membatasi 

perubahan eksposure risiko nasabah di waktu yang akan datang. 

4. Mengajukan usulan pembiayaan melalui struktur pembiayaan, yang tepat dan tata 

perikatan pembiayaan yang aman dan memadai, serta sesuai dengan prinsip 

syariah. 
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5. Memastikan kebenaran, keabsahan, kelengkapan dan pengkinian data/dokumen 

nasabah, serta tindaklanjut atas kekuranglenhgkapan syarat/dokumen nasabah. 

6. Memantau pengembalian dana yang ditanamkan Bank pada kegiatan usaha 

nasabah sesuai yang disepakati. 

7. Mengelola nasabah dalam rangka menjaga kualitas pembayaran, kelengkapan 

dokumen dan analisa kinerja nasabah. 

8. Membina hubungan baik dengan nasabah atas dasar rasa saling mengharagai dan 

saling menguntungkan. 

9. Mengelola nasabah bermasalah untuk diusahakan kembali lancar, sebelum 

diserahterimakan pengelolaannya ke Special Asset Management (SAM). 

10. Setiap persetujuan pembiayaan membebankan tanggung jawab bagi Account 

Officer yang bersangkutan serta semua Komite Pembiayaan untuk selalu 

melakukan supervisi terhadap setiap perkembangan account. 

11. Account Officer yang belum mengerti bidang pembiayaan yang akan dibiayai 

agar membicarakan hal tersebut dengan Unit Bisnis lain atau Kantor Pusat yang 

lebih menguasai dan mengerti tentang bidang yang bersangkutan. 

 

H. Support Pembiayaan 

Support Pembiayaan merupakan unit kerja yang independen dan mandiri dalam hal 

mendukung dan menjalankan aktivitas pembiayaan yang sehat dan berdasarkan 

prinsip kehati-hatian (prudential). 
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Selain bersifat independen, Support Pembiayaan berfungsi sebagai unit pendukung 

dalam hal administrasi pembiayaan, dan penghubung antara Bagian Marketing 

dengan Bagian Operasi dalm hal penyediaan fasilitas maupun realisasi pembiayaan. 

Fungsi Utama Support Pembiayaan adalh mendukung kelancaran unit bisnis didalam 

melakukan aktivitas pembiayaan dan memastikan seluruh kebijakan, peraturan, dan 

prosedur pembiayaan dipatuhi secara optimal. 

Tugas dan Tanggung Jawab : 

1. Melakukan analisa, pemeriksaan dan penilaian agunan. 

2. Melakukan pengecekan kualitas nasabah (antara lain trade checking, BI 

checking) sesuai permintaan Account Officer. 

3. Melakukan kontrol pelaksanaan realisasi pembiayaan. 

4. Melakukan kontrol atas kelengkapan dan kebenaran dokumentasi pembiayaan. 

5. Menyelenggarakan administrasi file pembiayaan, agunan, custodianship, dan 

pelaporan pembiayaan. 

 

I. Manajemen Resiko 

Wewenang dan Tanggung jawab Unit Kerja Manajemen Risiko meliputi : 

1. Menganalisan dan mengevaluasi eksposur risiko portofolio pembiayaan. 

2. Mengusulkan dan mengkaji ulang terhadap penetapan limit atau Batas 

Wewenang Persetujuan Pembiayaan (BWPP) secara berkala sekurang-kurangnya 

satu kali dalam setahun atau frekuensi yang lebih sering, sesuai dengan jenis 

risiko, kebutuhan dan perkembangan Bank. 
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3. Mengkaji terhadap usulan aktivitas dan produk baru yang diajukan atau 

dikembangkan oleh suatu unit kerja pengusul. Pengkaji difokuskan pada aspek 

kemampuan Bank untuk melakukan aktivitas dan produk baru termasuk sistem 

dan petunjuk pelaksanaan yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur 

risiko pembiayaan Bank. 

4. Mengevaluasi terhadap akurasi dan validasi data yang digunakan oleh Bank 

untuk mengukur risiko pembiayaan yang menggunakan model untuk keperluan 

intern. 

5. Mengkaji usulan dan kaji ulang secara berkala terhadap kecukupan dan 

kelayakan dari kebijakan dan prosedur pembiayaan. 

6. Menyusun profil risiko pembiayaan secara berkala atau sekurang-kurangnya 

secara triwulanan. Apabila kondidi eksternal/pasar berubah dengan cepat maka 

frekuensi laporan harus ditingkatkan. 

7. Menerapkan stress testing guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan 

dan strategi pengelolaan pembiayaan terhadap kinerja satuan kerja terkait 

pembiayaan. 

 

J. Kepatuhan 

Adalah satuan kerja yang bertugas membantu pelaksaan fungsi Direktur Kepatuhan 

sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Direktur Kepatuhan 

(Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern 

Bank Umum. (berdasarkan pasal 28 point c, PBI No. 8/4/PBI/2006 perihal 

Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum). 
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Tugas dan Tanggung Jawab : 

1. Memastikan bahwa aktivitas pembiayaan (usulan pembiayaan) telah sesuai 

dengan peraturan yang berlaku (Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan 

Perundangan yang berlaku). 

2. Melakukan review aspek kepatuhan pada usulan pembiayaan dengan jumlah 

tertentu dan pembiayaan pada pihak terkait. 

 

K. Satuan Kerja Audit Intern 

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) adalah satuan kerja yang berfungsi membantu 

Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan berfungsi sebagai pihak independen 

yang melakukan pemeriksaan, analisa dan berperan aktif dalam meningkatkan sistem 

pengendalian intern atas kualitas pembiayaan. 

Tugas dan Tanggung Jawab : 

1. Menilai kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern yang berkaitan 

dengan pembiayaan, seluruh ketentuan, peraturan, sistem, dan prosedur, untuk 

menentukan apakah telah memadai untuk mencapai sasaran Bank secara efisien 

dan ekonomis. 

2. Melakukan pemeriksaan dan pembinaan kualitas portofolio pembiayaan dan 

kualitas proses pemberian dan pengelolaan pembiayaan, apakah sesuai dengan 

ketentuan yang telah digariskan melalui kebijakan dan peraturan intern maupun 

ekstern. 
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L. Satuan Kerja Pembiayaan 

Dalam proses pemberian pembiayaan, seorang pejabat pembiayaan yang terkait 

(Account Officer), Komite Pembiayaan dan Supporting Unit yang terkait, 

sekurangnya wajib : 

1. Mentaati semua ketentuan yang ditetapkan dalam Kebijakan pembiayaan. 

2. Melaksanakan tugasnya secara jujur dan obyektif, cermat, dan seksama. 

3. Menghindarkan diri dari pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon 

pembiayaan yang dapat merugikan Bank. 

4.1.4. Ruang Lingkup Usaha Bank BRI Syariah 

 Seperti kegiatan perbankan pada umumnya, Bank BRI Syariah juga beroperasi 

dengan menjalankan dua kegiatan utamanya, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. 

Kegiatan penghimpunan dana dilakukan dengan cara menyediakan berbagai macam fasilitas 

seperti tabungan, giro, dan juga deposito. Kegiatan pendanaan ini dijalankan oleh Bank BRI 

Syariah dengan menggunakan akad wadi’ah dan mudharabah. Di sisi lain, Bank BRI 

Syariah juga memiliki fasilitas pembiayaan berupa Talangan Haji, Gadai, KPR (kepemilikan 

rumah), KMG (untuk karyawan), dan KKB (kendaraan bermotor). Untuk fasilitas 

pembiayaan tersebut, BRI Syariah menggunakan akad Qardh dan akad Murabahah dalam 

melaksanakan operasionalnya. 
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Gambar 4.1. 

Kegiatan Utama Pendanaan dan Pembiayaan 

Pada PT. Bank BRI Syariah 

 

Tabungan BRI Syariah iB

Tabungan Haji BRI Syariah iB

Giro BRI Syariah iB

Pendanaan Giro BRI Syariah iB

Deposito BRI Syariah iB

Bank BRI Syariah

Talangan Haji BRI Syariah iB

Pembiayaan Gadai BRI Syariah iB

KPR BRI Syariah iB

KMG BRI Syariah iB

KKB BRI Syariah iB

Sumber : Bank BRI Syariah  

4.1.5. Jenis-Jenis Produk Pendanaan dan Pembiayaan Bank BRI Syariah 

 Bank BRI Syariah memiliki beragam fasilitas pendanaan dan pembiayaan yang 

disediakan untuk masyarakat. Produk-produk yang ada di Bank BRI Syariah antara lain 

sebagai berikut : 

a. Penghimpunan Dana: 

 1) Tabungan BRISyariah iB 

Tabungan BRISyariah iB merupakan tabungan dari BRISyariah bagi nasabah 

perorangan yang setoran dan pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu. 

Tabungan BRISyariah iB ini menggunakan prinsip titipan dalam operasionalnya. 
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2) Tabungan Haji BRISyariah iB 

Tabungan Haji BRISyariah iB merupakan tabungan yang bertujuan untuk dana haji 

yang pengambilannya tidak dapat ditarik sewaktu-waktu, tidak diberikan Kartu 

ATM.  Tabungan Haji BRISyariah iB memberikan kemudahan dalam merencanakan 

persiapan ibadah haji. Pada Tabungan Haji BRISyariah iB ini tersedia Fasilitas Dana 

Talangan Haji BRISyariah iB yang merupakan solusi terbaik mempercepat ke 

Baitullah dengan persyaratan dan ketentuan mudah serta cepat 

3) Giro BRISyariah iB 

Giri BRISyariah iB merupakan simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan 

pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan (wadi’ah yad dhamanah) yang 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan Cek/Bilyet Giro.  

4) Deposito BRISyariah iB 

Deposito yaitu simpanan yang bertujuan untuk investasi dan penarikannya hanya 

dapat dilakukan pada saat jatuh tempo sesuai jangka waktu yang disepakati (1 bulan, 

3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan). Dan dapat diperpanjang secara otomatis (ARO). 

Deposito BRISyariah iB adalah produk investasi berjangka kepada Deposan dalam 

mata uang tertentu. Dana dikelola dengan prinsip syariah sehingga shahibul maal 

(nasabah) tidak perlu khawatir akan pengelolaan dananya. 

b. Penyaluran dana: 

1) Talangan Haji BRISyariah iB 

Talangan Haji BRISyariah iB adalah salah satu produk pembiayaan untuk kepergian 

Ibadah Haji di seluruh Indonesia dalam upaya menjaring nasabah yang memiliki 

rencana untuk melaksanakan Ibadah Haji. Selain itu dalam upaya meningkatkan 
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servis terhadap nasabah, PT. Bank BRISyariah telah menyediakan fasilitas 

SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) sehingga untuk pemesanan porsi 

Haji bisa dilakukan pemesanan secara online. 

2) Gadai BRISyariah iB 

Bank BRI Syariah memiliki produk gadai yang bernama Gadai BRISyariah iB. 

Produk ini menggunakan akad murabahah. Gadai BRISyariah iB selain untuk 

kebutuhan dana mendesak juga mendidik masyarakat untuk melindungi nilai 

assetnya melalui emas dengan memanfaatkan produk Gadai BRISyariah iB. 

3) KPR BRISyariah iB 

Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau 

keseluruhan  kebutuhan akan hunian dengan mengunakan prinsip jual beli 

(Murabahah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang 

telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan 

4) KMG BRISyariah iB 

KMG BRISyariah iB merupakan salah satu produk untuk memenuhi kebutuhan 

karyawan khususnya karyawan dari perusahaan yang bekerjasama dengan PT. Bank 

BRISyariah dalam Program Kesejahteraan Karyawan (EmBP), dimana produk ini 

dipergunakan untuk berbagai keperluan karyawan dan bertujuan untuk meningkatkan 

loyalitas karyawan 

5) KKB BRISyariah iB 

KKB BRISyariah merupakan slah stu produk pembiayaan yang dimiliki oleh Bank 

BRI Syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan kepemilikan kendaraan 
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bermotor. Pembiayaan KKB BRISyariah iB ini menggunakan akad murabahah 

dalam kegiatan jual-beli kendaraan bermotor tersebut. 

4.2. Pembahasan Data Hasil Penelitian 

4.2.1. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan di Bank BRI Syariah  

 Bank BRI Syariah memiliki beragam jenis fasilitas pembiayaan. Pembiayaan – 

pembiayaan ini diberikan oleh BRI Syariah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Adapun jenis pembiayaan yang dimiliki oleh PT. Bank BRI Syariah ialah 

Talangan Haji BRISyariah iB, Gadai BRISyariah iB, KPR BRISyariah iB, KMG 

BRISyariah iB, serta KKB BRI Syariah iB. 

 Dari berbagai produk pembiayaan yang dimiliki oleh Bank BRI Syariah, akad yang 

digunakan ialah akad Qardh dan akad Murabahah. Namun, pada praktiknya akad murabahah 

lah yang paling banyak digunakan oleh Bank BRI Syariah pada produk pembiayaannya 

yaitu pada pembiayaan KPR BRIsyariah iB, KKB BRIsyariah iB, KMG BRIsyariah iB. 

KKB BRIsyariah iB merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang 

membutuhkan dana untuk membeli kendaraan bermotor berupa mobil. KPR BRIsyariah iB 

merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk 

keperluan konsumtif yang berhubungan dengan rumah. Baik itu membeli rumah ataupun 

merenovasi rumah. Sedangkann KMG BRIsyariah iB merupakan pembiayaan multiguna 

yang diberikan kepada nasabah yang perusahaannya telah bekerjasama dengan Bank BRI 

Syariah. Pembiayaan multiguna ini digunakan untuk membeli kebutuhan konsumtif lain 

selain mobil dan rumah seperti, motor, handphone, dan alat-alat elektronik lainnya. 
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Gambar 4.2. 

Jenis Pembiayaan pada PT. Bank BRI Syariah 

 

Talangan Haji BRISyariah iB Qardh

Gadai BRIsyariah iB Qardh wal Ijarah

Pembiayaan KPR BRIsyariah iB Murabahah

KMG BRISyariah iB Murabahah

KKB BRISyariah iB Murabahah

Sumber : BRI Syariah cabang Citarum Bandung  

 

4.2.2. Penerapan Murabahah pada Bank BRI Syariah 

4.2.2.1. Prosedur Pembiayaan Murabahah di Bank BRI Syariah 

 Secara umum prosedur pembiayaan dengan akad murabahah yang ada di BRI 

Syariah baik dalam pembiayan KKB, KPR, maupun KMG ialah sebagai berikut : 
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Gambar 4.3. 

Alur Prosedur Pembiayaan Pada Bank BRI Syariah 

 

Sumber : BRI Syariah

Solisitasi

Data Collecting

Checking & Appraisal

MUP Creation

MUP Process Approval

SP3

Signing

Pencairan

 

Keterangan : 

1. Solisitasi 

Solisitasi ialah suatu proses yang dilakukan oleh pihak bank, yaitu Account Officer 

(AO) dalam mencari target market yang telah ditentukan sebelumnya yaitu bidang 

usaha atau individu yang potensial. Proses solisitasi inilah yang nantinya akan 

mengawali proses pembiayaan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan AO dalam 

mencari nasabah sesuai dengan target market BRI Syariah, yaitu: 
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a. Marketing Developer 

Ialah proses solisitasi dengan melibatkan seorang Marketing Developer 

(MD) dari suatu dealer ataupun developer suatu perumahan sebagai 

perantara antara bank dan calon nasabah. Pada case ini, nasabah datang 

ke supplier dan memilih barang yang diinginkannya, kemudian pihak 

marketing dari dealer/developer tersebut menghubungi bank BRI Syariah 

untuk memulai proses pembiayaan. Dealer yang dapat melakukan 

kerjasama dengan Bank BRI Syariah ialah dealer yang memiliki status 

ATPM, yaitu Agen Tunggal Pemegang Merk. Dealer yang memiliki 

status ATPM merupakan dealer yang memiliki izin secara resmi dari 

pabrik tersebut untuk menjadi agen tunggal sehingga apabila dealer 

tersebut bukanlah sebuah dealer resmi, maka kerjasama dengan pihak 

BRI Syariah tidak dapat dilakukan. 

b. Referensi dari nasabah 

Solisitasi ini ialah dengan melibatkan nasabah bank BRI Syariah sebagai 

perantara antara bank dan calon nasabah. Pada case ini, bank 

mendapatkan calon nasabah pembiayaan dengan referensi dari nasabah 

bank BRI Syariah sebelumnya. Baik itu nasabah tabungan, giro, deposito, 

maupun nasabah pembiayaan. 

c. Walk in Customer 

Ialah proses solisitasi yang diawali dengan kedatangan nasabah pada 

bank BRI Syariah. Pada case ini, calon nasabah sendiri yang datang ke 
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BRI Syariah untuk mengajukan permohonan pembiayaan dan selanjutnya 

dilakukan proses pembiayaan. 

2. Data Collecting 

Data Collecting merupakan tahap pengumpulan data yang dilakukan oleh pihak bank 

kepada calon nasabah. Pada tahap ini bank meminta beberapa persyaratan dokumen 

yang harus dipenuhi oleh nasabah. Data-data yang diminta ialah sebagai berikut : 

 Fotocopy KTP (KTP milik nasabah beserta pasangannya jika 

telah menikah) 

 Fotocopy NPWP 

 Fotocopy Kartu Keluarga 

 Fotocopy Surat Nikah (jika telah menikah) 

 Fotokopi Slip Gaji 3 bulan terakhir 

 Surat Keterangan Kerja (asli) 

 Foto 4x6 sebanyak 1 lembar 

 Data tambahan, jika ia telah duda/janda, maka harus 

menyerahkan surat keterangan cerai (jika bercerai) atau surat 

kematian (jika ditinggal wafat) 

3. Checking dan Appraisal 

Pada tahap ini pihak bank melakukan pengecekan terhadap data-data yang telah 

terkumpul. Pengecekan ini bertujuan untuk mengetahui kelengkapan data yang harus 

dipenuhi oleh nasabah seperti identitas serta pekerjaan nasabah. Selain itu, pihak 

bank juga melakukan proses investigasi yang bertujuan untuk mengecek kebenaran 
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akan data-data yang telah diberikan oleh nasabah. Pemeriksaan ini meliputi 

kebenaran identitas nasabah, tempat tinggal, serta tempat ia bekerja. 

Selain pengecekan kelengkapan data dan investigasi, pihak bank juga melakukan 

pengecekan melalui BI Checking dan DHN (daftar hitam nasabah) 

BI Checking. 

BI Checking merupakan pengecekan melalui data base yang ada di Bank Indonesia. 

Hal ini dilakukan untuk mengecek mengenai riwayat keuangan nasabah di dunia 

perbankan. BI Checking ini bertujuan untuk mengetahui apakah calon nasabah 

tersebut pernah mengalami kredit macet sebelumnya. BI Checking dilakukan dengan 

cara memasukkan data-data calon nasabah pada software yang telah ada, lalu akan 

diketahui semua history dan daftar riwayat nasabah terhadap bank-bank di Indonesia. 

Daftar Hitam Nasabah (DHN) 

Pengecekan ini hampir sama dengan BI Checking. Namun, jika BI Checking 

bertujuan untuk memeriksa riwayat pembiayaan nasabah, DHN ini bertujuan untuk 

memeriksa lebih dalam mengenai perilaku nasabah terhadap dunia perbankan 

seperti, apakah ia pernah menerbitkan cek kosong, ataupun penipuan. 

Appraisal 

Merupakan proses penilaian terhadap jaminan yang diberikan oleh nasabah. Dalam 

pembiayaan KKB ini, jaminan tersebut berupa mobil yang dijadikan objek 

pembiayaan itu sendiri. Sedangkan dalam KPR, jaminan dapat berupa rumah itu 

sendiri ataupun harta lainnya yang nilainya setara dengan nilai appraisal jaminan. 

Penilaian jaminan ini bertujuan untuk mengetahui apakah objek yang dijadikan 
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jaminan tersebut dapat menutupi kerugian apabila nasabah tidak dapat melunasi 

pembiayaan tersebut. 

Dalam penilaian ini bank menilai dua aspek yang harus diperhatikan. Yaitu aspek 

kualitatif dan kuantitatif.  Aspek kualitatif yaitu melihat kemampuan bayar nasabah 

yg dapat dilihat dari jumlah gaji, jumlah gaji pasangan, besarnya tanggungan, serta 

besarnya jumlah angsuran yang baru. Apabila RPC nya lebih dari 35% , berarti 

kemungkinan pembiayaannya kaan ditolak karena ddikhawatirkan tidak mampu 

membayar kewajibannya.  Alternatif yang dapat dilakukan ialah dengan menurunkan 

jumlah angsuran perbulan dengan menambah jangka waktu atau diajukan upward 

level kepada direksi. 

Sedangkan aspek kualitatif dapat dilihat dari analisa tempat ia bekerja, lamanya 

nasabah bekerja, kondisi kantor, kondisi rumah (hasil dari investigasi) dan hal lain 

yang menyangkut karakter nasabah. 

4. MUP Creation 

Proposal pengajuan pembiayaan kemudian disusun secara tertulis dalam sebuah 

Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) yang merupakan rangkuman dari analisa 

kuantitatif dan kualitatif yang disusun secara sistematis, singkat, informatif, dan 

jelas.  Pembuatan MUP ini dilakukan oleh seorang Account Officer (AO) 

berdasarkan data nasabah dan hasil dari checking & investigasi. Di dalam MUP 

terlampir data-data mengenai identitas nasabah seperti nama, alamat, sumber 

pendapatan, jenis fasilitas pembiayaan, serta struktur fasilitas. Data-data yang 

tercantum dalam MUP ini merupakan ikhtisar dari semua data-data nasabah yang 

telah dicek dan diinvestigasi serta keseluruhan hal yang terkait dengan proses 
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pembiayaan. MUP terdiri dari 2 halaman. Pada halaman pertama MUP menjelaskan 

hal-hal sebagai berikut : 

a. Data diri nasabah 

Data diri nasabah dicantumkan pada lembar MUP halaman pertama pada kolom 

paling atas. Data diri tersebut seperti nama, tempat/tanggal lahir, no.rekening. no.ktp, 

alamat no.npwp, no.telepon, no.handphone, dan nomer kode Account Officer yang 

menangani calon nasabah tersebut 

b. Sumber pendapatan 

Pada kolom ini menjelaskan mengenai sumber pendapatan nasabah apakah berasal 

dari fixed income atau non fixed income. 

c. Sumber barang 

Sumber barang dari objek murabahah dicantumkan pada kolom ini seperti nama 

dealer/developer yang terkait serta alamatnya. 

d. Jenis fasilitas 

Kolom ini terdiri dari jenis fasilitas yang ada pada bank dan harus dipilih salah satu. 

Seperti pembiayaan KKB, KPR, atau KMG. 

e. Struktur fasilitas 

Struktur fasilitas merupakan rangkuman kecil dari aspek nominal yang akan 

dilkasanakan pada pembiayaan murabahah seperti, harga beli, margin, uang muka, 

porsi pembiayaan bank, angsuran. Serta jangka waktu pembiayaan. 
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f. Jaminan 

Kolom ini berisi mengenai jaminan yang akan digunakan pada pembiayaan tersebut 

seperti nama  dan jenis mobil (jika KKB), alamat rumah (jika KPR), serta nilai dari 

jaminan tersebut. 

 Sedangkan hal-hal yang tercantum pada MUP halaman kedua ialah sebagai 

berikut : 

a. Evaluasi data kuantitatif 

Evaluasi ini merupakan hasil analisa dari analisa kualitatif seperti penghasilan 

nasabah, penghasilan lainnya, angsuran fasilitas lain, serta angsuran fasilitas baru. 

Dari hasil perhitungan tersebut akan didapat Repayment Capacity (RPC). Jumlah 

RPC harus berjumlah minimal 35% dari penghasilan. Hal tersebut mencerminkan 

kemampuan bayar dari nasabah. 

b. Evaluasi data kualitatif 

Evaluasi ini merupakan analisa nasabaha dilihat dari aspek kualitatif seperti 

pendidikan terakhir, pekerjaan, status perusahaann, status kerja, nama perusahaan, 

jenis perusahaan, lama bekerja, serta hubungan dengann bank lain. 

c. Instruksi Realisasi Pembiayaan (IRP) 

IRP menggambarkan berapa besar biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah 

serta data-data fasilitas dan realisasi pencairan yang berisi nomor rekening nasabah. 

d. Dokumen Pendukung 

Dokumen pendukung merupakan dokumen/berkas yang harus diberikan oleh 

nasabah terkait dengan pembiayaan tersebut. dokumen tersebut dapat berupa 

dokumen uang muka lunas, atau pun dokumen surat kuasa potong gaji. 
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 Selain Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP), dokumen yang disusun 

oleh Account Officer ialah Covenant dan Surat SP3. Covenant merupakan sebuah 

dokumen yang tertulis mengenai Affirmatives covenantas atau hal-hal yang hasru 

dilakukan dan Negative Covenant yaitu hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama 

perjanjian berlangsung. Selain itu didalm dokumen tersebut juga terdapat Condition 

Precedents yaitu hal-hal yang harus dipenuhi sebelum fasilitas pembiayaan 

direalisasikan.  

5. MUP Process Approval 

Merupakan proses  persetujuan pembiayaan yang diajukan oleh Account Officer 

dalam bentuk MUP kepada komite pembiayaan yang terdiri dari pemimpin cabang 

dan marketing manager. Apabila dari hasil analisa tersebut terdapat analisa yang 

tidak sesuai tetapi memiliki potensi, maka proses persetujuan ini harus dilanjutkan ke 

pihak yang lebih tinggi, yaitu direksi di kantor pusat. 

6. SP 3 (Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan) 

Merupakan surat penawaran yang diajukan oleh BRI Syariah kepada calon  nasabah. 

Sifat SP3 ini berupa waad (janji) sehingga jika calon nasabah tidak menyetujui surat 

penawaran yang diajukan oleh BRI Syariah maka tidak ada kewajiban apapun 

terhadap calon nasabah. Isi dari surat ini merupakan  rangkuman dari keseluruhan 

proses pembiayaan yang harus dipenuhi oleh nasabah sebagai berikut : 

a. Struktur Fasilitas 

Struktur fasilitas merupakan daftar rincian pembiayaan seperti harga beli, 

margin, harga jual, uang muka, porsi pembiayaan bank, angsuran, serta jangka 

waktu pembiayaan. 
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b. Jenis Agunan 

Berisi mengenai jenis agunan serta nilai dari agunan tersebut. 

c. Persyaratan / Covenant 

Merupakan persyaratan-persyaratan yang tidak boleh dilakukan (Negative 

Covenants) dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah baik pada saat 

akad berlangsung (Affirmative Covenants), maupun sebelum akad berlangsung 

(condition Precedents) 

d. Lampiran Rekapitulasi Dana 

Lampiran ini berisi daftar biaya-biaya yang harus dibayar oleh nasabah sebelum 

realisasi pembiayaan. 

 

 Surat SP3 harus ditandatangani oleh nasabah dalam jangka waktu 14 hari. 

Jika lebih dari itu, maka nasabah dianggap tidak menyetujui dan harus harus dibuat 

SP3 yang baru apabila nasabah ingin melanjutkan proses pembiayaan. 

7. Signing (Pengikatan) 

Yaitu proses persetujuan perjanjian diantara dua pihak dengan cara menandatangi 

akad yang telah disediakan oleh pihak bank. Dalam penandatangan akad, pihak yang 

terkait ialah bagian Legal (hukum) dan calon nasabah (beserta pasangan). Akad 

Murabahah diawali dengan pembacaan seluruh isi akad yang akan dijalanin oleh 

kedua pihak. Akad tersebut berisi ikhtisar dari pembiayaan yang kan dijalani dan 

disetujui kedua pihak. 
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8. Pencairan 

Merupakan proses dimulainya pembiayaan murabahah. Proses ini dimulai dengan 

melaksanakan akad  wakalah dengan cara memberikan kuasa kepada nasabah untuk 

mewakilkan pihak bank dalam mencari dan membeli sendiri barang yang diinginkan 

dengan pihak bank. Proses ini dilakukan dengan cara mentransfer uang kepada 

rekening nasabah lalu langsung mendebet dan mengirim ke rekening 

dealer/developer. Setelah supplier menerima pembayaran, maka supplier akan  

menyerahkan barang kepada nasabah dan mengirim surat-surat kepemilikan kepada 

bank sebagai jaminan bagi nasabah. 

 

4.2.2.2. Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Bank BRI Syariah 

1. Pelaku Murabahah Pada Bank BRI Syariah 

 Secara konseptual murabahah merupakan suatu akad jual beli suatu barang antara 

penjual dan pembeli sehingga pada teorinya dapat dikatakan bahwa pelaku dari akad 

murabahah terdiri dari penjual (ba’i) dan pembeli (musytari). Hal tersebut sesuai dengan 

praktik pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah. Pelaku murabahah pada Bank BRI 

Syariah melibatkan tiga pihak, yaitu bank sebagai penjual, nasabah sebagai pembeli, serta 

supplier sebagai penyedia barang. Karena bank merupakan suatu lembaga penyedia jasa 

keuangan, maka fungsi bank dalam hal ini bukanlah menjual barang melainkan memberikan 

pembiayaan sehingga fungsi dari bank dan nasabah pun menjadi sedikit berbeda. Bank 

syariah berfungsi sebagai pemberi pembiayaan, dan nasabah sebagai penerima pembiayaan. 

 Supplier atau penyedia barang merupakan sebuah lembaga yang memiliki bentuk 

dan syarat yang berbeda-beda pada setiap jenis pembiayaan murabahah. Pada pembiayaan 
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KKB (Kepemilikan Kendaraan Bermotor) supplier yang dimaksud berupa dealer yang telah 

memiliki hubungan kerjasama dengan Bank BRI Syariah atau yang telah memiliki izin 

resmi dari pabrik dan memiliki status ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merk). Pada 

pembiayaan KPR (Kepemilikan Rumah), penyedia barang yang dimaksud merupakan 

sebuah developer dari suatu perumahan yang juga telah memiliki hubungan kerjasama 

dengan bank. Sedangkan pada pembiayaan KMG (multiguna) supplier yang dimaksud 

merupakan toko resmi yang menyediakan barang yang diinginkan nasabah, seperti toko 

peralatan rumah tangga, ataupun toko elektronik. 

Gambar 4.4. 

Berbagai Bentuk Supplier 

Pada setiap Pembiayaan Murabahah 

Dealer resmi ATPM KKB

Supplier Developer Perumahan KPR

Toko resmi penyedia kebutuhan KMG

Sumber : Bank BRI Syariah cabang Citarum, Bandung  

 Pelaku yang terdapat antara teori dan praktik tidak memiliki perbedaan. Dalam 

pelaksanaan pembiayaan murabahah, pihak-pihak yang terkait ialah pihak penjual, pembeli, 

dan penyedia barang. Fungsi dari setiap pelaku pun menjadi berbeda seiring dengan 

penyesuaian kegiatan pada bank syariah. Bank syariah yang pada teorinya berperan sebagai 

penjual, kini pada praktiknya berubah menjadi pemberi pembiayaan. Sedangkan nasabah 

yang pada teorinya berperan sebagai pembeli, kini pada praktiknya berperan sebagai 

penerima pembiayaan. 
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 Dalam melaksanakan pembiayaan murabahah, bank menerapkan akad wakalah, 

yakni pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu tugas atas nama pihak 

pertama. Dengan akad wakalah, maka penerapan akad murabahah telah sesuai dengan Fatwa 

DSN MUI sebagai berikut “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 

barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara 

prinsip, menjadi milik bank.”. 

Tabel 4.1. 

Karakteristik Pelaku Murabahah 

Pada Bank BRI Syariah 

Jumlah

Pihak yang terlibat

Peran bank penjual bank pemberi pembiayaan

nasabah pembeli nasabah penerima pembiayaan

Sumber : Bank BRI Syariah

3 (tiga)

bank, nasabah, supplier

Teori Praktik

3 (tiga)

bank, nasabah, supplier

 

2. Objek Murabahah Pada Bank BRI Syariah 

 Barang yang dijadikan objek murabahah merupakan barang yang halal, baik halal 

secara fisik maupun halal dalam cara memperolehnya. Halal secara fisik maksudnya ialah 

bahwa barang tersebut bukanlah suatu barang yang dapat menimbulkan maksiat atau 

mudharat seperti narkoba, senjata tajam, ataupun senjata api melainkan barang yang 

memiliki manfaat seperti, rumah dan mobil. Sedangkan dilihat dari cara memperolehnya, 

barang tersebut merupakan barang yang halal karena bukan didapat dengan cara-cara yang 

tidak halal seperti mencuri atau merampok, melainkan didapat dari pihak penyedia barang 

yang memiliki status, asal-usul serta identitas yang jelas. 

Penerapan Pembiayaan..., Najlaa, Ak.-IBS, 2012



 Barang yang diperjualbelikan merupakan barang milik penjual (bank) yang 

kemudian dijual kembali kepada nasabah. Kepemilikan oleh bank ini didapatkan melalui 

transaksi akad wakalah dimana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk 

mewakilkannya membayar uang tersebut dengan uang milik bank sehingga secara prinsip 

kepemilikan barang tersebut menjadi milik bank. 

 Objek murabahah tidak tergantung oleh kejadian yang tidak jelas di masa yang akan 

datang karena objek murabahah tersebut dibeli dari penyedia barang yang jelas. Kuantitas 

serta kualitas barang yang akan dijadikan objek murabahah ditentukan dan dipilih oleh 

nasabah sendiri sehingga spesifikasi barang pun menjadi sangat jelas, termasuk harga yang 

digunakan untuk jual beli. 

 Dalam akad pembiayaan murabahah di BRI Syariah ini barang tidak ada ditangan 

penjual karena barang langsung diterima oleh nasabah dari penyedia barang. Hal ini karena 

fungsi bank sendiri bukan sebagai pedagang dan menyimpan stock barang melainkan sebuah 

lembaga penyedia dana yang membantu nasabah dalam memiliki barang tersebut dengan 

melalui akad jual beli murabahah, sehingga walaupun sekilas fungsi bank ialah sebagai 

penjual, namun barang yang dijadikan objek jual beli tidak ada ditangannya melainkan 

langsung dikirim ke tangan nasabah. 

 Perbedaan objek jual beli murabahah pada konsep dan praktiknyatidak memiliki 

perbedaan. Praktik pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah telah sesuai dengan 

Fatwa DSN MUI yaitu barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam. 

 Pada pembiayaan KKB, barang langsung dikirim ke tempat nasabah sedangkan 

surat-surat kepemilikan akan diberikan kepada bank dan berada ditangan bank sampai 

nasabah melunasi pembiayaan. Pada pembiayaan KPR, kunci rumah langsung diberikan 
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kepada nasabah sedangkan surat-surat kepemilikan akan diberikan kepada bank dan berada 

ditangan bank sampai nasabah melunasi pembiayaan. Sedangkan pada pembiayaan KMG, 

barang langsung dapat dinikmati oleh nasabah karena barang dibeli oleh nasabah itu sendiri 

dengan menggunakan uang milik bank. 

Tabel 4.2. 

Karakteristik Objek Murabahah 

Pada Bank BRI Syariah 

Fatwa DSN MUI

barang yang diperjualbelikan barang yang diperjualbelikan

tidak diharamkan oleh syari’ah Islam berupa rumah, mobil, dan barang lainnya

yang memiliki karakteristik

serta kualitas dan kuantitas yang jelas.

Bank BRI Syariah

 

3. Ijab Qabul Murabahah Pada Bank BRI Syariah 

 Ijab qabul merupakan suatu proses persetujuan antara kedua pihak mengenai suatu 

perjanjian yang akan dilaksanakan. Pada pembiayaan murabahah, ijab qabul dilakukan 

dengan cara tertulis dan tidak tertulis, yaitu dengan menandatangi suatu perjanjian dengan 

ekspresi dan ucapan saling ridho dari kedua pihak. Pelaksanaan ijab qabul pada Bank BRI 

Syariah dilaksanakan pada saat tanda tangan kontrak dengan cara penandatanganan 

perjanjian antara kedua pihak dimana prosesi tersebut dimulai dengan dibacakannya seluruh 

isi dari akad oleh pihak bank, lalu diikuti dengan penandatanganan akad tersebut oleh pihak 

bank dan pihak nasabah. Pihak bank terdiri dari bagian legal sedangkan pihak nasabah 

dilakukan oleh nasabah itu sendiri beserta pasangannya. Pasangan dari nasabah tersebut 

harus ikut andil dalam penandatanganan perjanjian karena dimata hukum sepasang suami 

istri merupakan suatu kesatuan sehingga kedua pihak suami dan istri harus ikut 

menandatanginya. 
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 Secara keseluruhan perbedaan antara teori dan praktik dalam proses ijab qabul 

terletak pada jumlah pihak dalam proses persetujuan oleh kedua pihak baik dalam 

pembiayaan KPR, KKB, maupun KMG. 

Tabel 4.2. 

Karakteristik Ijab Qabul Murabahah 

Pada Bank BRI Syariah 

Teori (Rukun Murabahah) Bank BRI Syariah

Ijab qabul dilakukan antara Ijab qabul dilakukan antara

pihak penjual dan pembeli pihak penjual dan pembeli

beserta pasangannya  

4. Margin Murabahah Pada Bank BRI Syariah 

 Margin keuntungan pada akad murabahah dapat ditentukan dalam bentuk presentasi 

atau nominal tertentu. Selain itu, penentuan margin ini dapat ditentukan melalui tawar 

menawar dan persetujuan oleh kedua belah pihak, namun pada praktiknya di BRI Syariah, 

margin tersebut telah ditentukan sejak awal oleh pihak bank. Besarnya margin keuntungan 

diberikan dalam bentuk presentase yang mana presentase tersebut akan dikalikan dengan 

besarnya porsi pembiayan bank dan lamanya waktu pembiayaan.Meskipun pada akhirnya 

margin disepakati oleh kedua pihak, namun besarnya margin telah ditentukan oleh pihak 

bank dan tidak dapat dilakukan tawar-menawar, sehingga apabila terdapat nasabah yang 

merasa keberatan akan besarnya margin tersebut, maka bank tidak akan memaksa dan 

nasabah tersebut diperbolehkan untuk mencari bank lain yang sekiranya marginnya sesuai 

dengan keinginannya. Bank hanya akan melakukan akad murabahah apabila semua 

karakteristik telah disetujui oleh kedua pihak termasuk dengan besarnya margin keuntungan. 

 Besarnya rate margin keuntungan ini ditentukan oleh Bank BRI Syariah berdasarkan  

rate tingkat suku bunga konvensional di BI dan setelah melalui rapat intern bank. 
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 Sedangkan besarnya nominal margin ditentukan berdasarkan perhitungan rate 

margin dikali plafond dan dikali jangka waktu. Margin keuntungan akan dikalkulasikan 

bersama dengan harga beli sehingga akan menghasilkan besranya harga jual. 

 Perhitungan margin keuntungan tidak jauh berbeda pada KKB, KPR, dan KMG. 

Perbedaan hanya terletak pada jumlah rate nya saja. berikut adalah contoh perhitungan 

margin dan harga beli yang akan menghasilkan besarnya harga jual :  

Harga Beli Rp xxx 

Margin  Rp xxx  + 

Harga Jual Rp xxx 

  

 Berdasarkan hasil pengamatan, tidak terdapat perbedaan antara teori dan praktik. 

Besarnya margin ditentukan oleh kedua pihak melalui kesepakatan keduanya. Walaupun 

awalnya bank yang menetapkan besarnya margin, namun pada akhirnya tetap saja margin 

tersebut disepakati oleh kedua pihak tanpa paksaan. 

5. Harga Murabahah Pada Bank BRI Syariah 

 Harga jual merupakan hasil perhitungan dari harga beli ditambah dengan biaya-biaya 

dan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh bank. Harga jual yang digunakan ini tidak 

dapat berubah jumlahnya sampai dengan akad tersebut selesai sehingga harga jual  harus 

ditentukan dan disepakati oleh kedua pihak dengan jelas agar tidak terjadi penyesalan dan 

menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Hal tersebut sesuai dengan praktik penentuan 

harga pada Bank BRI Syariah. Harga jual ditetapkan dari perhitungan harga beli barang 

ditambah dengan besarnya margin keuntungan yang telah ditentukan oleh bank , dimana 

besarnya margin yang digunakan merupakan margin yang berupa presentase yang 
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besarannya telah ditentukan oleh pihak bank berdasarkan berbagai pertimbangan dari biaya-

biaya serta keuntungan yang diinginkan. 

 Penentuan harga jual pada pembiayaan KKB, KPR, dan KMG ialah sebagai berikut, 

Harga Beli Rp xxx 

Margin  Rp xxx  + 

  Rp xxx  Harga Jual 

 Perhitungan harga jual antara teori dan praktiknya di Bank BRI Syariah tidak 

memiliki perbedaan dalam perhitungannya. Harga jual yang diberikan oleh bank merupakan 

hasil perhitungan dari harga perolehan objek murabahah ditambah dengan besarnya margin 

keuntungan yang telah ditentukan oleh bank. Perhitungan harga jual dihitung pada saat 

sebelum akad dilaksanakan dengan jelas sehingga menghindari adanya penyesalan atau 

kerugian yang akan ditanggung oleh salah satu atau kedua pihak. 

6. Perolehan Barang Murabahah Pada Bank BRI Syariah 

 Pada akad murabahah, bank dapat memperoleh objek jual beli dengan dua cara, yaitu 

bank membeli dahulu objek tersebut lalu menjualnya kembali kepada nasabah, atau bank 

akan membolehkan nasabah mencari sendiri barang yang diinginkannya kemudian bank 

akan membelinya dan menjual kembali kepada nasabah. Dalam hal ini berarti perolehan 

barang dilakukan dengan cara bank yang membelinya dahulu ke supplier. Hal tersebut 

berbeda dengan praktiknya pada Bank BRI Syariah dimana bank memberikan kuasa kepada 

nasabah untuk mewakilkannya mencari dan membeli barang yang diinginkannya dengan 

menggunakan uang milik bank kemudian nasabah mencicil pembayarannya kepada bank. 

 Mekanisme pemberian kuasa dalam membeli barang oleh bank kepada nasabah ini 

disebut dengan akad wakalah. Akad wakalah ialah suatu akad perwakilan dimana salah satu 
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pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu. Secara prinsip, barang 

tersebut telah menjadi milik bank karena nasabah menggunakan uang milik bank pada saat 

membeli barang. 

 Perolehan barang pada pembiayaan KKB menggunakan akad wakalah pada saat 

pembelian barang. Bank syariah akan mentransfer sejumlah uang kepada rekening nasabah 

lalu secara otomatis akan di autodebet dan ditransfer ke rekening dealer. Setelah dealer 

menerima uang tersebut maka barang akan diproses dan dikirim ke tempat nasabah 

sedangkan surat-surat kepemilikan akan dikirim ke bank sebagai jaminan sampai dengan 

nasabah melunasi pembiayaan. Hal tersebut juga terjadi pada pembiayaan KPR. Developer 

akan memberikan kunci rumah kepada nasabah setelah ia menerima uang. Surat-surat 

kepemilikan rumah akan diserahkan kepada bank sebagai jaminan. Begitu juga dengan 

pembiayaan KMG, barang akan langsung dapat dinikmati oleh nasabah setelah bank 

memberikan uang melalui nasabah. 

Gambar 4.5. 

Alur Perolehan Barang 

Pada Pembiayaan KKB di Bank BRI Syariah 

 

 

 

2) transfer  (porsi bank) 

Bank Nasabah Dealer 

4) mobil 

5) surat-surat kepemilikan 

Sumber : Bank BRI Syariah  

3) transfer (porsi bank)  

1) uang muka 
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Gambar 4.6. 

Alur Perolehan Barang 

Pada Pembiayaan KPR di Bank BRI Syariah 

 

Gambar 4.7. 

Alur Perolehan Barang 

Pada Pembiayaan KMG di Bank BRI Syariah 

 

 

 Perolehan barang ini mengunakan akad wakalah dengan tujuan efisiensi dalam 

operasional mengingat fungsi dari bank syariah yang bukan berperan sebagai pedagang dan 

penyedia barang, melainkan sebagai pemberi pembiayaan dan penyedia dana. Sehingga akan 

menjadi tidak efisien apabila bank harus membeli barang dahulu lalu menyimpannya di 

bank sebelum menjualnya kembali kepada nasabah. Selain tujuan tersebut, akad wakalah ini 

juga bertujuan untuk meminimalisir resiko pembatalan jual beli oleh nasabah. Dengan 

1) transfer (porsi bank (100%)) 

Bank 4) kwitansi Nasabah Dealer 

3) alat rumah tangga 

Sumber : Bank BRI Syariah  

2) transfer  (porsi bank (100%)) 

2) transfer (porsi bank) 

Bank Nasabah Dealer 

4) kunci rumah 

5) surat-surat kepemilikan 

Sumber : Bank BRI Syariah  

3) transfer (porsi bank) 

1) uang muka 
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pembelian barang oleh nasabah sendiri, maka nasabah tidak bisa melakukan pembatalan 

akad murabahah. 

7. Diskon Pembelian Barang Murabahah Pada Bank BRI Syariah 

 Jika pada saat pembelian barang terdapat diskon atau potongan harga, maka diskon 

tersebut menjadi hak pembeli (nasabah). Hal tersebut sesuai dengan praktik murabahah pada 

Bank BRI Syariah. Apabila terdapat diskon pembelian barang dari supplier saat sebelum 

terjadinya akad, maka hak dari diskon tersebut menjadi milik pembeli dan harga beli barang 

pun akan dikurangi terlebih dahulu dengna diskon tersebut. namun apabiladiskon diberikan 

oleh supplier pada saat setelah akad, maka diskon tersebut menjadi hak milik banak. Hal 

tersebut berlaku pada setiap pembiayaan murabahah di Bank BRI Syariah baik itu 

pembiayaan KKB, KPR, maupun KMG. 

 Pada pembiayaan KKB, harga mobil yang digunakan merupakan harga jual yang 

telah diberikan oleh dealer dan tidak dapat dilakukan tawar-menawar. Apabila terdapat 

diskon, maka harga mobil akan dikurangi oleh diskon dahulu sebelum dihitung dalam 

perhitungan harga jual pembiayaan. Pada pembiayaan KPR, harga rumah yang digunakan 

merupakan harga final yang telah ditentukan oleh developer ataupun harga setelah dikurangi 

oleh diskon. Sedangkan pada pembiayaan KMG, harga yang digunakan merupakan harga 

barang pada saat pembelian dan juga telah dikurangi oleh diskon (apabila ada diskon) 

sehingga tidak ada potongan harga atau diskon lagi. 

 Berikut adalah contoh perhitungan diskon pada pembiayaan KKB, KPR, dan KMG : 

Harga Beli dari Supplier Rp xxx 

Diskon    Rp xxx  - 

Harga Beli setelah Diskon Rp xxx 
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 Penerapan diskon pada praktik murabahah di Bank BRI Syariah merupakan hal yang 

wajar karena akad murabahah merupakan akad jual beli dimana harga yang digunakan 

merupakan harga yang telah dikurangi oleh diskon dari penyedia barang (supplier) .  

8. Jaminan Murabahah Pada Bank BRI Syariah 

 Jaminan pada akad murabahah dapat berupa objek murabahah itu sendiri. Jaminan 

tersebut akan digunakan apabila nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan. Hasil dari 

penjualan jaminan tersebut akan digunakan untuk menutupi kekurangan pembayaran 

sedangkan jika ada kelebihan maka akan dikembalikan kepada nasabah. Namun apabila 

nasabah dapat melunasi pembiayaan tersebut maka barang jaminan akan dikembalikan. Hal 

tersebut selaras dengan praktik murabahah di Bank BRI Syariah. Barang jaminan yang 

digunakan merupakan objek murabahah itu sendiri. Pada saat analisa pembiayaan, bank 

akan menilai jaminan dari objek tersebut. nilai jaminan minimal sebesar 125% dari plafon 

pembiayaan yang diberikan oleh bank. Ketika nasabah tidak mampu melunasi pembiayaan, 

maka objek murabahah tersebut akan dijual untuk menutupi kekuranagan pembayaran. 

Sedangkan sisa dari hasil penjualan objek murabahah tersebut akan dikembalikan kepada 

nasabah. 

 Pada pembiayaan KKB dan KPR, besarnya nilai jamianan dihitung sebagai berikut : 

Nilai Barang = 125% x Plafon pembiayaan oleh Bank 

  = 125% x (Rp xxx) 

  = Rp xxx  

 Jika pada suatu hari nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan, maka jaminan 

tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan pembiayaan dengan harga jual sebesar nilai 
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barangnya. . Apabila sisa hutang nasabah lebih kecil dari nilai tersebut, maka sisanya kan 

dikembalikan kepada nasabah. 

 Sedangkan pada pembiayaan KMG tidak terdapat jaminan karena nasabah yang 

mendapat pembiayaan KMG ini merupakan karyawan dari suatu perusahaan yang telah 

memiliki kerjasama dengan BRI Syariah sehingga pihak bank memiliki data keuangan dan 

data pribadi yang lengkap mengenai nasabah. Adapun  jaminan yang diberikan dalam 

pembiayaan KMG hanya berupa kwitansi pembelian barang sebagai bukti dari pembelian 

barang murabahah oleh nasabah. 

 

9. Uang Muka Murabahah Pada Bank BRI Syariah 

 Uang muka diberikan oleh nasabah kepada bank sebagai bentuk keseriusan dari 

pelaksanaan jual beli murabahah. Apabila murabahah dilanjutkan, maka uang muka tersebut 

akan menjadi potongan dari kewajiban nasabah, sedangkan apabila murabahah dibatalkan 

maka uang muka tersebut akan digunakan untuk menutup kerugian bank. Pada praktiknya di 

Bank BRI Syariah tidak ada pembatalan murabahah karena murabahah hanya akan 

dilaksanakam setelah kedua pihak menandatangani surat SP3 yang menyatakan bahwa 

nasabah telah menyetujui adanya jual beli pembiayaan murabahah. Sehingga uang muka 

tersebut digunakan untuk pembayaran awal dari objek tersebut. Uang muka yang dibayar 

oleh nasabah akan mengurangi harga jual awal sebelum menentukan besarnya jumlah 

pembiayaan yang harus diangsur oleh nasabah.. 

 Berikut adalah contoh perhitungan uang muka pada pembiayaan murabahah di Bank 

BRI Syariah. 

Contoh uang muka pada pembiayaan KPR dan KKB, 
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 Harga Jual     Rp xxx 

 Uang Muka     Rp xxx  - 

 Jumlah Pembiayaan yang harus dicicil Rp xxx (harga jual) 

 

Contoh uang muka pada pembiayaan KMG, 

 Harga Jual     Rp xxx 

 Uang Muka     Rp 0  - 

 Jumlah Pembiayaan yang harus dicicil Rp xxx (harga jual) 

 

 Besarnya uang muka dan angsuran bulanan dapat ditentukan sesuai kemampuan 

nasabah. Hal yang terpenting ialah berapa jumlah pembiayaan, jangka waktu, dan 

penghasilan nasabah. Jika hasil analisa perhitungan RPC menunjukkan diatas 35%, maka 

bank akan memberikan dua pilihan, yaitu menambah jangka waktu sehingga angsuran per 

bulan menjadi lebih rendah atau memperbesar uang muka sehingga angsuran per bulan 

menjadi lebih rendah. Namun apabila nasabah memiliki kemampuan berlebih maka 

besarnya uang muka dapat ditentukan sendiri asalkan tidak melanggar aturan bank yaitu 

minimal 20%. 

 Pada pembiayaan KKB dan KPR, uang muka digunakan untuk pembayaran awal 

dari barang yang diperjualbelikan seperti rumah atau mobil. Sedangkan pada pembiayaan 

KMG, uang muka tidak ada karena bank memberi pembiayaan sebesar 100% dari harga beli 

tersebut. 

 Penerapan uang muka pada teori dan praktik di Bank BRI Syariah tidak memiliki 

perbedaan karena penerapan uang muka pada pembiayaan murabahah telah sesuai dengan 
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PSAK Murabahah yaitu “Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti 

komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan 

piutang murabahah, jika akad murabahah disepakati. Jika akad murabahah batal, maka 

uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung 

oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta 

tambahan dari pembeli.” 

10. Cara Pembayaran Murabahah Pada Bank BRI Syariah 

 Cara pembayaran pelunasan pembiayaan murabahah dapat dilakukan melalui tunai 

atau dicicil. Pada praktik murabahah di Bank BRI Syariah, pembayaran akad murabahah 

dilaksanakan dengan cara cicilan. Cicilan harus dibayarkan oleh nasabah setiap sebulan 

sekali melalui auto debet rekening nasabah di Bank BRI Syariah. Apabila nasabah melunasi 

pembiayaan lebih cepat dari jangka waktu yang diberikan, maka Bank BRI Syariah 

kemungkinan akan memberikan diskon atau potongan pembiayaan. Namun, besarnya 

potongan tersebut tidak boleh diberitahu dan dijanjikan oleh bank di awal akad. Untuk 

mencegah keterlambatan dalam pembayaran angsuran, maka AO dari Bank BRI Syariah 

harus memantau hal tersebut setiap bulannya. Maka apabila terdapat nasabah yang terlambat 

membayar, maka AO akan menelepon nasabah tersebut dan memberi peringatan akan 

pembayaran. Secara sistem, nasabah akan dikenakan denda apabila terlambat dalam 

melakukan pembayaran. Namun denda tersebut bukan untuk penghasilan bank melainkan 

untuk dana infaq yang besarnya telah disetujui kedua pihak di awal akad. 

 Perhitungan pembayaran angsuran pada pembiayaan KKB dan KPR ialah sebagai 

berikut, 

 Harga Beli Rp xxx 
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 Margin  Rp xxx  + 

   Rp xxx  Harga Jual 

 Uang Muka Rp xxx  - 

   Rp xxx  Jumlah Pembiayaan yang harus dicicil 

Angsuran : 

Jumlah Pembiayaan yang harus dicicil  Rp xxx 

Jangka waktu (bulan)     xx bulan : 

       Rp xxx /bulan 

  

 Sedangkan pada pembiayaan KMG, perhitungan pembayaran angsurannya ialah 

sebagai berikut, 

 Harga Beli Rp xxx 

 Margin  Rp xxx  + 

   Rp xxx  Harga Jual 

 Uang Muka Rp 0  - 

   Rp xxx  Jumlah Pembiayaan yang harus dicicil 

Angsuran : 

Jumlah Pembiayaan yang harus dicicil  Rp xxx 

Jangka waktu (bulan)    xx bulan : 

       Rp xxx  /bulan 

 Cara pembayaran pada penerapan murabahah di Bank BRI Syariah lazimnya hanya 

menggunakan cara angsuran. Hal tersebut karena disesuaikan dengan fungsi bank itu sendiri 

sebagai lembaga penyedia pembiayaan. Pemberian pembiayaan dalam bentuk tangguh di 

Penerapan Pembiayaan..., Najlaa, Ak.-IBS, 2012



akhir periode mungkin saja terjadi namun hal tersebut harus berdasarkan berbagai macam 

analisa lebih mendalam agar bank tidak rugi. 

11. Pelunasan Dipercepat Murabahah Pada Bank BRI Syariah 

 Apabila pembeli menggunakan cara pembayaran dengan dicicil dan ia mempercepat 

pelunasannya, maka penjual diperbolehkan memberikan sejumlah potongan atas pelunasan 

tersebut. Namun, adanya potongan ini tidak boleh dijanjikan di awal akad untuk 

menghindari adanya unsur riba. Hal tersebut sesuai dengan praktik murabahah di bank BRI 

Syariah, apabila terdapat nasabah yang melakukan percepatan dalam melunasi pembiayaan, 

maka nasabah tersebut akan diberikan potongan dalam pembayaran. Potongan yang 

diberikan merupakan potongan dalam margin bank, sedangkan kewajiban pokok tidak 

diberikan potongan. Sebagai contoh apabila nasabah memiliki sisa jangka waktu 12 bulan 

lalu ia ingin melunasi pembayarannya, maka nasabah tersebut akan diberikan potongan 

margin sebesar 9 bulan. Bank hanya kan memungut margin sebesar 1 bulan di bulan 

berjalan dan 2 bulan setelah bulan tersebut. 

 Secara konsep dan praktik tidak ada perbedaan dalam penerapan pelunasan 

dipercepat karena Bank BRI Syariah menerapkan perlakuan pelunasan dipercepat sesuai 

dengan konsep murabahah yang ada. 

12. Keterlambatan Pembayaran Murabahah Pada Bank BRI Syariah 

 Dalam konsep murabahah, apabila terdapat nasabah yang melakukan keterlambatan 

pembayaran, maka ia akan dikenakan denda yang nantonya denda tersebut akan digunakan 

untuk dana infaq. Namun apabila nasabah tidak dapat membayar kewajibannya maka 

langkah yang dapat diambila ialah denganmelakukan restrukturisasi, rescheduling, atau 

mengkonversi akad murabahah. jal tersebut sesuai dengan praktik murabahah pada Bank 
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BRI Syariah. Apabila terdapat nasabah yang terlambat membayar, maka AO akan 

menelepon nasabah tersebut dan memberi peringatan akan pembayaran. Secara sistem, 

nasabah akan dikenakan denda apabila terlambat dalam melakukan pembayaran. Namun 

denda tersebut bukan untuk penghasilan bank melainkan untuk dana infaq yang besarnya 

telah disetujui kedua pihak di awal akad. 

 Apabila nasabah tidak dapat melunasi pembayarannya maka langkah yang dapat 

dilakukan ialah rescheduling, yaitu dengan menambah jangka waktu pembiayaan sehingga 

angsuran per bulan akan lebih rendah. Dalam hal ini, harga barang dan margin tentu saja 

tidak berubah, hanya saja jangka waktu yang diperpanjang serta penambahan beban-beban 

biaya opersaional sebagai ganti rugi bagi bank. Namun apabila nasabah benar-benar tidak 

dapat membayar kewajibannya, maka langkah terakhir yang dapat dilakukan ialah dengan 

mengeksekusi barang jaminan murabahah. Barang jaminan tersebut akan dijual kepada 

pihak luar dan uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk membayar sisa 

kewajiban biaya ganti rugi, serta denda yang dikenakan. Apabila hasil dari pembayaran 

tersebut terdapat sisa uang, maka uang tersbut akan dikembalikan kepada nasabah. Namun 

apabila hasil penjualan jaminan tidak dapat mencukupi biaya-biaya tersebut, maka nasabah 

harus menambahnya. 

13. Penerapan Metode Margin pada Bank BRI Syariah 

 Perlakuan pendapatan  margin dalam penerapan pembiayaan memiliki 2 jenis 

metode yaitu, margin flat dan margin efektif. Margin flat merupakan metode perhitungan 

margin dimana jumlah angsuran pokok dan angsuran margin berjumlah tetap dan sama sejak 

dari awal periode hingga akhir pembiayaan. Adapun rumus angsuran pada metode margin 

flat ialah sebagai berikut, 
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Angsuran = harga beli + margin  

   n x 12 

  = harga beli + (harga beli + margin (%) + jangka waktu (thn) ) 

   n x 12 

  = harga beli (1 + margin (%) x n) 

   n x 12 

 Dimana besarnya angsuran pembayaran untuk pokok dan margin ialah  sebagai 

berikut, 

Angsuran Pokok = harga beli 

          n x 12 

Angsuran Margin = harga beli x margin (%) x n 

    n x 12 

 

 Sedangkan margin efektif merupakan metode perhitungan margin dimana  besarnya 

angsuran margin akan berjumlah lebih besar di awal periode dan semakin  mengecil di akhir 

periode. Adapun rumus perhitungan angsuran pada margin efektif  ialah sebagai berikut, 

Angsuran = harga beli x (b/12) x (1 + b/12)
n
 

   (1+ b/12)
n
 – 1 

Pada margin efektif, jumlah margin pada tahun pertama, kedua, dan  seterusnya akan 

berbeda-beda dan tiak sama. Adapun skema margin efektif dan  margin murabahah ialah 

sebagai berikut, 
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Gambar 4.8. 

Skema Metode Margin Efektif 
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Gambar 4.9. 

Skema Metode Margin Flat 
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 Menurut PSAK,  “Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang 

berhasih ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah 

tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola 

dan menagih piutang tersebut relatif besar juga”. Sehingga seharusnya pengakuan 

pendapatan margin pada bank syariah menggunakan metode margin flat, hal tersebut karena 

bank syariah tidak mengenal Time Value of Money melainkan Economic Value of Time. 
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Sehingga uang yang dimiliki harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dan tidak ada 

perubahanbesarnya nilai saat ini dengan saat mendatang. 

 Sedangkan metode margin efektif merupakan merode yang umum digunakan oleh 

bank konvensional dalam menerapkan  bunga pada kredit yang disalurkannya. 

 Meskipun begitu, kebanyakan bank syariah menggunakan metode margin efektif 

pada penerapan operasioanalnya. Hal tersebut juga terjadi pada Bank BRI Syariah. Metode 

margin yang digunakan merupakan metode margin efektif. Hal ini karena Bank BRI Syariah 

mengikuti aturan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia bahwa pengakuan pendapatan 

untuk murabahah harus sesuai dengan pengakuan pendapatan akuntansi yang lazim. 

Sehingga pada praktiknya pengakuan pendapatan pada Bank BRI Syariah menggunakan 

margin efektif. Penggunaan metode margin efektif pada bank syariah bertujuan untuk 

menyeimbangkan pendapatan bank dari pembiayaan yang diberikan dengan bagi hasil yang 

akan dibagikannya kepada nasabah pendanaan. Sehingga bank menggunakan metode margin 

efektif untuk mendapatkan pendapatan yang nantinya akan dia salurkan sebagai bagi hasil 

kepada nasabah pendanaan. 

13. Ilustrasi Penerapan Pembiayaan pada Bank BRI Syariah 

 Berikut ini ialah contoh ilustrasi salah satu pembiayaan murabahah, yaitu 

pembiayaan KKB. Nasabah bernama Cinta Laura dan berprofesi sebagai pegawai di salah 

satu perusahaan minyak ingin mengajukan pembiayaan kendaraan bermotor berupa atu unit 

mobil Avanza.  

 Pembiayaan KKB 

 Barang     : Kendaraan Bermotor (Mobil) 

 Harga Beli    : Rp 100.000.000 
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 Diskon     : Rp 10.000.000 

 Margin     : Rp 18.431.574 (14%) 

 Harga Jual    : Rp 108.431.574 

 Uang Muka    : Rp 10.000.000 

 Pembiayaan yang harus diangsur : Rp 98.431.574 

 Porsi Bank    : Rp 80.000.000 

 Angsuran / Bulan   : Rp 3.075.987 

 Jangka     : 36 bulan 

 Harga beli setelah diskon  : Rp 90.000.000 

 Diketahui: 

 Harga beli Rp 90.000.000 

 Uang Muka Rp 10.000.000 

 Margin  Rp 18.431.574 

 Pada case ini, uang muka yang diberikan oleh Cinta Laura ialah sebesar 10%.  Hal 

ini masih diatas batas minimal uang muka yaitu sebesar 10% - 20%.  

 Besarnya uang muka dan angsuran bulanan dapat ditentukan sesuai kemampuan 

nasabah. Hal yang terpenting ialah berapa jumlah pembiayaan, jangka waktu, dan 

penghasilan nasabah. Jika hasil analisa perhitungan RPC menunjukkan diatas 35%, maka 

bank akan memberikan dua pilihan, yaitu menambah jangka waktu sehingga angsuran per 

bulan menjadi lebih rendah atau memperbesar uang muka sehingga angsuran per bulan 

menjadi lebih rendah. Namun apabila nasabah memiliki kemampuan berlebih maka 

besarnya uang muka dapat ditentukan sendiri asalkan tidak melanggar aturan bank yaitu 

minimal 20%. 
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Selanjutnya menghitung berapa besarnya : 

a. Harga beli (apabila ada diskon) 

b. Porsi Bank 

c. Harga Jual 

d. Angsuran per bulan 

e. Jaminan 

 

 

Perhitungan   

a. Harga beli : 

Harga beli dari Dealer  Rp 100.000.000 

Diskon    Rp 10.000.000  - 

Harga Beli   Rp 90.000.000 

b. Porsi Bank : 

Harga beli Rp 90.000.000 

Uang Muka Rp 10.000.000  - 

   Rp 80.000.000  Porsi Bank (plafon) 

c. Harga Jual : 

Harga Beli Rp 90.000.000 

Margin  Rp 18.431.574  + 

  Rp 108.431.574  Harga Jual 

Uang Muka Rp 10.000.000  - 

  Rp 98.431.574  Jumlah Pembiayaan yang harus dicicil 
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d. Angsuran : 

Jumlah Pembiayaan yang harus dicicil  Rp 98.431.574 

Jangka waktu (bulan)     36 bulan : 

       Rp 2.734.210 /bulan 

e. Jaminan : 

 = Porsi Pembiayaan Bank x 125% 

 = Rp 80.000.000  x 125% 

  = Rp 100.000.000 

 Jika pada suatu hari nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan, maka jaminan 

tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan pembiayaan dengan harga jual sebesar Rp 

100.000.000. Apabila sisa hutang nasabah lebih kecil dari nilai tersebut, maka sisanya kan 

dikembalikan kepada nasabah. 

 

Aspek Kualitatif 

a. Penghasilan (THP)  Rp 10.000.000 

b. Penghasilan Lain  Rp - 

c. Angsuran Fas.lain  Rp -                   + 

d. Total Penghasilan  Rp 10.000.000 

e. Angsuran Fas. Baru  Rp 2.734.210    - 

f. Sisa Penghasilan  Rp 7.265.790 

g. Repayment Capacity  (RPC) = 27,34%  (Angsuran Fas. Baru : Total Penghasilan) 
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 Repayment Capacity (RPC) merupakan hasil perhitungan dari jumlah angsuran 

fasilitas baru dibagi dengan total penghasilan. RPC mencerminkan kemampuan nasabah 

dalam melunasi pembiayaan. Peraturan batas maksimal RPC ialah 35%. Jika RPC suatu 

nasabah melebihi 35% maka kemungkinan pembiayaannya tidak dapat diterima. Namun hal 

tersebut dapat diatasi dengan penambahan jangka waktu pembiayaan sehingga angsuran 

fasilitas baru akan berkurang sehingga RPC pun berkurang. Alternatif lain yang dapat 

dilakukan ialah dengan menambah uang muka sehingga pembiayaan akan berkurang dan 

jumlah angsuran pun berkurang. Namun apabila suatu nasabah tetap memiliki RPC diatas 

35% sedangkan ia adalah nasabah potensial, maka proposal pembiayaan ini dapat diajukan 

one up level kepada direksi Bank BRI Syariah. 

 

Aspek Kuantitatif 

Analisa kuantitatif dapat dilihat dari hasil BI Checking, Daftar Hitam Nasabah, dokumen 

identitas diri nasabah serta dokumen tempat nasabah bekerja seperti, pendidikan terakhir 

nasabah, pekerjaan, nama perusahaan, jenis pekerjaan, lama bekerja, status perusahaan, serta 

jabatan nasabah. 

14. Pencatatan Transaksi Pembiayaan Murabahah 

 Sama seperti pembiayaan lainnya, pembiayaan murabahah juga harus dilakukan 

pencatatan pada setiap transaksinya dengan tujuan untuk mengetahui aktifitas keuangan 

yang dilakukan yang selanjutnya akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan. 

 Pencatatatan transaksi menurut konsep Sri Nurhayati & Wasilah (2009) dan 

Penerapan pada Bank BRI Syariah dilakukan sesuai dengan kejadian yang telah terjadi, 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.2. 

Tabel Jurnal Akuntansi 

menurut PSAK 102 dan Praktik di Bank BRI Syariah 

1. Pembelian Aset Murabahah Dr. Aset Murabahah xxx Dr. Aset Murabahah

Cr. Kas xxx Cr. Piutang Wakalah

2. Penjualan Barang Dr. Kas xxx Dr. Piutang Murabahah

Cr. Keuntungan xxx Cr. Aset Murabahah

Cr. Aset Murabahah xxx Cr. Margin Murabahah Ditangguhkan

3. Pengakuan pendapatan a.)

Dr. Kas xxx Dr. Piutang Jatuh Tempo

Dr. Piutang Murabahah xxx Cr. Piutang Murabahah

Cr. Aset Murabahah xxx Dr. Margin Murabahah Ditangguhkan

Cr. Keuntungan xxx Cr. Pendapatan Margin MRB- accrue

b.)

Dr. Piutang Murabahah

Cr. Aset Murabahah

Cr. Keuntungan Tangguhan

Pada saat penerimaan angsuran

Dr. Kas

Cr. Piutang Murabahah

Dr. Keuntungan Tangguhan

Cr. Keuntungan

No. PSAK NO. 102

Menurut Sri Nurhayati & Wasilah (2009)
Transaksi Implementasi di Bank BRI Syariah

Jika penjualan dilakukan secara tunai atau

secara tangguh sepanjang masa angsuran

murabahah tidak melebihi satu periode

laporan keuangan, maka keuntungan murabahah

diakui pada saat terjadinya akad murabahah

Namun apabila angsuran lebih dari satu perode

maka perlakuannya ialah sebagai berikut:

(1) Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah dengan 

syarat apabila ada resiko penagihannya kecil, maka dicatat dengan 

cara yang sama pada butir a.

(2) Keuntungan diakui secara proporsional dengan besaran kas 

yang berhasil ditagih dari piutang murabahah, metode ini 

digunakan untuk transaksi murabahah tangguh di mana ada resiko 

piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk 

mengelola dan menagih piutang yang relatif besar.

Pada saat penjualan kredit dilakukan,

(3) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah

berhasil ditagih, metode ini digunkaan untuk transaksi

murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan 

beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. 

Pencatatannya sama dengan poin (2),

hanya saja jurnal pengakuan keuntungan dibuat saat seluruh 

piutang telah selesai ditagih.  
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4. Potongan Harga Pembelian (Diskon) a.)

Dr. Aset Murabahah

Kr. Kas

b.)

Dr. Kas

Cr. Utang

c.)

Dr. Kas

Cr. Keuntungan Murabahah

d.)

Dr. Kas

Cr. Pendapatan Operasional Lain

5. Pelunasan Dipercepat

a.)

Dr. Kas Cr. Piutang Murabahah

Dr. Keuntungan Tangguhan (keuntungan yg diutanginnya berkurang) Cr. Pendapatan Margin Murabahah

Cr. Piutang Murabahah

Cr. Keuntungan Murabahah

b.)

Dr. Kas/rekening

Cr. Piutang Murabahah

Dr. Kas Dr. Margin Murabahah Ditangguhkan

Dr. Keuntungan ditangguhkan           Cr. Pendapatan Margin Murabahah

Kr. Piutang Murabahah Dr. Beban Operasional

Kr. Keuntungan Murabahah Cr. Kas/Rekening

Pada saat pengembalian kepada pembeli,

Dr. Keuntungan Murabahah

Cr. Kas

Setelah penyelesaian, bank terlebih dulu menerima pelunasan piutang 

murabahah dari nasabah, kemudian membayar potongan pelunasan dini 

kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan murabahah.

Pemberian potongan pelunasan dini dapat dilakukan dengan 2 metode :

Pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang murabahah dan  

keuntungan murabahah 

Terjadi setelah akad, mjd hak penjual. ->

menjadi tambahan keuntungan murabahah

Terjadi setelah akad, ga ada perjanjian, ->

menjadi hak penjual, pendapatan operasional lain

Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada 

pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang 

disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.

Jika potongan diberikan pada saat pelunasan,

maka dianggap sebagai pengurang keuntungan murabahah

Jika potongan diberikan setelah pelunasan yaitu penjual

menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian 

membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli. 

Pada saat penerimaan piutang dari pembeli,

Terjadi setelah akad, menjadi  hak pembeli. ->

menjadi hutang kepada pembeli

Terjadi sebelum akad, menjadi hak pembeli. ->

pengurang biaya perolehan aset murabahah

• Apabila dalam transaksi murabahah mendapat diskon 

dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah

diskon, karena itu diskon    adalah hak nasabah.

• Jika diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon dilakukan

berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.

• Dalam akad, pembagian diskon setelah akad harus diperjanjikan. 

• Porsi potongan harga yang menjadi milik bank dapat diakui

sebagai Pendapatan Operasi Lainnya.

Dr.  Kas/rekening    

Dr.  Margin murabahah ditangguhkan

 

 Perbedaan perlakukan pencatatan transaksi pada konsep dan praktiknya ialah bahwa 

pada konsepnya pembiayaan akad murabahah dilakukan dengan cara tunai ketika bank 

membeli barang ke supplier dan menjualnya kembali kepada nasabah. Sedangkan pada 

praktiknya bank hanya memberikan jasa penyediaan dana kepada nasabah sehingga akun 

kas pada konsep jurnal diganti dengan akun piutang wakalah. 

 Perbedaan selanjutnya ialah bahwa pada konsepnya tidak ada kegiatan pemberian 

kuasa melalui wakalah sehingga tidak terdapat jurnal saat bank memberikan wakalah. Tetapi 

pada praktiknya, kegiatan pemberian wakalah tersebut merupakan hal yang utama sehingga 

terdapat pencatatan jurnal sebagai berikut : 
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Saat wakalah: 

Bank Syariah memberi kuasa kepada nasabah      

 Dr. Piutang Wakalah    xxx  

  Cr. Rek Nasabah / Rek. Supplier   xxx 

 

4.2.3. Kendala pada Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Bank BRI Syariah 

a. Kompetitor 

Kegiatan bisnis khususnya jual beli tentu saja tidak lepas dari adanya persaingan 

dengan kompetitor yang menyediakan barang sejenis. Nasabah seringkali melihat 

besarnya margin pada bank kompetitor sehingga tidak sedikit nasabah yang 

berpaling pada bank lain. 

b. Kurangnya jaringan bank 

Seringkali terdapat beberapa nasabah yang menginginkan jual beli dengan objek 

yang terdapat di kota atau daerah lain. Hal tersebut menjadi kendala karena kadang 

kala daerah yang diinginkan oleh nasabah merupakan daerah yang belum terdapat 

Bank BRI Syaraiah sehingga mengurangi efisiensi dalam operasional. 

c. Metode margin tak sesuai dengan yang semestinya 

Bank BRI Syariah menggunakan metode margin flat pada perlakuan terhadap 

marginnya. Hal tersebut akan berdampak negatif dan merugikan nasabah apabila 

terdapat nasabah yang melakukan pelunasan dipercepat. Karena dengan begitu 

kewajiban nasabah membayar pokok angsuran lebih besar di akhir periode.  

 

 

Penerapan Pembiayaan..., Najlaa, Ak.-IBS, 2012



d. Kurangnya tenaga SDM yang memadai 

Saat ini masih sangat minim tenaga kerja pada bank syariah yang benar-benar 

memahami makna dari kegiatan bank syariah itu sendiri sehingga kegiatan 

operasional bank syariah kini masih tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. 
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BAB V 

Kesimpulan dan Saran 

 

5.1. Kesimpulan 

 Penerapan murabahah pada Bank BRI Syariah terdapat dus aspek yang berbeda 

antara teori dan praktik. Diantaranya yaitu cara perolehan barang, metode margin, dan ijab 

qabul, sebagai berikut : 

1. Penerapan perolehan barang pada Bank BRI Syariah menggunakan akad 

wakalah dengan tujuan efisiensi dalam operasional mengingat fungsi dari 

bank syariah yang bukan berperan sebagai pedagang dan penyedia barang, 

melainkan sebagai pemberi pembiayaan dan pnyedia dana. Sehingga akan 

menjadi tidak efisien apabila bank harus membeli barang dahulu lalu 

menyimpannya di bank sebelum menjualnya kembali kepada nasabah. Selain 

tujuan tersebut, akad wakalah ini juga bertujuan untuk meminimalisir resiko 

pembatalan jual beli oleh nasabah. Dengan pembelian barang oleh nasabah 

sendiri, maka nasabah tidak bisa melakukan pembatalan akad murabahah. 

2. Metode margin yang digunakan oleh Bank BRI Syariah merupakan metode 

margin efektif. Hal ini karena Bank BRI Syariah mengikuti aturan yang telah 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia bahwa pengakuan pendapatan untuk 

murabahah harus sesuai dengan pengakuan pendapatan akuntansi yang lazim. 

Sehingga pada praktiknya pengakuan pendapatan pada Bank BRI Syariah 

menggunakan margin efektif. Penggunaan metode margin efektif pada bank 

syariah bertujuan untuk menyeimbangkan pendapatan bank dari pembiayaan 
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yang diberikan dengan bagi hasil yang akan dibagikannya kepada nasabah 

pendanaan. Sehingga bank menggunakan metode margin efektif untuk 

mendapatkan pendapatan yang nantinya akan dia salurkan sebagai bagi hasil 

kepada nasabah pendanaan.  

3. Ijab qabul pembiayaan murabahah pada teorinya dilakukan oleh kedua pihak, 

yaitu bank dan nasabah. Namun pada praktiknya di Bank BRI Syariah, ijab 

qabul dilakukan oleh pihak bank dan nasabah beserta pasangannya. Dalam 

hal ini pasangan dari nasabah tersebut harus ikut menandatangani 

pembiayaan murabahah karena di mata hukum suami dan istri ialah satu 

kesatuan. 

 Prosedur pembiayaan murabahah telah sesuai dengan teori yang ada namun pada 

praktiknya memiliki alur yang lebih kompleks karena dibutuhkan adanya analisa-analisa 

mengenai data serta kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya. Adapun alur 

prosedurnya ialah sebagai berikut : solisitasi, data collecting, checking dan appraisal, MUP 

Creation, MUP Process Approval, SP3, Signing, dan Pencairan 

 Kendala yang terdapat pada penerapan pembiayaan murabahah di Bank BRI Syariah 

ialah dalam aspek kompetitor, kurangnya jaringan bank, Metode margin tak sesuai dengan 

yang semestinya, serta kurangnya tenaga SDM yang memadai. 

5.2. Saran 

5.2.1. Saran bagi Bank BRI Syariah 

 Saran bagi Bank BRI Syariah ialah diharapkan agar Bank BRI Syariah dapat 

menambah jumlah kantor cabangnya agar dapat lebih mudah dijangkau sehingga lebih 

efisien dan  nasabah akan meningkat. 
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 Disisi pembayaran pembiayaan, diharapkan agar bank dapat menjelaskan struktur 

metode margin efektif serta dampaknya ketika melakukan pelunasan dipercepat kepada 

nasabah agar nasabah tidak merasa terbebani lebih berat apabila ia melakukan pelunasan 

dipercepat. 

5.2.2. Saran Bagi Penelitian Selanjutnya 

 Saran bagi penelitian selanjutnya ialah agar meneliti lebih dalam akad bank syariah 

yang lain sehingga dapat diketahui letak-letak perbedaan teori dan praktik secara 

menyeluruh. 
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