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ABSTRAK 

 

Skripsi yang berjudul: Penggunaan Akta Jaminan Fidusia Dalam 

Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Harapan Raya  Menurut Ekonomi Islam.  

Bank sebagai lembaga keuangan sangat dibutuhkan keberadaannya untuk 

menunjang sektor ekonomi, hal ini disebabkan karena bank merupakan lembaga 

yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. 

Dalam melakukan pinjaman maka diperlukan jaminan atau agunan ini timbul 

dikarenakan adanya perjanjian pembiayaan antara nasabah dan bank. Dalam 

perjanjian ini timbul kewajiban bagi nasabah untuk mengembalikan dana yang 

dipinjamnya, tetapi dalam pengembalian dana yang dipinjam itu sering kali 

masalah timbul. Di mana salah satunya adalah nasabah lalai dalam 

mengembalikan dana tersebut, sehingga dibutuhkan jaminan guna memastikan 

pengembalian dana bank. 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur 

penerapan akta jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan pada Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Harapan Raya   dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam 

terhadap penerapan akta jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan pada Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Harapan Raya.  

Penelitian ini bersifat lapangan, maka dalam pengumpulan data penulis 

menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sebagai data primer 

adalah data yang diperoleh langsung dari pimpinan dan karyawan di Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Harapan Raya dan data sekunder yaitu literatur yang 

berkaitan dengan pembahasan yang diteliti, beberapa buku ilmiah yang 

mendukung penelitian. Sedangkan metode analisa data yang digunakan dalam 

penelitian adalah metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu setalah data terkumpul, 

data-data tersebut diklarifikasikan dalam kategori-kategori atas dasar persamaan 

jenis, kemudian data tersebut dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, 

sehingga akan diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa bentuk 

prosedur pemberian jaminan fidusia di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Harapan Raya adalah permohonan pembiayaan, analisa pembiayaan, analisa 

jaminan pembiayaan serta persetujuan dan realisasi pembiayaan.  

Sedangkan Tinjauan ekonomi Islam terhadap penerapan akta jaminan 

fidusia dalam perjanjian pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Harapan Raya  telah sesuai dengan aturan ekonomi Islam. Apabila orang yang 

berutang tidak mampu membayar hutangnya, maka barang jaminannya boleh 

dijual sesuai dengan besarnya utang yang akan di bayar dan sisanya dikembalikan 

kepada orang yang berutang. 

 

 
 


