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ABSTRAK 

 

Nora Mustika (NIM. 01626204184). Prosedur Pelaksanaan Pembayaran 

Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) melalui akad mudharabah pada 

PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pangkalan Kerinci. 

 

Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) adalah sejumlah biaya yang 

dibebankan kepada siswa atau mahasiswa untuk membantu lembaga pendidikan 

memperlancar proses belajar mengajar. Dalam pelaksanaan pembayaran SPP di 

PT Bank Syariah Mandiri KCP Pangkalan Kerinci masih terdapat kendala-

kendala yang dihadapi sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini 

lebih lanjut dengan pokok masalah bagaimana prosedur pelaksanaan pembayaran 

SPP melalui akad mudharabah pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Pangkalan 

Kerinci dan kendala-kendala yang dihadapi oleh PT Bank Syariah Mandiri KCP 

Pangkalan Kerinci. 

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur 

pelaksanaan pembayaran SPP melalui akad mudharabah pada PT Bank Syariah 

Mandiri KCP Pangkalan Kerinci dan kendala-kendala yang dihadapi oleh PT 

Bank Syariah Mandiri KCP Pangkalan Kerinci dalam pembayaran SPP tersebut. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Dilakukan di PT Bank Syariah 

Mandiri KCP Pangkalan Kerinci. Populasi dalam penelitian ini ada 3 orang. 

Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 3 orang karyawan bagian Micro 

Financing Sales, General Support Staf, dan Teller. Teknik yang digunakan adalah 

Total Sampling. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder, 

dan metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi 

dan studi pustaka. Analisis data dalam penelitian ini yaitu deskriptif. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan prosedur pelaksanaan pembayaran SPP 

melalui akad mudharabah pada Bank Syariah Mandiri KCP Pangkalan Kerinci 

melakukan pembayaran dengan dua cara yaitu nasabah atau wali murid bisa 

datang langsung ke bank untuk melakukan pembayaran dan karyawan Bank 

Syariah Mandiri KCP Pangkalan Kerinci datang langsung ke sekolah untuk 

penerimaan pembayaran SPP di sekolah pada awal bulan dalam waktu dua hari 

yang ditentukan oleh pihak sekolah. 

Kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri KCP Pangkalan 

Kerinci dalam pembayaran SPP ialah kesulitan dalam menginput data siswa yang 

dikarenakan tidak mengisi slip secara lengkap, kesulitan dalam penerimaan 

pembayaran SPP di sekolah dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia 

(SDM) di Bank Syariah Mandiri KCP Pangkalan Kerinci, dan terhambatnya 

kerjasama antara mitra lainnya. 

 

Kata kunci :  Prosedur Pelaksanaan, Pembayaran Sumbangan Pembinaan 

Pendidikan (SPP) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ekonomi Islam telah mengalami perkembangan yang sangat luar biasa 

dalam beberapa dekade terakhir ini. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya 

berbagai institusi keuangan baik yang berorientasi keuntungan (profit oriented) 

maupun yang berorientasi sosial (social oriented). Beberapa institusi keuangan 

Islam itu antara lain perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, 

pegadaian syariah, lembaga keuangan mikro syariah, BAZ/LAZ, dan badan 

wakaf. Perkembangan ekonomi Islam secara masif juga terjadi di sektor 

pendidikan tinggi baik yang bernaung di bawah Kementerian Agama maupun di 

bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 

Hukum Perbankan Syariah merupakan sebuah instrumen ekonomi yang 

berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman (Islamic value). Beberapa nilai dasar 

yang dianggap sebagai pilar Hukum Perbankan Syariah adalah: pelarangan riba, 

pelarangan perjudian (maysir), pelarangan gharar. Tujuan dasar dari ekonomi 

syariah adalah merealisasikan maqosid syariah yang merupakan bagian dari 

strategi hukum (siyasah syar’iyyah) untuk mewujudkan maslahah dharuriyyah, 

maslahah hajiyyah maupun maslahah tahsiniyyah.1 

Sistem perbankan di Indonesia disebut dengan dual banking system, 

maksud dari dual banking system adalah terselenggaranya dua sistem perbankan 

                                                             
1
 Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. v 
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(konvensional dan syariah) secara berdampingan yang pelaksanaannya diatur 

dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2
 

Menurut Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’i Antoni Bank 

Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, 

yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah 

Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. 3 

Sementara itu Warkum Sumitro mendefinisikan Bank Islam sebagai berikut: 

“Bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata 

cara bermuamallah secara Islam, yakni dengan mengacu kepada ketentuan-

ketentuan Al-Quran dan Al-Hadits.”4 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, 

fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana 

masyarakat. Secara umum, fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dapat dibagi 

menjadi 3 bagian: 

1. Penghimpun dana dari masyarakat (funding) 

Untuk menjalankan fungsi penghimpunan dana dari masyarakat 

(funding) ini bank akan mengeluarkan berbagai produk pendanaan, seperti 

Tabungan, Deposito dan Giro. 

  

                                                             
2
 Trisadini Prasastina Usanti, Buku Ajar Pengantar Perbankan Syariah, (Surabaya: Revka 

Petra Media, 2015) h. 4 

 
3
 Bambang Hermanto, Hukum Perbankan Syariah, (Pekanbaru: Suska Press, 2012) h. 29 

4
 Ibid, h. 30 
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2. Penyaluran dana ke masyarakat (lending) 

Dalam menjalankan fungsi penyaluraan dana ke masyarakat 

(lending) ini bank akan mengeluarkan berbagai produk Penyaluran Dana. 

Penyaluran dana ini dalam Bank Konvensional kita kenal dengan istilah 

kredit. Sedangkan, dalam Bank Syariah, penyaluran dana ke masyarakat 

ini dikenal dengan istilah pembiayaan, dengan menggunakan akad-akad 

syariah. 

3. Memberikan jasa-jasa dalam bidang perbankan yang Sesuai dengan 

ketentuan yang Berlaku (services) 

Dalam menjalankan fungsi memberikan jasa-jasa kepada 

masyarakat, bank akan mengeluarkan berbagai Produk Jasa. Contoh : 

Transfer, Kliring, Inkasso, Safe Deposit Box, ATM & Paymen Poin, 

Foreign Exchange, Bank Garansi, Letter of Credit, SKBDN, dan lain-lain 

dengan catatan harus sesuai dengan prinsip syariah untuk produk-produk 

jasa yang dikeluarkan oleh Bank Syariah. 

Sedangkan Menurut Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, fungsi Bank Syariah adalah : 

1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan 

menyalurkan dana masyarakat. 

2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk 

lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, 

sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada 

organisasi pengelola zakat. 
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3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari 

wakaf uang dan meyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai 

dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). 

4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat (3) 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.5 

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 

yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya 

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana 

pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktivitas atau 

usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan 

kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala 

kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, di mana tempat 

pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses 

rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan 

yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategi maupun 

operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari 

program yang ditetapkan semula.6 

Menurut UU Bank Indonesia No.23/1999, sistem pembayaran adalah suatu 

sistem yang mencangkup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang 

digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu 

kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Secara umum sistem 

pembayaran merupakan alat pembayaran, prosedur perbankan sehubungan dengan 

                                                             
5
 Nurnasrina, Perbankan Syariah, (Pekanbaru: Suska Press, 2012), h. 20-21 

6
 Http://Digilib.unila.ac.id  

http://digilib.unila.ac.id/
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pembayaran dan sistem transfer dana antarbank yang digunakan dalam proses 

pembayaran.7 

Mudharabah atau disebut juga muqaradhah berarti bepergian untuk urusan 

dagang. Secara muamalah, mudharabah berarti pemilik modal (shahibul maal) 

menyerahkan modalnya kepada/pedagang (mudharib) untuk diperdagangkan/ 

diusahakan, sedangkan keuntungan dagang dibagi menurut kesepakatan bersama.8 

(QS. An-Nisaa’[4]:29) 

                       

                           

 
Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-

harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan 

perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian 

membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih 

Sayang kepada kalian. (Q.S. An-Nisaa’ :29 

 

(QS. Al-Baqarah [2]:283) 

                           

                                  

                    

Artinya : Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan 

seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang 

dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang 

lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 

(hutangnya) dan hendaklah dia bertakqwa kepada Allah, tuhannya. 

Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang 

                                                             
7
 Http://Seputarpengertian.blogspot.com  

 
8
 Heri Susanto & Khaerul Umam, Manajemen Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2013), h. 210 

http://seputarpengertian.blogspot.com/
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siapa yang menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). 

Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-

Baqarah : 283) 

 

Sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) adalah sejumlah biaya yang 

dibebankan kepada siswa atau mahasiswa untuk membantu lembaga pendidikan 

memperlancar proses belajar mengajar. Setiap siswa dan mahasiswa yang 

menjalani pendidikan, mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan 

tinggi, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta, wajib membayar SPP, 

namun kewajiban ini tidak berlaku bagi mereka yang berpredikat khusus. Siswa 

dan mahasiswa yang bebas dari kewajiban membayar SPP lazimnya adalah 

mereka yang secara ekonomi tak mampu namun berprestasi baik atau anak 

seorang pejuang kemerdekaan.9 

SPP biasanya dibayar perbulan melalui Bendahara sekolah secara manual, 

namun di era modern ini kita dimudahkan dengan pembayaran melalui perbankan, 

baik melalui teller/kasir ataupun melalui transfer menggunakan ATM atau Mobile 

Banking. Banyak sekolah-sekolah atau kampus-kampus yang menggunakan jasa 

perbankan untuk pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) tersebut. 

Diantaranya adalah sekolah SD IT At-Taqwa di Pangkalan Kerinci. 

Yayasan SD IT At-Taqwa adalah yayasan yang bergerak dalam bidang 

pendidikan dari tingkat Raudatul Athfal (RA) sampai Sekolah Menengah Pertama 

(SMP). Sekolah yang sudah berdiri sejak tahun 2000 ini sudah bekerja sama 

dengan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pangkalan kerinci dalam 

                                                             
9
 Arti-definisi-pengertian.info 
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pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) siswa-siswanya sejak 

tahun 2016.
10

 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas lebih 

lanjut mengenai Prosedur Pelaksanaan Pembayaran Sumbangan Pembinaan 

Pendidikan (SPP) melalui PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang pembantu 

Pangkalan Kerinci, dengan judul: “PROSEDUR PELAKSANAAN 

PEMBAYARAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) 

MELALUI AKAD MUDHARABAH PADA PT. BANK SYARIAH 

MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU PANGKALAN KERINCI”.  

 

B. Batasan Masalah 

Supaya penelitian ini berjalan sesuai dengan topik permasalahan yang 

dibahas, maka penulis membatasi permasalahan ini agar tidak terlalu luas dan 

lebih terarah dalam memahaminya. Dalam hal ini penelitian hanya lebih fokus 

pada Prosedur Pelaksanaan Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan 

(SPP) melalui akad mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Pembantu Pangkalan Kerinci. 

 

C. Rumusan Penulisan 

Berdasarkan batasan di atas, dapat disusun rumusan masalah sebagai 

berikut: 

                                                             
10

 M. Rezi Permana Putra, (General Support Staf,  Bank Syariah Mandiri KCP Pangkalan 

Kerinci),Wawancara, Pangkalan Kerinci, Tanggal 02 Agustus 2019 
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1. Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Pembayaran Sumbangan Pembinaan 

Pendidikan (SPP) melalui akad mudharabah pada PT. Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pangkalan Kerinci? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Pembantu Pangkalan kerinci dalam pembayaran Sumbangan 

Pembinaan Pendidikan (SPP) tersebut? 

 
 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui Prosedur Pelaksanaan Pembayaran Sumbangan 

Pembinaan Pendidikan (SPP) melalui akad mudharabah PT. Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pangkalan Kerinci. 

b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Pembantu Pangkalan Kerinci dalam pembayaran 

Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) tersebut. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program 

studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

b. Memberikan informasi yang berguna bagi pembaca dalam 

meningkatkan pemahaman mengenai Prosedur Pelaksanaan 

Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) melalui akad 

Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Pembantu Pangkalan Kerinci. 
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E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan pada PT. 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pangkalan Kerinci di 

jalan Lintas Timur No. 115 Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan 

Kerinci Timur, Kabupaten Pelalawan. Alasan penulis memilih lokasi ini 

karena penulis melihat banyaknya sekolah dan universitas yang melakukan 

pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) melalui bank 

tersebut. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Adapun subjek penelitian ini adalah Staf Karyawan di PT. Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pangkalan Kerinci, 

Kecamatan Pangkalan Kerinci Timur, Kabupaten Pelalawan. 

b. Objek Penelitian 

Sedangkan yang menjadi objek Penelitian ini adalah Prosedur 

Pelaksanaan Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) 

melalui akad Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Pembantu Pangkalan Kerinci. 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas Objek/Subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
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penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.11 Adapun 

yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah beberapa Karyawan PT. 

Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Pembantu Pangkalan Kerinci yang 

meliputi Staf karyawannya yang berjumlah 3 orang PT. Bank Syariah 

Mandiri yang mengerti tentang Prosedur Pelaksanaan Pembayaran 

Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) melalui akad Mudharabah pada 

PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pangkalan Kerinci. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut.12 Untuk itu sampel yang diambil dalam populasi ini 

bisa mewakili populasi tersebut secara keseluruhan. Maka dari itu penulis 

mengambil sampel sebanyak 3 orang dengan teknik Total Sampling. 

4. Sumber data 

Sumber data yang ada pada penelitian terbagi menjadi dua sumber, yaitu: 

a. Data Primer 

Yaitu berupa data yang diperoleh secara langsung dari hasil 

wawancara dengan karyawan PT. Bank Syairah Mandiri Cabang 

Pembantu Pangkalan Kerinci diantaranya data mengenai Prosedur 

Pelaksanaan Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) 

melalui akad Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Pembantu Pangkalan Kerinci. 

  

                                                             
11

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: ALFABETA, cv 2012), cet. Ke-

15, h. 117 

 
12

 Ibid, h. 118 
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b. Data Sekunder 

Yaitu berupa data yang diperoleh dari buku-buku ataupun referensi 

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini serta buku-buku 

atau informasi lain yang mendukung proses penelitian ini. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan 

beberapa teknik sebagai berikut: 

a. Observasi 

Yaitu perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu 

dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor 

penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.
13

 

b. Wawancara 

Yaitu digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal 

dari informasi yang lebih mendalam dan jumlah respondennya 

sedikit/kecil,14 metode pengumpulan data yang diteliti dengan melalui 

tanya jawab dengan narasumber di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Pembantu Pangkalan Kerinci guna melengkapi data yang 

diperlukan. 

  

                                                             
13

 Emzir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2010) h. 37 

 
14

 Sugiyono, Op.cit. h. 194 
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c. Dokumentasi 

Penulis akan mengumpulkan bahan-bahan dokumen berupa brosur, 

formulir, dan data lain dari pihak PT. Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Pembantu Pangkalan Kerinci yang berhubungan dengan objek 

penelitian. 

d. Studi pustaka 

Yaitu metode pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku yang 

berkaitan dengan judul penelitian. 

6. Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Deskriptif, yaitu 

penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian 

yang terjadi saat sekarang.
15

 

7. Metode Penulisan 

a. Metode Deduktif, merupakan proses pengambilan kesimpulan sebagai 

akibat dari alasan-alasan yang diajukan berdasarkan hasil analisis 

data.
16

 

b. Metode Deskriptif, penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu 

gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.
17

 

 

 

 

                                                             
15

 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Prenamedia Grup, 2011), h. 34. 

16
 Ibid. h. 16 

 
17

 Ibid. h. 34 
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F. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih terarah penulisan penelitian ini, maka penulis membagi 

penulisan ini kepada beberapa bab,yaitu: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Pada bab ini terdiri dari latar belakang, Batasan Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, dan Manfaat Penelitian, 

Metode Penelitian, Sistematika Penulisan. 

BAB II :  GAMBARAN UMUM PT BANK SYARIAH MANDIRI 

  Pada bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian 

tentang sejarahnya di PT. Bank Syariah Mandiri, Visi dan Misi, 

Struktur Organisasi dan Produk-produk Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Pembantu Pangkalan Kerinci. 

BAB III :  LANDASAN TEORI 

  Dalam bab ini membahas teori yang meliputi tentang pengertian 

Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), manajemen 

pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), 

pengertian Mudharabah, rukun akad mudharabah, syarat-syarat 

mudharabah, bentuk-bentuk mudharabah, fatwa Dewan syariah 

Nasional (DSN), dan mudharabah dalam perbankan. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN 

  Bab ini merupakan hasil penelitian tentang bagaimana Prosedur 

Pelaksanaan Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan 
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(SPP) melalui Akad Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Pembantu Pangkalan Kerinci. 

BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan 

saran-saran dari penulis. 

 



 

15 

BAB II 

GAMBARAN UMUM PT. BANK SYARIAH MANDIRI 

 

A. Sejarah  PT. Bank Syariah Mandiri 

Bank Syariah Mandiri (BSM) terbentuknya sejak tahun 1999, sesungguhnya 

merupakan hikmah dari krisis yang menerpa negeri ini. Sebagaimana kita ketahui, 

krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis politik 

nasional, telah menimbulkan dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh 

sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, 

industri perbankan di Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional 

mengalami krisis luar biasa. Pemerintah Indonesia akhirnya mengambil tindakan 

dengan merestrukturisasi dan merger sebagian bank-bank di Indonesia. 

PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan 

Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena 

dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya 

merger dengan beberapa bank lain serta mengundang Investor asing. Pada saat 

bersamaan, pemerintah tengah melakukan merger empat bank (Bank Dagang  

Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) ke dalam PT Bank Mandiri 

(Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Salah satu akibat dari merger keempat bank 

menjadi Bank Mandiri, BSB memperoleh pemilik baru, yaitu PT Bank Mandiri 

(Persero). 

Dalam proses merger, Bank Mandiri sambil melakukan konsolidasi juga 

membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini 
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bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di group Bank 

Mandiri, sebagai respon atas dilakukannya UU No.10 tahun 1998, yang memberi 

kesempatan bagi bank untuk melayani transaksi syariah (dual banking system). 

Dalam kondisi seperti itulah, Tim Pengembangan Perbankan Syariah 

menemukan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila 

Bakti dari bank konvensional menjadi bank-bank yang beroperasi berdasarkan 

prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum 

dalam Akta Notaris : Sutjipto, SH, No.23 tanggal 8 September 1999. 

Kemudian Gubernur Bank Indonesia mengukuhkan perubahan kegiatan 

usaha BSB menjadi bank umum syariah melalui SK Gubenur BI 

No.1/24/KEP.B/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan 

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui 

perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. 

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan 

hari pertama beroprasi PT Bank Syariah Mandiri, Bank ini hadir sebagai bank 

yang mengombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi 

operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang 

menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di 

perbankan Indonesia.
18

 

  

                                                             
18

 PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pangkalan Kerinci, Dokumentasi, 

2019 
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B. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri 

1. Visi PT. Bank Syariah Mandiri 

PT. Bank Syari’ah Mandiri (BSM) merupakan suatu perusahaan 

perbankan yang hadir sebagai bank yang menjalankan kegiatan dengan 

nilai-nilai rohani yang berdasarkan prinsip syari’ah dan tujuan utama bank 

syari’ah mandiri yaitu melaksanakan visi agar kegiatan perusahaan terarah 

sesuai sasaran. Adapun Visi nya Yaitu: 

“Bank Syariah Terdepan dan Modern” 

a. Untuk Nasabah, BSM merupakan bank pilihan yang memberikan 

manfaat, menentramkan dan memakmurkan. 

b. Untuk Pegawai, BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan 

untuk beramanah sekaligus berkarir profesional. 

c. Untuk Investor, Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya 

yang terus memberikan value berkesinambungan.
19

 

2. Misi PT. Bank Syariah Mandiri 

Untuk tercapainya suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk 

mencapai tujuan ke depan serta mencapai target-target yang diinginkan 

maka sangat diperlukan suatu misi perubahan, maka dengan adanya alasan 

tersebut dibuat suatu pedoman dalam menyusun strategi atau kebijakan 

perusahaan. 

  

                                                             
19

 Ibid. 
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Adapun Misi PT. Bank Syariah Mandiri antara lain sebagai berikut: 

a) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang 

berkesinambungan. 

b) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang 

melampaui harapan nasabah.  

c) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan 

pada segmen ritel. 

d) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.  

e) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah yang universal. 

f) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat. 

g) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
20

 

 

C. Budaya PT Bank Syariah Mandiri 

Dalam mewujudkan Visi dan Misi BSM, insan-insan BSM perlu 

menerapkan nilai-nilai yang relatif seragam. Budaya Bank Syariah Mandiri 

dikenal dengan “ETHIC” (BSM Shared Values) yang merupakan singkatan lima 

kata sebagai berikut : 

Excellence  :  Bekerja keras, cerdas, tuntas dengan sepenuh hati untuk 

memberikan hasil yang terbaik. 

Teamwork  :  Aktif, bersinergi untuk sukses bersama. 

Humanity  :  Peduli, ikhlas, memberikan maslahat dan mengalirkan   

berkah bagi negeri. 

Integrity  :  Jujur, taat amanah dan bertanggung jawab. 

                                                             
20

 Ibid. 
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Customer Focus :  Berorientasi kepada kepuasan pelanggan, yang saling 

kesinambungan dan saling menguntungkan.
21

 

D. Struktur Organisasi PT.Bank Syariah Mandiri 

Struktur organisasi Bank Syariah Mandiri (BSM), senantiasa 

menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis, sekaligus juga mengantisipasi 

dinamika perubahan lingkungan bisnis. Manajemen BSM melakukan restruksisasi 

organisasi. Tujuannya, untuk menjadikan organisasi lebih fokus dan efisien hal ini 

di lakukan dengan menyatukan beberapa unit kerja yang memiliki karakteristik 

yang sama dalam satu direktorat. 

Struktur organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan suatu 

perusahaan untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi serta kontrol atas 

semua aktivitas yang bertanggung jawab dalam tugas wewenang dalam 

perusahaan masing-masing bagian. Struktur organisasi juga suatu kerangka yang 

menunjukkan adanya perbedaan antara pejabat dengan bidang-bidang kerja yang 

satu dengan yang lainnya sehingga jelas kedudukan dan wewenang yang 

bertanggung jawab antara masing-masing jabatannya Struktur Organisasi PT. 

Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pangkalan Kerinci. 

                                                             
21

 Ibid. 
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Sumber : PT. Bank Syariah Mandiri KCP Pangkalan Kerinci 

2
0

 

 

GAMBAR 2.1 

 

STRUKTUR ORGANISASI PT BSM KCP PANGKALAN KERINCI 
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Kepala Cabang Pembantu : 

a) Bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional cabang pembantu, 

pengawasan, pengembangan usaha serta pendaya gunaan sarana organisasi 

cabang untuk mencapai tingkat usaha yang optimal, efektif dan efisien. 

b) Mewakili direksi untuk tugas-tugas intern maupun ekstern yang 

berhubungan dengan kegiatan cabang pembantu. 

c) Melakukan kegiatan Pemupukan dana (funding) 

d) Melakukan kegiatan pemasaran pembiayaan (lending) 

e) Memastikan pencapian target usaha cabang pembantu serta menetapkan 

upaya pengembangan kegiatan usaha. 

f) Mengkoordinir, memberikan supervisi dan melakukan pemantauan atas 

pekerjaan yang dilakukan jajaran pegawai cabang pembantu. 

g) Mengimplementasikan struktur organisasi, fungsi dan tugas setiap unit kerja 

cabang pembentuk sesuai dengan pedoman organisasi cabang. 

Dibawah Kepala Cabang Terdiri dari 

1. Manajer  Marketing  

Dibawah Manajer Marketing : 

a. Account Officer  

Tujuan jabatannya yaitu dapat merealisasikan target pembiayaan, 

pendanan dan fee based income yang didistribusikan oleh kepala cabang. 

Adapun tugas, wewenang serta tanggung jawab account officer adalah 

sebagai berikut: 

DKP 

21 
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1) Membantu kepala cabang dalam hal pendanaan, maupun penghimpunan 

dana dari nasabah. 

2) Memutuskan disahkan atau tidaknya pembiayan kepada nasabah, dalam 

hal ini berkerja sama dengan tim analis lainya, yang tentunya sudah 

melalui analisis yang mendetail. 

3) Memeriksa kelengkapan dokumen sebelum pencairan fasilitas 

pembiayaan. 

4) Membantu kepala cabang, dalam hal penetapan rencana kerja tahunan. 

Hal ini terkait dengan target pembiayaan yang akan dicapai. 

5) Membuat proposal pembiayaan, dari mulai surat permohonan fasilitas 

pembiayaan (SP3), surat akad, nota analisa pembiayaan, surat pernyataan 

nasabah, surat perjanjian, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan 

permohonan fasilitas pembiayaan bagi nasabah. 

6) Menganalisa nasabah atau calon nasabah yang memohon fasilitas 

pembiayaan, dalam hal ini menganalisa layak atau tidaknya nasabah 

tersebut mendapatkan failitas pembiayaan sesuai dengan yang 

diinginkan. Dalam hal ini butuh kejelian dalam menganalisa, terutama 

menggunakan teori-teori pendekatan 5C dan 7P, dan banyak lagi 

kegiatan yang dilakukan oleh bagian marketing dan pelaksana marketing 

support. Yang intinya membantu kepala cabang pembantu dalam 

menjalankan operasional Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Pembantu Pangkalan Kerinci. 
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b. Account Officer Assistant 

Bagian Marketing bertugas melaksanakan kegiatan pemupukan dana, 

melakukan kegiatan dalam hal pemberian pembiayaan, memasarkan produk, 

mencari nasabah baru atau melayani dan memberikan penjelasan kepada 

nasabah atau calon nasabah mengenai jasa perbankan dan produk bank yang 

ditawarkan berikut prosedurnya, serta mempertahankan para nasabah lama 

untuk tetap menjadi nasabah bank sebagai kelangsungan hidup perusahaan 

itu sendiri dan membantu perusahaan dalam pencapaian omset yang 

dibutuhkan. 

c. Customer Service (CS) 

Customer service merupakan salah satu ujung tombak BSM dalam 

berhubungan langsung dengan nasabahnya, untuk itu diharapkan customer 

service dapat memberikan pelayanan yang optimal baik dalam penguasaan 

produk maupun penanganan pelayanan yang cepat, tepat dan ramah. Tugas 

customer service dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu: 

1) Secara administratif: Mempersiapkan berkas produk BSM berupa 

tabungan, giro dan deposito. Berkas yang terkait produk-produk tersebut 

berupa formulir aplikasi masing-masing produk, KCTT (Kartu Contoh 

Tanda Tangan), lembar KYC (Know Your Customer). 

2) Verifikasi data nasabah 

3) Input data nasabah 

4) Pemeliharaan data nasabah 
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d. Manajer Operasional 

1) Mengkoordinir dan membantu kepala cabang pembantu sesuai struktur 

organisasi. 

2) Turut bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya pengelolaan 

oprasional kantor cabang pembantu secara baik. 

3) Dapat mewakili kepala cabang pembantu jika kepala cabang pembantu 

berhalangan atau keperluan tugas lain. 

4) Bertindak untuk dan atas nama kepala cabang pembantu  untuk 

menandatangani surat berharga, surat keluar, atau masuk berdasarkan  

surat kuasa yang diterima bersama-sama dengan pejabat yang ditunjuk 

oleh direksi. 

Dibawahi Manajer Oprasional Yaitu : 

1) Back Office 

a) Petugas back office dalam kegiatan kesehariannya bertanggung jawab 

terhadap proses administrasi kegiatan-kegiatan operasional (non 

pembiayaan) dan membantu kelancaran kegiatan operasional yang 

dijalankan oleh petugas front office. 

b) Melakukan posting atas penerimaan warkat. 

c) Menjalankan seluruh transaski yang datang dari Teller untuk kemudian 

diinput ke sistem dan menjalankan transfer, baik itu Transfer biasa 

maupun RTGS. 

d) Melakukan Pemeriksaan kembali atas keabsahan Cek atau BG Bank lain 

sebelum dikliringkan. 
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e) Memfail dan menyortir dokumen-dokumen yang masuk dan kemudian 

menyimpan sesuai dengan sistem prosedur Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang berupa sertifikat jaminan nasabah, sertifikat deposito maupun 

giro, teskey, sampai kepada surat biasa yang masuk dari dan keinstansi 

lainya. 

f) Merekap data transaksi kedalam sistem, yang kemudian akan menjadi 

data dalam laporan keuangan. 

g) Mengadministrasikan dengan baik data-data yang berhubungan dengan 

kegiatan kliring misalnya kartu river intem, standing instruction, dan 

sebagainya.  

h) Menyusun serta melaporkan keadaan keuangan serta perkembangan 

keuangan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pangkalan Keerinci, 

Baik itu dalam harian, maupun bulanan yang diperoleh dari seluruh 

kegiatan transaski yang dijalankan oleh BO. Serta banyak lagi tugas 

wewenang serta tanggung jawab yang dilakukan oleh bagian BO. 

Secara garis besar ruang lingkup kegiatan operasional yang dilakukan 

berupa : Print Laporan Keuangan Hari sebelumnya, membuka data yang 

akan dilimpahkan dalam intranet BSM, Print screen data sesuai dengan jenis 

pembayaran PP, Buat jurnal dalam excel lalu print dalam tiket debet, 

Posting di AS/400 sesuai wilayah kerja. Transfer Keluar / Outgoing Credit, 

BO menerima slip transfer RTGS dari teller kemudian menginput data 

melalui sarana Testkey (RTGS),  
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Bagian dari Back Office adalah: 

a. Office Boy 

b. Security 

c. Driver 

2) Administrasi Pembiayaan (Loan Administration Clerk) 

Pelaksana administrasi pembiayaan bertanggungjawab atas 

terselenggaranya administrasi mulai dari permohonan pembiayaan, 

pencairan pembiayaan, angsuran hingga pelunasan pembiayaan. Disamping 

itu juga bertanggung jawab terhadap penyimpanan dokumen, serta 

pembuatan dan penyampaian pelaporan pembiayaan dengan benar dan tepat 

waktu. 

Secara garis besar ruang lingkup tugas utama administrasi pembiayaan  

adalah; 

a) Proyeksi Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar 

Untuk mengetahui volume pembiayaan cabang sehingga kita bisa melihat 

perkembangan target pembiayaan cabang Pangkalan Kerinci. Arus kas 

masuk berdasarkan data-data dari Nilai Pencairan yang diberikan kepada 

nasabah. Arus kas keluar berdasarkan proyeksi seberapa besar 

Pembiayaan yang diberikan oleh marketing kepada nasabah setiap bulan. 

b) Report Past Due 

Melaporkan Data-data Angsuran nasabah yang menunggak ke Pihak 

Marketing setiap hari 
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c) Laporan Rekap LBU5-Form 5 

Untuk menentukan data kolektabilitas yang mempengaruhi NPF. 

Laporan Outstanding Pokok Pembiayaan dan melaporkan Outstanding 

pokok pembiayaan setiap minggu 

d) Input SID 

Sistem Informasi Debitur yang merupakan Laporan yang berisi informasi 

lengkap mengenai keadaan debitur. 

3) Teller 

Menurut pedoman kas dan teller, pengertian dari teller adalah pegawai 

bank yang tugas utamanya menerima setoran dan melakukan pembayaran 

atas nama dan untuk kepentingan bank sesuai dengan kewenangan yang 

diberikan oleh bank. 

Secara garis besar ruang lingkup pekerjaan Teller, yaitu: 

a) Persiapan teller Pelayanan kepada nasabah, yang mencakup: 

 Menerima Setoran (Tunai, non tunai, Warkat BSM dan Warkat Bank 

Lain), Melayani Penarikan: Transfer (Pemindah bukuan, Kliring, RTGS), 

Melayani jasa pembayaran/Payment Point (Listrik, Telepon, Pajak, PLN)  

b) Tugas luar kantor seperti mengambil dan menyetor uang ke bank lain : 

Tugas lain seperti buat laporan, cetak mutasi kas Penutupan teller.  

c) Persiapan Teller kegiatan yang dilakukan sebelum teller melaksanakan 

aktivitas operasionalnya, yaitu :Manajer operasi dan teller membuka 

pintu khazanah untuk mengeluarkan cash box teller  

d) Jika dibutuhkan tambahan uang. Maka teller mengajukan daftar 
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permintaan uang tunai, yang kemudian di cek oleh manajer operasi.  

e) Teller mempersiapkan kesiapan dan kelengkapan peralatan teller seperti 

: komputer, mesin hitung uang, mesin cetak buku, mesin denominasi, 

cap, lampu UV dan lain-lain.  

4) Internal Control  

Aktivitas utama adalah melakukan pemeriksaan dan pengawasan 

terhadap seluruh aspek operasional dan pembiayaan yang berbasis risiko 

(risk-based audit), dengan misi protektif, konstruktif dan konsultatif. 

Penyempurnaan pedoman pengawasan intern terus dilakukan antara lain 

dengan Audit Intern (Internal Audit Charter) dan perbaikan manual-manual 

mutu. Salah satu terobosan dalam mengukur efektivitas pengendalian intern 

dan risiko atas setiap unit kerja, yang diaudit adalah penyempurnaan dan 

penerapan rating system, yaitu Internal Control Scoring.
22

 

 

E. Produk-produk Bank Syariah Mandiri 

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pangkalan Kerinci yang 

bergerak atau operasionalnya di bidang perbankan syariah. Dalam pelaksanaannya 

BSM menyediakan produk dan pelayanan jasa yang dapat dimanfaatkan oleh 

nasabah. Berikut adalah informasi mengenai Produk Pendanaan, Pembiayaan, dan 

Produk jasa-jasa keuangan lainnya pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang 

Pembantu Pangkalan Kerinci:
23

 

 

                                                             
22

 Ibid. 

23
 Ibid. 
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a. BSM Giro 

Giro Bank Syariah Mandiri adalah sarana penyimpanan dana yang 

disediakan bagi nasabah dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah 

yad dhamanah. Dengan prinsip ini, dana giro nasabah diperlakukan sebagai 

titipan yang dijaga keamanan dan ketersediannya setiap saat guna 

membantu kelancaran transaksi usaha. Manfaat nya yaitu : 

1) Dana aman dan tersedia setiap saat 

2) Pengelolaan dana secara syariah 

3) Bagi hasil yang kompetitif 

4) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan 

5) Fasilitas Intercity Clearing untuk kecepatan bayar inkaso (kliring 

antar wilayah) 

6) Fasilitas BSM Card, sebagai kartu ATM sekaligus debet (untuk 

perorangan) 

7) Fasilitas pengiriman account statement setiap awal bulan 

8) Kemudahan bertransaksi dengan menggunakan cek atau B/G 

9) Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM 

Persyaratannya yaitu : 

1) Perorangan : KTP/SIM/Paspor nasabah 

2) Perusahaan : KTP Pengurus, Akte Pendirian, SIUP & NPWP 

BSM juga menyediakan produk bsm giro US Dollar, Sin Dollar & Euro. 
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b. BSM Giro Valas 

BSM Giro Valas adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang 

US Dolar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan dengan 

menggunakan prinsip syari’ah.  

c. BSM Giro Euro 

  BSM Giro Euro adalah adalah sarana penyimpanan dana dalam mata 

uang Euro untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan dengan 

menggunakan prinsip syari’ah.  

d. BSM Tabunganku  

Merupakan Simpanan dalam mata uang rupiah  yang penarikan dan 

setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di counter 

BSM atau melalui ATM. Manfaat Tabungan BSM: 

1) Aman dan terjamin, 

2) Online di seluruh outlet BSM, 

3) Bagi hasil yang kompetitif, 

4) Fasilitas BSM Card yang berfungsi sebagai kartu ATM & debit, 

5) Fasilitas e-Banking, yaitu BSM Mobile Banking & BSM Net Banking, 

6) Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah. 

e. BSM Tabungan Simpatik 

Merupakan Simpanan dalam mata uang rupiah  yang penarikan dan 

setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di counter 

BSM atau melalui ATM. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang 
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penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang 

disepakati. Manfaat Tabungan Simpatik: 

1) Aman dan terjamin, 

2) Online di seluruh outlet BSM, 

3) Bagi hasil yang kompetitif, 

4) Fasilitas BSM Card yang berfungsi sebagai kartu ATM & debit, 

5) Fasilitas e-Banking, yaitu BSM Mobile Banking & BSM Net Banking, 

6) Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah. 

7) Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM 

Persyaratannya yaitu:  Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah. 

BSM juga menyediakan produk bsm tabungan dollar & bsm 

tabungankurban. 

f. Tabungan BSM Dollar 

Simpanan dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya 

dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM dengan menggunakan 

slip penarikan. Manfaat Tabungan BSM Dollar: 

1) Dana (US$) aman dan tersedia setiap saat. 

2) Online di seluruh cabang BSM. 

3) Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM. 

g.  Tabungan Mabrur BSM 

Tabungan Mabrur BSM adalah Simpanan dalam mata uang rupiah 

yang bertujuan membantu masyarakat muslim dalam merencanakan ibadah 
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haji dan umrah, tabungan ini dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah 

Muthalaqah. Manfaat Tabungan Mabrur BSM: 

1) Aman dan terjamin 

2) Fasilitas talangan haji untuk kemudahan untuk mendapatkan porsi haji 

3) Online dengan Siskohat Departemen Agama untuk kemudahan 

pendaftaran haji 

Persyaratannya yaitu : Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah 

h.  Tabungan Kurban BSM 

Tabungan Kurban BSM adalah Simpanan dalam mata uang rupiah 

yang bertujuan membantu nasabah dalam perencanaan dan pelaksanaan 

ibadah kurban dan aqiqah. Dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan 

Badan Amil Qurban.  

i.  Tabungan BSM Investa Cendekia 

Tabungan BSM Investa Cendekia adalah Tabungan berjangka dalam 

valuta rupiah dengan setoran bulanan tetap disertai dengan manfaat 

perlindungan asuransi. Manfaat Tabungan BSM Investa Cendekia: 

1) Bagi hasil yang kompetitif 

2) Kemudahan perencanaan keuangan masa depan, khususnya pendidikan 

putra/i  

3) Perlindungan asuransi secara otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan 

j. BSM Tabungan Mabrur Junior 

BSM tabungan Mabrur Junior adalah tabungan dalam mata rupiah 

untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah khusus untuk usia 

dibawah 17 tahun.  
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k. Deposito BSM 

Produk investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah 

yang dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah Muthlaqah, atau produk 

investasi berjangka yang cairan hanya bisa dilakukan setelah jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kesepakatan. Manfaat Deposito BSM: 

1) Dana aman dan terjamin dan dikelola secara syariah 

2) Bagi hasil yang kompetitif dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan 

3) Fasilitas Automatic Roll Over (ARO) 

persyaratannya : 

Perorangan:   KTP/SIM/Paspor nasabah 

Perusahaan:   KTP Pengurus, Akte Pendirian, SIUP & NPWP 

l.  BSM Deposito Valas 

BSM Deposito Valas adalah investari berjangka waktu tertentu dalam 

mata uang dollar yang dkelola berdasarkan prinsip syari’ah mudharabah 

muthlaqah.  

m. Tabungan Berencana BSM 

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang 

serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan. Manfaat 

Tabungan Berencana BSM : 

1) Bagi hasil yang kompetitif 

2) Kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang 

3) Perlindungan asuransi secara gratis & otomatis, tanpa pemeriksaan 

kesehatan 
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4) Jaminan pencapaian target dana 

Persyaratannya : 

Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah, 

Memiliki tabungan BSM sebagai rekening asal (source account) 

n. Tabunganku  

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan 

yang diterbitkan secara bersama oleh Bank-bank di Indonesia guna 

menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Syarat pembukaan rekening : 

Kartu identitas  : KTP/SIM/ dan NPWP 

Benefit : 

1) online di seluruh outlet BSM  

2) Bonus 

3) Fasilitas e-Banking, yaitu bsm card, bsm mobile banking, dan bsm net 

banking 

4) Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq, dan sedekah. 

o. BSM Card 

Kartu yang dapat dipergunakan untuk traksaksi perbankan melalui 

ATM dan mesin debit (EDC/Electronic Data Capture). Manfaat BSM 

Card: 

1) Kemudahan tarik tunai diseluruh ATM BSM, ATM Mandiri,ATM BCA, 

ATM Bersama dan ATM Prima. 
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2) Kemudahan berbelanja di lebih dari 20.000 merchant yang menyediakan 

mesin-mesin EDC, Prima BCA & EDC Mandiri, antara lain : Carrefour, 

Giant, Hypermart, Toko Buku Gramedia, Alfamart, Indomret, Rumah 

Sakit Ibu & Anak Hermina, Apotik Kimia Farma, SPBU (Stasiun 

Pengisian Bahan Bakar Umum) 

3) Program diskon di merchant-merchant tertentu 

p. BSM Mobile Banking GPRS 

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui mobile phone 

(handphone) berbasis GPRS. Manfaat BSM Mobile Banking GPRS : 

1) Kenyamanan bertransaksi kapan saja dan di mana saja 

2) Kemudahan melakukan transaksi seperti layaknya di ATM 

3) Biaya pulsa paling murah, kurang dari RP50 per transaksi 

4) Dapat diaplikasikan pada semua jenis SIM Card & ponsel yang 

menggunakan teknologi GPRS. 

5) Dilengkapi tur spesial transfer real time ke 83 bank dan transfer ke bukan 

pemegang rekening 

Syarat Mendapatkan Layanan BSM MBG : 

1) Memiliki rekening Tabungan atau BSM Giro 

2) Memiliki BSM Card yang masih aktif 

3) Menggunakan ponsel berfasilitas GPRS 

4) Mengisi formulir permohonan BSM MBG 
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q.  BSM Net Banking 

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet. Manfaat 

BSM Net Banking : 

1) Kenyamanan bertransaksi kapan saja dan di mana saja 

2) Dapat mengelola sendiri transaksi keuangan 

3) Pengamanan berlapis untuk setiap transaksi yang dilakukan di BSM Net 

Banking 

4) Di lengkapi tur spesial transfer real time ke 83 bank dan transfer ke bukan 

pemegang rekening. 

r. Reksa Dana Syari’ah 

Reksa Dana syari’ah adalah produk untuk menghimpun dana 

masyarakat untuk masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestaikan 

dalam fortofolio efek oleh manajer investasi. Bentuk hukum reksa dana 

yang dipasarkan melaui BSM adalah kontrak investasi kolektif BSM : 

1. Reksa dana Mandiri Investa Syari’ah Berimbang (MISB) 

2. Reksa dana Mandiri Investa Atraktif Syari’ah (MItra Syari’ah) 

3. Reksa dana Mandiri Investa BNP Paribas Pesona Syari’ah (BNPP PS) 

Adapun manfaat Reksa dana Mandiri Syariah adalah : 

1) Memberikan alternative investasi bagi nasabah. 

2) Memberikan tingkat pertumbuhan invetasi jangka menengah atau panjang 

yang menarik melalui investasi pada efek saham syari’ah, efek pasar uang 

syari’ah dan Obligasi syari’ah. 
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s. Bancassurance Syari’ah 

Adalah kerjasama produk rekanan asuransi (AXA Mandiri) yang 

dibuat dan didesain berdasarkan kebutuhan dan permintaan bank. Dengan 

manfaat  

1) Hasil investasi optimal sesuai dengan jenis dana pilihan  

2) Santunan meninggal dunia sebesar 100% dari uang pertanggungan 

ditambah dengan nilai investasinya. 

Jenis produk Bancassurance syari’ah :           

1) Asuransi rencana mandiri sejahtera syariah plus 

2) Asuransi mandiri invsestasi sejahtera syariah. 

t. Sukuk Negara Ritel 

Sukuk Negara ritel adalah surat berharga syari’ah Negara (Sukuk 

Negara) yang dijual kepada individu atau perorangan warga negara 

Indonesia melalui agen penjual dipasar perdana dalam negri. Penunjukan 

BSM sebagai agen penjual Sukuk Negara Ritel dipasar perdana telah 

ditetapkan oleh pemerintah. Syarat pembukaan Sukuk Negara Ritel : 

1) Nasabah perorangan warga Negara Indonesia  

2) Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku 

3) Jumlah minimum pembelian ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan 

memorandum informai yang ditebitkan setiap penerbitan Sukuk. 

u. Pembiayaan  Jual beli (Murabahah) 

Pembiayaan yang menggunakan akad jual beli antara bank dan 

nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada 
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nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang 

disepakati. Dengan Karakteristik : 

1) Berdasarkan prinsip jual beli syariah 

2) Periode kontrak ditentukan nasabah 

3) Margin tetap selama masa perjanjian jual beli 

4) Obyek jual beli harus ada dan halal 

5) Bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka 

sebagai angsuran pertama 

6) Pembiayaan dalam valuta rupiah atau US dollar 

7) Obyek jual beli dapat diminta oleh Bank sebagai jaminan 

v. Pembiayaan Total (Mudharabah) 

Pembiayaan di mana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah 

ditanggung oleh bank atau Pembiayaan total akad mudharabah yaitu akad 

kerja sama antara 2 pihak untuk kerja sama usaha tertentu, di mana pihak 

pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua bertindak 

selaku pengelola. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah 

yang disepakati. Dengan Karakteristik : 

1) Pembiayaan dengan prisip bagi hasil 

2) Pembiayaan atas seluruh kebutuhan modal usaha nasabah yang halal dan 

produktif 

3) Pembiayaan dalam valuta rupiah atau US Dollar 

4) Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan 

5) Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah  
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w. Pembiayaan Bersama (Musyarakah) 

Pembiayaan bersama merupakan pembiayaan kerja sama usaha, 

dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan 

keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dengan 

Karakteristik : 

1) Pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif 

2) Berdasarkan prinsip Musyarakah  system bagi hasil 

3) Mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau 

sekaligus diakhir periode) 

4) Bagi hasil berdasarkan perhitungan revenue sharing atau profit sharing 

5) Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah 

6) Pembiayaan dapat dalam berupa Rupiah dan US Dollar  

x. Pembiayaan Pertaniaan (Salam) 

Pembiayaan pertanian ini membantu nasabah dalam membiayai 

kegiatan usahanya yang bergerak di bidang pertanian. Pembiayaan pertanian 

mengunakan akad salam yaitu akad perjanjian antara bank dengan nasabah, 

dimana nasabah membayar anggaran atas barang pertanian kepada bank 

yang akan diserahkan bank pada nasabah dikemudian hari.  

y. Pembiayaan Sewa (Ijarah) 

Pembiayaan sewa menggunakan akad ijarah yaitu akad perjanjian 

antara bank dengan nasabah di mana bank memberikan hak guna barang 

kepada nasabah tanpa diikuti oleh hak milik dan nasabah diwajibkan 
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membayar sewa setiap bulannya atas penggunaan barang tersebut. Dengan 

Karakteristik  : 

1) Periode sewa ditentukan nasabah 

2) Margin tetap selama masa perjanjian sewa 

3) Pembiayaan dalam valuta rupiah atau US dollar 

4) Obyek sewa berupa kendaraan, alat berat, rumah/gedung 

Adapun jenis produk pembiayaan tersebut adalah: 

a. BSM Oto Bank Syari’ah Mandiri 

Tujuan BSM Oto Bank Syari’ah Mandiri adalah: 

Memberikan kemudahan kepada nasabah untuk memiliki pemilikan 

kendaraan roda empat baik baru maupun bekas dengan system 

murabahah. 

Dengan Benefit: 

a) Uang muka mulai dari 30 persen dengan jangka waktu pembiayaan 

hingga 5 tahun 

b) Proses yang mudah dan cepat 

c) Fleksibel dalam menentukan jenis kendaraan bermotor baik baru 

maupun bekas 

d) Khusus untuk mobil maksimal usia mobil pada saat masa tempo 

pembiayaan maksimal 10 tahun 

e) Angsuran ringan dan tetap 

f) Margin kompotitif dan tetap hingga akhir masa pembiayaan 

g) Proses cepat dan mudah 
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h) Bebas biaya penalty 

Persyaratan: 

1) Perorangan dengan masa kerja/usaha minimal 2 (dua) tahun 

dibidangnya 

2) PNS status tetap tanpa memperhatikan masa kerja 

3) Usia pemohon pada saat mengajukan pembiayaan kenderaan bermotor 

(PKB) minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo 

fasilitas PKB 

4) Pengajuan PKB dapat dilakukan secara individu atau kolektif oleh 

instansi dimana si pemohon bekerja 

b. BSM Griya 

Pembiayaan griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, 

menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal 

(konsumtif), baik baru maupun bekas, di lingkungan developer maupun 

non developer, dengan sistem murabahah. Tujuannya Memberikan 

kemudahan kepada nasabah untuk memiliki rumah idaman sesuai dengan 

prinsip syari’ah. Akad yang digunakan adalah akad murabahah, di mana 

akad jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank membeli barang 

yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok 

ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati. 

Persyaratan : 

1) Karyawan dengan penghasilan tetap (jangka waktu maksimun 15 tahun) 

2) Wiraswasta dan professional ( jangka waktu maksimum 10 tahun) 
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3) WNI cakap hokum 

4) Usia karyawan minimal 21 tahun dan pada saat jatuh tempo 

pembiayaan usia maksimal 55 tahun, atau belum pensiun, sedangkan 

untuk wiraswasta dan professional pada saat jatuh tempo fasilitas 

pembiayaan usia maksimal 60 tahun. 

c. BSM Gadai Emas 

Biaya-biaya: 

1) Biaya administrasi pencairan, telah meliputi biaya administrasi 

2) Biaya materai dan asuransi (dipungut diawal periode) 

3) Biaya pemeliharaan (sekaligus, dipungut diakhir periode) 

4) Biaya titipan (penitipan jaminan dari nasabah yang telah lunas atau 

nasabah pastdue melebihi tanggal jual barang jaminan) 

5) Biaya addendum, bagi nasabah yang melakukan penukaran jaminan 

Syarat kepemilikan rekening tabungan: 

Untuk pembiayaan >Rp50.000.000 wajib memiliki rekening tabungan 

d. BSM Dana Putar 

Pembiayaan dana berputar adalah fasilitas pembiayaan modal kerja 

dengan prinsip musyarakah yang penarikan dananya dapat dilakukan 

sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan rill nasabah. Akad yang digunakan 

adalah akad musyarakah, di mana akad kerjasama usaha patugan dua pihak 

atau lebih pemilik modal ( sahibul mal ) untuk membiayai suatu jenis usaha 

yang halal dan produktif. 
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Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja sementara dan 

bukan untuk permanent working capital. Bersifat self liquidating seiring 

dengan menurunnya aktivitas bisnis pada periode terkait.diperuntukkan 

untuk individu/perorangan & perusahaan/badan hukum. Dengan Benefit: 

1) Nasabah dapat memanfaatkan pembiayaan bank secara optimal sesuai 

dengan kebutuhan riil dengan cara melakukan penarikan sesuai dengan 

kebutuhan 

2) Menanggulangi kesulitan likuiditas perusahaan terutama kebutuhan dana 

jangka pendek.  

e. BSM Implan 

Pembiayaan fasilitas pembiayaan konsumer kepada sejumlah 

karyawan dengan rekomendasi perusahaan/ instansi di mana pembayaran 

anggsuran dikoordinasi oleh perusahaan/instansi melalui pemotogan gaji 

langsung. Akad yang digunakan adalah: 

1) Wakalah : Antara BSM dan Perusahaan/Instansi untuk 

verifikasi kelengkapan awal, merekomendasi 

karyawan atau anggota untuk menggajukan 

pembiayaan dan potong gaji. 

2) Murabahah : Antara BSM dan karyawan/anggota untuk 

pembelian barang. 

3) Ijarah : Antara BSM dan karyawan/anggota untuk 

memperoleh manfaat atas jasa pendidikan. 
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f. BSM Warung Mikro 

Pembiayaan yang digunakan untuk pengembangan usaha mikro 

dengan limit pembiayaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- pembiayaan ini 

diperuntukan bagi perorangan yang memiliki usaha. Produk pembiayaan 

mikro: 

Pembiayaan Usaha Mikro Tunas; 

Limit pembiayaan mulai 2 juta sampai 10 juta. Jangka waktu 36 bulan 

dengan biaya administrasi sesuai ketentuan BSM. 

g. SMS Banking (Ijarah) 

Produk layanan perbankan yang berbasis teknologi selular yang 

memberikan kemudahan kepada nasabah untuk melakukan berbagai 

transaksi perbankan. Dengan Karakteristik : 

1) Mengadopsi seluruh provider selular 

2) Dapat melakukan transaksi : 

3) Transfer antar rekening  

4) Pembayaran Zakat 

5) Pembayaran Telkom (PSTN) 

6) Pembayaran selular pasca bayar 

7) Informasi saldo 

h. ATM Syariah Mandiri (Ijarah) 

Sarana layanan transaksi perbankan secara mandiri melalui ATM 

(Automatic Teller Machine) Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu 

jasa bank dalam memudahkan nasabah melakukan kegiatan perbankan tanpa 
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ke Bank.. Layanan fasilitas ini dilakukan melalui mesin yang mengantikan 

teller di Bank di mana nasabah dapat melakukan kegiatan transaksi. 

Layanan fasilitas ini juga bekerjasama dengan Bank Mandiri dan ATM 

Bersama. 

i. Bill Payment (wakalah) 

Merupakan jasa layanan Bank Syariah Mandiri dalam menerima 

pembayaran tagihan pelanggan Telkom, Indosat-M3, Satelindo, Ratelindo 

dan IM2, dan PLN baik itu yang dilakukan secara tunai maupun Auto Debet. 

Dengan Karakteristik : 

1) Pembayaran dilakukan dengan tunai, beban rekening (autodebet), melalui 

ATM Bank Syariah Mandiri dan melalui SMS Banking  Syariah Mandiri. 

2) Layanan pembayaran dalam sistem semi online (SOPP) dan sistem real-

time online ( Host to Host ). 

j. Pajak Online (wakalah) 

Memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk membayar 

kewajiban pajak secara online dengan mendebet rekening atau secara tunai. 

Dengan Karakteristik : 

1) Wajib pajak harus mengisi SSP (Surat Setoran Pajak) 

2) Pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang tunai, cek, pemindah 

bukuan. 

3) Wajib pajak mendapatkan bukti pembayaran pajak. 

4) Wajib pajak tetap harus melaporkan ke Kantor Pajak setempat dengan 

membawa bukti pembayarannya. 
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k. Intercity clearing (Wakalah) 

Jasa penagihan warkat (Cek/Bilyet Giro valuta rupiah) bank di luar 

wilayah kliring dengan cepat sehingga nasabah  dapat menerima dana hasil 

penarikan cek atau Bilyet Giro tersebut pada keesokan harinya. Dengan 

Karakteristik : 

1) Media penarikan berasal dari cek atau bilyet giro BSM. 

2) Dapat dilakukan di seluruh cabang Bank Syariah Mandiri. 

3) Fasilitas ini hanya dapat dilaksanakan dengan bank yang telah memiliki 

jasa yang sama. 

l. Real Time Gross Settlement (Wakalah) 

Jasa transfer uang valuta rupiah antar bank baik dalam satu kota 

maupun dalam kota yang berbeda secara real time. Hasil transfer efektif 

dalam hitungan menit.  

Dengan Karakteristik : 

1) Dapat dilakukan di seluruh cabang Bank Syariah Mandiri. 

2) Pengiriman hanya dalam bentuk mata uang rupiah. 

3) Batas waktu transfer sesuai  waktu yang ditentukan Bank Syariah Mandiri. 

m. Transfer (Wakalah) terbagi 2 Yaitu : 

Transfer (LLG) merupakan Jasa pemindahaan dana antar Bank dalam 

(satu wilayah kliring lokal.)  Dengan  Karakteristik  :  

a) Dana berasal dari pembayaran tunai / pendebetan rekening. 

b) Pengiriman hanya dalam bentuk mata uang rupiah 
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c) Batas waktu transfer sesuai dengan jadwal kliring yang ditentukan Bank 

Syariah Mandiri 

Transfer valas terdiri dari : 

a) Transfer keluar  yaitu pengiriman valas dari nasabah BSM  ke nasabah 

bank lain baik dalam maupun luar negeri. 

b) Transfer masuk yaitu pengiriman valas dari nasabah bank lain baik dalam 

maupun luar negeri ke nasabah BSM.  

n. Letter of Credit (Wakalah) 

Janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis nasabah (applicant) yang 

mengikat Bank Syariah Mandiri sebagai bank pembuka untuk membayar 

kepada penerima atau order-nya atau mengaksep dan membayar wesel pada 

saat jatuh tempo yang ditarik penerima, atau memberi kuasa kepada bank 

lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, atau untuk 

menegosiasikan wesel-wesel yang ditarik oleh penerima  atas penyerahan 

dokumen.  

o. Bank Garansi (Kafalah) 

Janji tertulis yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga dimana 

bank menyatakan sanggup memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak 

ketiga dimaksud apabila pada suatu waktu tertentu yang telah ditetapkan, 

pihak yang dijamin (nasabah) tidak memenuhi kewajibannya.  

Dengan Karakteristik  :  

1) Bank Garansi ini menggunakan akad kafalah 
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2) Merupakan perjanjian buntut (accessoir) sehingga penerbitan Bank 

Garansi ini harus didasarkan perjanjian pokok  

3) Bank Garansi dapat menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa 

Inggris 

4) Nilai jaminan dapat dalam rupiah atau US Dollar 

5) Memiliki jangka waktu  

6) Tidak berlaku surut 

7) Jenis Bank Garansi yang dapat diberikan adalah Bid Bond  (untuk tender), 

performance bond (untuk pelaksanaan pekerjaaan), advance performance 

bond (untuk mendapatkan uang muka), dan lain-lain. 

p.  Pembiayaan pegadaian emas syariah ( Rahn) 

Adalah pembiayaan atas akad Qard atas Rahn dengan ijarah, dalam 

pembiayaan ini nasabah atas keperluan mendadak bisa mendapatkan 

pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pangkalan 

Kerinci dengan menggadaikan emasnya, dan pihak Bank atas dasar sosial  

memberikan pembiayaan pada nasabah dengan imbalan atas  ijarah atas jasa 

sewa penitipan emas. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) 

Sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) adalah sejumlah biaya yang 

dibebankan kepada siswa atau mahasiswa untuk membantu lembaga pendidikan 

memperlancar proses belajar mengajar. Setiap siswa dan mahasiswa yang 

menjalani pendidikan, mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan 

tinggi, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta, wajib membayar 

Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), namun kewajiban ini tidak berlaku 

bagi mereka yang berpredikat khusus. Siswa dan mahasiswa yang bebas dari 

kewajiban membayar Sumabangan Pembinaan Pedidikan (SPP) lazimnya adalah 

mereka yang secara ekonomi tak mampu namun berprestasi baik atau anak 

seorang pejuang kemerdekaan.
24

 

 

B. Manajemen Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pedidikan (SPP) 

Dasar hukum penyusunan SPP adalah keputusan bersama tiga menteri yaitu: 

1) Menteri P&K (No.0257/K/1974). 

2) Menteri dalam negeri (No.221 Tahun 1974). 

3) Menteri keuangan (No. Kep. 1606/MK/II/1974) tertanggal: 20 Nopember 

1974. 

SPP dimaksudkan untuk membantu pembinaan pendidikan seperti yang 

ditunjukkan pada Pasal 12 keputusan tersebut yakni membantu 

                                                             
24
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penyelenggaraan sekolah, kesejahteraan personel, perbaikan sarana dan kegiatan 

supervisi. 

 Yang dimaksud penyelenggaraan sekolah ialah: 

1) Pengadaan alat atau bahan manajemen 

2) Pengadaan alat atau bahan pelajaran 

3) Penyelenggaraan ulangan, evaluasi belajar, kartu pribadi, rapor dan STTB 

4) Pengadaan perpustakaan sekolah 

5) Prakarya dan pelajaran praktik 

Selanjutnya pada Pasal 18 dinyatakan bahwa kedudukan kepala sekolah 

dalam pengelolaan SPP adalah bendaharawan khusus yang bertanggung jawab 

dalam penerimaan, penyetoran dan penggunaan dana yang telah ditentukan 

terutama dan penyelenggaraan sekolah.
25

 

 

C. Pengertian Mudharabah 

kata mudharabah secara etimologi berasal dari kata darb. Dalam bahasa arab, 

kata ini termasuk diantara kata yang mempunyai banyak arti. Di antaranya 

memikul, berdetak mengalir, berenang, bergabung, menghindar berubah, 

mencampur, berjalan, dan sebagainya. Perubahan makna tersebut tergantung pada 

kata yang mengikutinya dan konteks yang membentuknya.
26

 

 Menurut terminologis, mudharabah di ungkap secara bermacam-macam 

oleh para ulama madzhab hanafi, suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam 

keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. 

                                                             
25 Mohamad Mustari, Manajemen Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 169-170 

26
 Naf’an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) h. 

113 
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Sedangkan madzhab Maliki menamainya sebagai penyerahan uang di muka oleh 

pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan 

menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagai dari keuntungannya. 

Madzhab Syafi‟i mendefinisikan bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah 

uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam usaha dagang dengan keuntungan 

menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan madzhab Hambali 

menyatakan sebagai penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang 

jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan 

bagian tertentu dari keuntunggannya.
27

 

 

D. Jenis-jenis Mudharabah 

Ada dua jenis mudharabah, kedua jenis tersebut adalah (Taqi Usmani, t.th) : 

a. Al-mudharabah al-muqayyadah (restricted mudharabah) 

Disebut al-mudharabah al-muqayyadah atau mudharabah yang terbatas 

apabila rabb-ul mal menentukan bahwa mudharib hanya boleh 

berbisnis dalam bidang tertentu. Berarti mudharib hanya boleh 

menginvestasikan uang rabb-ul mal pada bisnis dibidang tersebut dan 

tidak boleh pada bisnis di bidang lain. 

b. Al-mudharabah al-mutlaqah (unrestricted mudharabah) 

Disebut al-mudharabah al-mutlaqah atau mudharabah yang mutlak 

atau tidak terbatas apablia rabb-ul mal menyerahkan sepenuhnya 
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kepada pertimbangan mudharib untuk ke dalam bidang bisnis apa uang 

rabb-ul mal akan ditanamkan.
28

 

E. Rukun Akad Mudharabah 

a. Shahibul maal (pemilik dana), yaitu harus ada pihak yang bertindak 

sebagai pemilik dana yang hendak ditaruh di bank, dalam hal ini nasabah 

adalah sebagai shahibul maal. 

b. Mudharib (pengelola), yaitu harus ada pihak yang bertindak sebagai 

pengelola atas dana yang ditaruh dibank untuk dimanfaatkan, dalam hal ini 

bank bertindak sebagi mudharib. 

c. Usaha/pekerjaan yang akan dibagi hasilkan harus ada. 

d. Nisbah bagi hasil harus jelas dan sudah ditetapkan di awal sebagai patokan 

dasar nasabah dalam menabung. 

e. Ijab kabul antara pihak Shahibul maal dengan mudharib.
29

 

 

F. Syarat-syarat Mudharabah 

1) Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang 

mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi 

posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. 

Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola 

modal dalam melakukan akad mudharabah. 

2) yang terkait dengan modal, disyaratkan antara lain berbentuk uang, jelas 

jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola 

                                                             
28

 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah, (Jakarta: KENCANA, 2018),cet. Ke-3, h.296 

29
 M. Nur Rianto, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2012) h. 39 
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modal. Oleh karena itu, jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama 

fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. 

3) Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian 

keuntungan harus jelas dan bagian masing-maisng diambilkan dari 

keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. 

Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, 

akad itu fasid (rusak).
30

 

 

G. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) 

Fatwa Dewan syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 

Menetapkan  : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH 

(QIRADH) 

Pertama : Ketentuan Pembiayaan: 

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang 

disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha 

yang produktif. 

2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal 

(pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek 

(usaha),  sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai 

mudharib atau pengelola usaha. 

3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan 

pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan 

kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha). 

                                                             
30
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4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang 

telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan 

LKS tidak ikut serta dalam managemen perusahaan atau 

proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan 

dan pengawasan. 

5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas 

dalam bentuk tunai dan bukan piutang. 

6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian 

akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) 

melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi 

perjanjian. 

7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada 

jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan 

penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib 

atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan 

apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap 

hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. 

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme 

pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan 

memperhatikan fatwa DSN. 

9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib. 

10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan 

kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap 
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kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau 

biaya yang telah dikeluarkan. 

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan: 

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) 

harus cakap hukum. 

2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para 

pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam 

mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan 

hal-hal berikut: 

a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit 

menunjukkan tujuan kontrak (akad). 

b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat 

kontrak. 

c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui 

korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara 

komunikasi modern. 

3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan 

oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan 

usaha dengan syarat sebagai berikut: 

a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. 

b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang 

dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, 

maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. 
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c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus 

dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap 

maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam 

akad. 

4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat 

sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan 

berikut ini harus dipenuhi: 

a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak 

boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. 

b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak 

harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak 

disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi 

(nisbah) dari keuntungaan sesuai kesepakatan. 

Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. 

c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat 

dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh 

menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan 

dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau 

pelanggaran kesepakatan. 

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai 

perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh 

penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut: 
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a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, 

tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia 

mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. 

b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan 

pengelola sedemikian rupa yang dapat 

mengahalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu 

keuntungan. 

c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah 

Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan 

mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang 

berlaku dalam aktifitas itu. 

Ketiga  : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan: 

a. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu. 

b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu’allaq) dengan 

sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu 

terjadi. 

c. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti 

rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah 

(yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan 

disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. 

d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya 

atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah 

pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui 
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Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai 

kesepakatan melalui musyawarah.
31

 

 

H. Alur Transaksi Mudharabah 

Pertama, dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah 

dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan 

kepada bank syariah beserta dokumen pendukung. Pihak bank selanjutnya 

melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan mudharabah yang diajukan nasabah 

dengan menggunakan analisis  5C (Character, Capacity, Capital, Commitment, 

dan Collateral). Analisis diikuti kemudian dengan verifikasi. Bila nasabah dan 

usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk 

penandatanganan kontrak mudharabah dengan mudharib di hadapan notaris. 

Kontrak yang dibuat setidaknya memuat berbagai hal untuk memastikan 

terpenuhinya rukun mudharabah. 

Kedua, bank mengontribusikan modalnya dan nasabah mulai mengelola 

usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya. 

Ketiga, hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan 

kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank sebagai 

shahibul maal dengan nasabah sebagai mudharib sesuai dengan porsi yang telah 

disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian 

nasabah sebagai mudharib, maka kerugian ditanggung oleh bank. Adapun 

kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sepenuhnya menjadi Akuntansi 

tanggung jawab nasabah. 
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Keempat, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing 

berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. 

Kelima, bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika 

nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, selanjutnya usaha 

menjadi milik nasabah sepenuhnya.
32

 

I. Sistem Mudharabah 

 Contoh sistem perbankan syariah dalam mengaplikasikan sistem 

mudharabah sebagai berikut. 

a) Di dalam praktik perjanjian dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku 

(standard contract). Hal ini bersifat membatasi atas kebebasan kontrak. 

Adanya pembatasan dimaksud, berkaitan dengan kepentingan umum agar 

perjanjian baku itu diatur dalam undang-undang atau setidak-tidaknya 

diawasi oleh pihak Dewan Pengawas Syariah Nasional. 

b) Bentuk akad produk tabungan mudharabah di Bank Syariah dimaksud, 

dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang disebut perjanjian bagi 

hasil. 

c) Dalam perjanjian tertulis akad perjanjian tabungan mudharabah disebutkan 

nisbah bagi hasil pemilik dana (shahibul maal) dan untuk pengelola dana 

(mudharib). Nisbah bagi hasil ini berlaku sampai berakhirnya perjanjian. 

Perjanjian ini mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan dengan syarat-syarat dan ketentuan umum. 
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d) Pelaksanaan akad tabungan mudharabah terjadi apabila ada calon nasabah 

yang akan menabung atau meminjam modal dari Bank Syariah. Dalam 

akad perjanjian tertulis tersebut sebelum ditandatangani oleh calon 

nasabah, kreditor atau penabung terlebih dahulu mempelajari dan apabila 

calon nasabah menyetujui perjanjian dimaksud, maka calon nasabah 

menandatangani perjanjian. 

e) Nasabah yang meminjam uang kemudian terlambat dalam membayar, 

pihak bank tidak memberi denda, tetapi memberi peringatan. 

f) Sistem amanah (kepercayaan). Seseorang memperoleh kredit karena pihak 

bank mempunyai kepada peminjam.
33

 

 

J. Dalil-dalil Syariah 

 

a. Qur’an surah An-Nisa (4) : 59  

Dalam Al-Qur’an surah An-Nisa (4) :59 Allah memerintahkan kepada kita 

untuk entaati Allah, Rasul dan Ulil Amri. Ada beberapa penafsiran 

mengenai ulil amri, antara lain dapat diartikan sebagai pemerintah/pejabat 

yang berwenang (umara), tetapi ada juga yang berpendapat ulil amri 

adalah ulama ahli fiqih. Oleh karena Qur’an merupakan sumber hukum 

yang utama dari dalil-dalil syari’ah, dimana Allah telah memerintahkan 

kepada kita untuk menaati juga ulul amri, maka berdasarkan pengertian 

bahwa ulil amri itu adalah umara, kitapun wajib mematuhi peraturan 

perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah tersebut.  
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b. Persamaan (Qiyas/analogi) 

Qiyas menurut ulama ushul fiqih adalah menghubungkan suatu kejadian 

yang tidak ada nash-nya dengan kejadian lain yang ada nash-nya, dalam 

hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua 

kejadian itu dalam illat hukumnya  

 Berdasarkan qiyas tersebut, maka dalam bidang muamalah, 

(hubungan antar manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmani) seperti 

dalam transaksi perbankan syari’ah, apabila suatu peristiwa/ suatu keadaan 

mempunyai kesamaan dengan transaksi konvensional tetapi belum diatur 

bagi perbankan syari’ah, maka menurut hemat penulis peristiwa tersebut 

dapat di-qiyas-kan/ analogi kepada transaksi konvensional yang telah jelas 

aturannya. 

c. Kesejahteraan umum (maslahah mursalah) 

Yakni yang dimutlakkan (maslahah bersifat umum) menurut istilah ulama 

ushul fiqih, yaitu dimana syari’ah tidak mensyariatkan hukum untuk 

mewujudkan maslahah tersebut, juga tidak terdapat dalil yang 

menunjukkan atas pengakuannya/pembatalannya. 

d. Prinsip fiqih 

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil 

yang mengharamkannya. Dengan adanya prinsip fiqih tersebut, maka 

ketentuan-ketentuan konvensional dapat dijadikan acuan dan diberlakukan 

dalam transaksi kegiatan usaha perbankan syari’ah sepanjang belum diatur 

secara khusus.  
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 Kata fiqih, juga berasal dari bahasa arab al-fiqih yang berarti 

pengetahuan, pengertian, dan pemahaman (tentang sesuatu). Defenisi ilmu 

fiqih menurut istilah syara’adalah pengetahuan tentang hukum-hukum 

syari’at islam mengenai perbuatan manusia, yang diambil dari dalil-

dalilnya secara rinci.
34
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BAB V 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan yaitu mengenai prosedur 

pelaksanaan Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Melalui 

Akad Mudharabah Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu 

Pangkalan Kerinci maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Prosedur pelaksanaan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan 

(SPP) melalui akad mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Pembantu pangkalan Kerinci melakukan pembayaran dengan dua 

cara yaitu nasabah atau wali murid datang langsung ke bank untuk 

melakukan pembayaran dan karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Pembantu Pangkalan Kerinci datang langsung ke sekolah untuk 

penerimaan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di 

sekolah pada awal bulan dalam waktu dua hari yang ditentukan oleh pihak 

sekolah. 

2. Kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

pembantu Pangkalan kerinci dalam Pembayaran Sumbangan Pembinaan 

Pendidikan (SPP) ialah kesulitan dalam menginput data siswa yang 

dikarenakan tidak mengisi slip secara lengkap, kesulitan dalam 

penerimaan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) 

dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pangkalan Kerinci, dan terhambatnya 

kerjasama antara mitra lainnya. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis 

menyampaikan saran yang kiranya dapat dilakukan dan bermanfaat bagi 

kemajuan ke depannya yaitu: dalam prosedur pelaksanaan pembayaran 

Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Bank syariah Mandiri harus 

memperhatikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih produktif untuk 

kemanjuan dan kenyamanan nasabah Bank Syariah Mandiri terutama dalam 

pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). 



 

DAFTAR PUSTAKA 

Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah, Jakarta : Rajawali Pers, 2016 

Arti-definisi-pengertian.info 

Bambang Hermanto, Hukum Perbankan Syariah,  Pekanbaru : Suska Pres, 2012 

Dokumentasi, profil PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu 

Pangkalan Kerinci, 2019 

Emzir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data, Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada, 2010 

Heri Susanto & Khaerul Umam, Manajemen Pemasaran Bank Syariah, Bandung : 

Pustaka Setia, 2013 

Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, Jakarta : Prenamedia Grup, 2011 

Misra Ayu, (Teller, PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu 

Pangkalan Kerinci) Wawancara, Tanggal 02 Agustus 2019 

Mohamad Mustari, Manajemen Pendidikan, Jakarta : Rajawali Pers, 2015 

M. Nur Rianto, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah, Bandung : Alfabeta, 2012 

M. Rezi Permana Putra, (General Support Staf, PT Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Pembantu Pangkalan Kerinci) Wawancara, Pangkalan Kerinci, 

tanggal 02 Agustus 2019 

Naf’an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, Yogyakarta : Graha Ilmu, 

2014 

Nurnasrina, Perbankan Syariah, Pekanbaru : Suska Pres, 2012 

Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan 

Syariah, Jakarta : Salemba Empat, 2014 

Sugiyono, Metode Penelitian pendidikan, Bandung : ALFABETA, 2012 

Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah, Jakarta : KENCANA, 2018 



 

Trisadini Prasastina Usanti, Buku Ajar Pengantar Perbankan Syariah, Surabaya : 

Revka Petra Media, 2015 

 

Tunas, (Micro Financing Sales, PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Pembantu Pangkalan Kerinci) Wawancara, Pangkalan kerinci, Tanggal 02 

Agustus 2019 

 

Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta : PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2012 

 

Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, Jakarta : Sinar Grafika, 2010 

http://Digilib.unila.ac.id 

http://Seputarpengertian.blogspot.com 

 

http://digilib.unila.ac.id/
http://seputarpengertian.blogspot.com/


 



 

 

  



 



 



 



 

 



 

BIOGRAFI PENULIS 

 

NORA MUSTIKA, anak ketiga dari tiga 

bersaudara dari pasangan ayahanda Muslim (almarhum) 

dan ibunda Murni. Peneliti lahir di Minas tanggal 10 

Agustus 1995. Peneliti menyelesaikan pendidikan di SD 

Negeri 013 Surya Indah lulus tahun 2009, SMP Negeri 3 

Pangkalan Kuras lulus tahun 2012, dan SMK Negeri 1 

Bunut lulus tahun 2015. 

Pada tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi 

negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN 

SUSKA) Fakultas Syariah dan Hukum pada Program Studi D3 Perbankan 

Syariah. 

 Pada tahun 2019 penulis melaksanakan penelitian dengan judul 

“PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBAYARAN SUMBANGAN 

PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) MELALUI AKAD MUDHARABAH PADA 

PT BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU 

PANGKALAN KERINCI” di bawah bimbingan Ibu Zuraidah, M.Ag.  

Alhamdulillah pada tanggal 23 Desember 2019, berdasarkan hasil ujian Fakultas 

Syariah dan Hukum, penulis dinyatakan “LULUS“ dan berhak mendapat Gelar 

Ahli Madya (A.Md). 

 


