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ABSTRAK 

 

Cindi Wulandari, (2020):  Implementasi Akad Murabahah Pada Produk 

Pembiayaan Kepemilikan Multi Faedah (KMF) 

Pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang 

Pekanbaru 

KMF suatu cara dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan 

menjadi salah satu kebutuhan yang bisa dicukupi dalam manusia. PT. Bank BRI 

Syariah Indonesia merupakan salah satu bank yang mempunyai produk 

kepemilikan kredit dengan menggunakan prinsip syariah. dimana dalam 

menyalurkan KMFnya PT. Bank BRI Syariah ini menggunakan prinsip 

Murabahah. Dengan adanya KMF masyarakat terlebih lagi karyawan institusi 

yang bekerjasama lebih mudah dalam membeli kebutuhan konsumtif secara 

angsuran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad 

murabahah pada produk pembiayaan KMF BRI Syariah yang dilakukan oleh 

Bank BRI Syariah Indonesia dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

pembiayaan disetujui pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru. 

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank BRI Syariah Indonesia Kantor 

Cabang Pekanbaru. Pada penelitian ini memiliki populasi yang berjumlah 54 

orang staff karyawan pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru maka 

diambil sebanyak 2 orang yang berhubungan langsung dengan permasalahan, 

yang terdiri dari, karyawan Account Officer. Analisis data dalam penelitian ini 

yaitu deskriptif kualitatif dan sumber data penelitian ini terdiri dari data primer 

dan sekunder dan metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara 

dan studi kepustakaan. 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa di PT. Bank BRI Syariah 

Indonesia Kantor Cabang Pekanbaru menerapkan akad murabahah pada produk 

pembiayaan KMF, implementasi akad murabahah pada BRIsyariah tersebut lebih 

jelas dan mudah, margin dan keuntungan bank juga tidak diambil terlalu besar, 

marginnya cenderung lebih murah dan kompetitif dibandingkan bank syariah 

lainnya. Dan dengan adanya EMBP (Employee Benefit Product) yang berarti 

seorang karyawan instansi yang bekerjasama dengan bank, dan dengan mudah 

mengajukan pembiayaan KMF tersebut. Sedangkan faktor yang mempengaruhi 

pembiayaan KMF ini adalah dengan kelengkapan persyaratan yang diminta oleh 

pihak bank dan menunjukan data bersih dimana pihak bank akan menganalisis 

prinsip tersebut pada calon nasabah untuk mengetahui layak atau tidaknya 

mendapatkan fasilitas pembiayaan. 

 

Kata Kunci : Implementsi, Murabahah, Pembiayaan KMF, BRI Syariah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bank  Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank 

yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa 

disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang 

operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur‟an dan 

Hadis Nabi Saw. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan 

yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu 

lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan 

dengan prinsip syariat Islam. 

Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu 

Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam 

adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam; (2) 

adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan 

Al-Qur‟an dan Hadis; Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah 

Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan 

syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. 

Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik 

yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-

kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. 
1
 

                                                             
1
Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: RajawaliPers, 2015), h. 2 
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Pada tahun 2008, sebagai amanat dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah, dibentuk suatu komite dalam internal Bank Indonesia 

untuk menindaklanjuti implementasi fatwa MUI, yaitu Pembentukan komite 

perbankan syariah (PBI No. 10/32/PBI/2008 tanggal 20 November 2008). Tugas 

Komite Perbankan Syariah adalah membantu Bank Indonesia dalam menafsirkan 

fatwa MUI yang terkait dengan perbankan syariah, memberikan masukan dalam 

rangka implementasi fatwa MUI kedalam PBI, dan melakukan pengembangan 

industri perbankan syariah. Selanjutnya, pada tanggal 11 November 2014, OJK 

menandatangani Nota Kesepahaman dengan DSN MUI dimana disepekati bahwa 

OJK bertindak selaku pengatur dan pengawas industri keuangan syariah, adapun 

DSN MUI bertindak selaku penyusun standar syariah dalam rangka penyusunan 

peraturan terkait jasa keuangan, pembinaan dan pengembangan Dewan Pengawas 

Syariah dan Ahli Syariah serta edukasi dan program komunikasi sector jasa 

keuangan syariah. 

Pada awal tahun 2016, pemerintah membentuk Komite Nasional 

Keuangan Syariah (KNKS) yang dipimpin oleh Presiden. Komite ini melibatkan 

beberapa lembaga, antara lain OJK, BI, LPS, Bappenas, MUI, dan sejumlah 

kementrian, seperti Kementrian Keuangan, Kementrian Agama, Kementrian 

BUMN, Kementrian Koperasi dan UKM. Keberadaanya didasarkan pada 

peraturan Presiden. Tunjuan komite ini untuk harmonisasi perundang-undangan, 

menyusun literasi keuangan syariah, dan mendorong perekonomian nasional. 

Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, 

yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa 
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pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang 

dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat 

Islam sejak zaman Rasulullah Saw. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, 

meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta 

melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw. 

Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima 

deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian 

yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah 

Saw.
2
 

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu (a) bank, dan (b) syariah. Kata 

bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara 

keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang 

kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah 

aturan perjanjian berdasarkan yang dikakukan oleh pihak lain untuk penyimpanan 

dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan 

hukum Islam. 

Penggabungan kedua kata dimaksud, menjadi “bank syariah”. Bank 

syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi 

pihak yang berkelibahan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan 

usaha dan kegiatanlainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah 

biasa disebut Islamic banking atau interest fee banking, yaitu suatu system 

                                                             
2
Adiwarman A. karim, Bank Islam AnalisisFiqih Dan Keuangan,(Jakarta: RajawaliPers, 

2011), h. 18 
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perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan system bunga 

(riba), spekulasi (maisir), dan ketidakpastian atau ketidak jelasan (gharar). 

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme 

dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (depositor) dan mempunyai 

kewajiban (liability) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi 

asetnya, dengan pola dan/atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat 

Islam. Pada sisi kewajiban, terdapat dua kategori utama, yaitu interest-fee current 

and saving accounts dan investment accounts yang berdasarkan pada prinsip PLS 

(Profit and Loss Sharing) antara pihak bank dengan pihak depositor; sedangkan 

pada sisi asset, yang termasuk di dalamnya adalah segala bentuk pola pembiayaan 

yang bebas riba dan sesuai prinsip atau standar syariah, seperti mudharabah, 

murabahah, musyarakah, istisna, salam, dan lain-lain.  

Bank syariah secara yuridis normative dan yuridis empiris diakui 

keberadaannya di Negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis 

normative tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, di 

antaranya, Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-

Undang No. 10 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 

Tentang Perbankan, Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang 

No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 empiris dapat 

dilihat perbankan syariah tumbuh dan berkembang pada umumnya di seluruh 

Ibukota provinsi dan Kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa bank konvensional 

dan lembaga keuangan lainnya membuka unit usaha syariah (bank syariah, 
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asuransi syariah, pegadaian syariah, dan semacamnya). Pengakuan secara yuridis 

dimaksud, memberi peluang tumbuh dan berkembang secara luas kegiatan usaha 

perbankan syariah, termasuk memberi kesempatan kepada bank umum 

(konvensional) untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip syariah.
3
  

Murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi 

jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian murabahahatau mark-up, bank 

membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan 

membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada 

nasabah dengan menambahkan suatu mark-up atau keuntungan. 

Jadi singkatnya, murabahah adalah akad jual beli barang dengan 

menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh 

penjual dan pembeli.
4
 

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. 

Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang 

setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak 

mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta 

uang muka pembelian kepada nasabah). Transaksi murabahahmelalui pesanan ini 

adalah sah dalam fiqh islam, antara lain dikatakan oleh Imam Syafi‟i, Imam ibnul-

Hasan Al-Syaibani, dan Imam Ja‟far Al-Shiddiq.
5
 

                                                             
3
Zainuddin Ali, HukumPerbankanSyariah,(Jakarta, SinarGrafika, 2010), h. 1 

4
Adiwarman Karim, Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta, Rajawali Pers, 

2011), h. 113 
5
Ibid, h. 115 
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Berdasarkan sumber dana yang digunakan, pembiayaan Murabahah secara 

garis besar dapa dibedakan menjadi tiga kelompok. 

1. Pembiayaan Murabahah, yang didanai dengan URIA (Unrestriced 

Invesment Account = investasi tidak terikat) 

2. Pembiayaan Murabahahyang didanai dengan RIA (Restricted Invesment 

Account = investasi terikat) 

3. Pembiayaan Murabahah yang didanai dengan Modal Bank.
6
 

Pembiayaan Murabahah, bank bertindak sebagai  penjual dan nasabah 

sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah 

keuntungan. Kedua belah pihak harus sepakat atas harga jual dan jangka watu 

pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli, dan tidak berubah 

selama berlakunya akad. Dalam transaksi ini barang diserahkan setelah akad, 

sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.
7
 

Adapun secara garis besar pembiayaan dapat dibagi dua jenis, yaitu: 

1. Pembiayaan Konsumtif 

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat 

konsumtif, seperti pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan 

pendidikan dan apapun yang sifat nya konsumtif. 

 

 

 

 

                                                             
6
Ibid, h. 117 

7
Dicki Haranto, Bank dan Lembaga Keuangan Lain,(Yogyakarta: Aswaja Presindo, 

2012), h. 45. 
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2. Pembiayaan Produktif 

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor 

produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang 

modal dan lainnya yang mempunyaai tujuan untuk pemberdayaan sektor 

rill.
8
 

Pembiayaan Murabahah mendapatkan pengaturan dalam pasal 1 angka 13 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Di samping itu, pembiayaan murabahah 

juga telah diatur dalam fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 

1 April 2000 yang intinya menyatakan bahwa dalam rangka membantu 

masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kan kesejahteraan dan 

berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang 

memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya 

kepada pembayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.
9
 

Ketentuan tentang pemiayaan Murabahah yang tercantum dalam Fatwa 

DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Umum Murabahah 

a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. 

b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. 

c. Bank yang membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 

yang telah disepakati kualifikasinya. 

                                                             
8
M. Nur Rianto, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 

43.  
9
Khotibul Umam, Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di 

Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 106. 
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d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri 

dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 

e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian dilakukan secara utang. 

f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) 

dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungan. Dalam kaitan ini 

Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada 

nasabah berikut biaya yang diperlukan . 

g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada 

jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 

h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 

tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan 

nasabah. 

i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang 

dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus di lakukan setelah 

barang, secara prinip menjadi milik bank. 

2. Ketentuan murabahah kepada nasabah 

a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu 

barang atau aset kepada bank. 

b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus  membeli terlebih 

dahulu aset yang dipesan yang dipesannya secara sah dengan 

pedagang.  
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c. Bank kemudian menawaarkan aset tersebut kepada nasabah dan 

nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang 

telah disepakatinya. Karena secara hukum perjanjian tersebut 

mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual 

beli. 

d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk 

membayar uang muka saat mendatangani kesepakatan awal 

pemesanan. 

e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya rill 

bank harus dibayar dari uang muka tersebut. 

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

bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. 

g. Jika uang muka memakai kotrak „urbun sebagai alternatif dari uang 

muka, maka: 

1. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal 

membayar sisa harga. 

2. 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. 

h. Jaminan dalam murabahah diperbolehkan, agar nasabah serius dengan 

pesanannya. Di sini bank dapat menerima nasabah untuk menyediakan 

jaminan yang dapat dipegang. 
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i. Utang dalam murabahah secara prinsip penyelesaiannya tidak ada 

kaitan dengan transaksi lainyang dilakukan nasabah dengan pihak 

ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang 

tersebut dengan keuntungan atau keruguian, ia tetap berkewajiban 

untuk menyelesaikan utangnya kepada bank. Jika nasabah menjual 

barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera 

melunasi seluruh angsurannya. Kemudian jika penjualan barang 

tersebut menyebabkan kerugian, nasabah harus tetap menyelesaikan 

utangnya sesuai kesepakatakan awal. Ia tidak boleh memperlambat 

pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
10

 

3. Penundaan pembayaran dalam murabahah 

Bahwa nasabah yang memiliki kemampuan tidak di benarkan 

menunda penyelesaian utangnya. Jika nasabah menunda-nunda 

pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak menunaikan 

kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase 

Syariah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah. 

4. Bangkrut dalam murabahah, jika nasabah telah dinyatakan paili dan gagal 

menyelesaikan utangnya, bank harus menunda ketagihan utang sampai ia 

menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.
11

 

Prinsip jual beli dengan skema murabahah dapat dilakukan oleh nasabah 

individu maupun badan usaha. Nasabah individu dapat menggunakan jasa bank 

syariah untuk membiayai semua keperluannya, seperti pembelian tanah, rumah, 
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TV, kulkas, dan komputer. Demikian juga dengan pengusaha. Pengusaha apapun, 

baik pengusaha rental mobil, tambang, produsen rokok, sepatu, developer, 

maupun kontraktor, dapat menggunakan jasa bank syariah dengan skema 

murabahah untuk mendanai pengadaan bahan baku ataupun asetnya. Nilai 

transaksinya pun tidak dibatasi, dari jutaan sampai ratusan miliar sepanjang bank 

memiliki kemampuan untuk itu.
12

 

Akad murabahah bentuk kedua yang diperbolehkan dalam fatwa adalah 

akad murabahah yang diawali dengan wa’ad. Skema produk pembiayaan dengan 

akad murabahah dengan perbedaan antara teori dengan fatwa dengan 

menambahkan wa’ad di awal dapat dijelaskan. 

Dalam fatwa dijelaskan bahwa janji mengikat antara pihak bank dan 

nasabah boleh dilakukan. Namun berdasarkan teori murabahah, janji mengikat 

yang dibuat antara pihak bank dengan nasabah di mana nasabah harus membeli 

barang yang sudah dibeli oleh bank tidak diperbolehkan. Apabila pihak bank 

dengan nasabah melakukan janji dengan mengikat ini (akad), maka akad tesebut 

menjadi batal karena pihak bank sebagai penjual kedua telah melakukan akad 

menjual barang yang belum dimiliki.
13

 

Perusahaan syariah yang melakukan pembiayaan jual beli untuk kendaraan 

bermotor wajib menerapkan ketentuan uang muka (down payment/urban) kepada 

konsumen sebagai berikut: 

a.  Bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 20% (dua 

puluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; 
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Irma Devita, Panduan lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cedas, Mudah, dan 
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Darsonodkk, Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta; Rajawali Pers, 2017), h. 224  



 

 

12 

b.  Bagi kendaraan roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan 

produktif, paling rendah 20% (dua puluh persen) dari harga jual 

kendaraan yang bersangkutan. 

c.  Bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk 

tujuan nonproduktif, paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari 

harga jual kendaraan yang bersangkutan.
14

 

Pada bank BRIsyariah terdapat banyak produk, salah satu produk 

tersebut yaitu Pembiayaan Kepemilikan Multi Faedah dengan akad Murabahah. 

Kepemilikan Multi Faedah pembiayaan yang diberikan khusus kepada karyawan 

untuk memenuhi segala kebutuhan (barang) yang bersifat konsumtif dengan cara 

yang mudah.  

Tujuan penggunaan pembiayaan kepemilikan multi faedah diantaranya 

biaya untuk pembelian barang, seperti Perabotan rumah tangga antara lain:  

1. Barang elektronik  

2. Kendaraan bermotor roda 2 non niaga 

3. Barang konsumtif lainnya selain tanah/bangunan/mobil yang tidak 

bertentangan dengan syariah. 
15

 

 

1.2 Batasan Masalah 

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dibahas, maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada penerapan 

pembiayaan multi faedah di PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.  
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Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Depok: Kencana, 2017), h. 

355 
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1.3 Rumusan Masalah  

Adapun yang menjadi masalah dalam Tugas Akhir ini antara lain sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Implementasi akad Murabahah pada produk pembiayaan 

kepemilikan multi faedah di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang 

Pekanbaru  

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan kepemilikan 

multi faedah di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru 

 

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad Murabahah pada 

pada produk pembiayaan kepemilikan multi faedah di PT. Bank BRI 

Syariah Kantor Cabang Pekanbaru  

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan 

kepemilikan multi faedah di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang 

Pekanbaru 

2. Manfaat Penelitian  

a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi pada Jurusan 

Perbankan Syariah Program Diploma III (D3) Fakultas syariah dan 

Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau. 

b. Menambah wawasan bagi penulis tentang pembiayaan multi faedah. 
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c. Sebagai bahan rujukan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan 

dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literature Tugas 

Akhir tentang Perbankan Syariah di Perpustakaan UIN SUSKA Riau. 

 

1.5 Metode Penelitian  

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, ada pun lokasi penelitian 

ini dilakukan di PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru Arifin 

Ahmad, JL. Arifin Ahmad No. 113, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. 

Marpoyan Damai. 

2. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif, 

karena penelitian ini hanya mengumpulkan data, mencari fakta, kemudian 

menjelaskan dan menganalisis data yaitu dengan cara pengumpulan dan 

penyusunan data, selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan 

berdasarkakan landasan teori yang ada. 

3. Sumber Data 

a. Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh dari lapangan berupa 

tanggapan responden yang diperoleh melalui observasi, dan 

wawancara dengan 2 orang Account Officer pada PT. BRI Syariah 

Kantor Cabang Pekanbaru Arifin Ahmad. 

b. Data Sekunder, yaitu data diperoleh dari perpustakan atau data laporan 

yang telah tersedia di BRISyariah Kantor Cabang Pekanbaru Arifin 

Ahmad. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

sebagai berikut: 

a. Observasi, yaitu penulis langsung terjun ke lokasi penelitian untuk 

melihat dan memperhatikan atau mengamati serta mengumpulkan 

informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.
16

 

b. Wawancara, yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung kepada pimpinan dan karyawan 

bagian pembiayaan di BRISyariah Kantor Cabang Pekanbaru Arifin 

Ahmad. 

c. Studi Kepustakaan, yaitu suatu cara pengumpulan data berdasarkan 

buku-buku yang mengandung tentang penelitian ini. 

5. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah semua nilai baik hasil pengukuran maupun 

perhitungan, baik kuantitatif maupun kualitatif daripada karakteristik 

tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Adapun 

yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 54 orang staff 

karyawan pada PT. Bank BRI Syariah. 

b. Sampel  

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil 

menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan 
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sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan 

tertentu penulis ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tau 

tentang apa yang kita butuhkan. Atau sebagai penguasa sehingga akan 

memudahkan peneliti ini saya mengambil 2(tdua) orang saja. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan ini pada garis besarnya terdiri dari lima Bab dan setiap Bab 

terdiri beberapa bagian dengan penulisan sebagai berikut :  

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini berisi uraian Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, 

dan Sistematika Penulisan. 

BAB II :  GAMBARAN UMUM PT. BANK BRI SYARIAH 

  Dalam bab ini menjelaskan Gambaran Umum dan Sejarah 

berdirinya PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru 

Arifin Ahmad. JL. Arifin Ahmad No. 113, Kel. Sidomulyo 

Timur, Kec. Marpoyan Damai. 

BAB III :  LANDASAN TEORI 

  Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang tinjauan umum teori 

atau pengertian implementasi, teori atau pengertian pembiayaan, 

teori atau pengertian akad, teori atau pengertian pembiayaan, 

teori atau pengertian akad, dan teori atau pengertian murabahah.   
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BAB IV :  LAPORAN HASIL PENELITIAN 

  Dalam bab ini penulis menjelaskan hasil penelitiannya tentang 

bagaimana implementasi akad murabahah pada produk  

pembiayaan Kepemilikan Muulti Faedah di PT. Bank BRI 

Syariah Kantor Cabang Pekanbaru dan faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi pembiayaan Kepemilikan Multi Faedah di 

PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Arifin Ahmad? 

BAB V :  PENUTUP 

  Merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-

saran yang merupakan rekomendasi penulis dalam penelitian ini.  
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Berdirinya PT. Bank BRI Syariah 

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap 

Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank 

Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, 

maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRIsyariah Tbk secara resmi 

beroperasi. Kemudian PT Bank BRIsyariah Tbk merubah kegiatan usaha yang 

semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan 

perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.  

 Dua tahun lebih PT Bank BRIsyariah Tbk hadir 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.  

 Kehadiran PT Bank BRIsyariah Tbk di tengah-tengah industri perbankan 

nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo 

perusahaan.Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap 

sebuah bank modern sekelas PT Bank BRIsyariah Tbk 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), 

18 
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Tbk., Aktivitas PT Bank BRIsyariah Tbk 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 

Tbk (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 Tbk. Saat ini PT Bank BRIsyariah 

Tbk menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT Bank BRIsyariah 

Tbk tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan 

dana pihak ketiga.  

 Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT Bank BRIsyariah 

Tbk menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam 

produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT Bank 

BRIsyariah Tbk 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.
17

 

 

2.2 Visi dan Misi 

Dalam menjalankan kegiatan operasional bisnisnya PT. BRI syariah 

cabang Pekabaru memiliki visi dan misi, yaitu: 
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1. Visi  

Menjadikan bank ritel modern terkemuka dalam ragam layanan finansial 

sesuai kebutuhan nasabah dengan jangakuan termudah untuk kehidupan 

bermakna. 

2. Misi 

a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi baragam 

kebutuhan finansial nasabah 

b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah. 

c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan 

dimana pun. 

d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidupdan 

menghadirkan ketentraman pikiran. 

Adapun 7 nilai utama budaya kerja Bank BRISyariah, sebagai berikut: 

1. Profesional 

Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai standar teknis dan 

etika yang telah ditentukan. 

2. Antusias 

Semangat atau mendorong untuk berperan aktif dan mendalam 

pada setiap aktivitas kerja. 

3. Penghargaan SDM 

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama 

perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya yang optimal mulai 
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perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang 

berkualitas serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun 

kelompok berdasarkan saling percaya, terbuka, adil dan menghargai. 

4. Tawakal 

Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, 

dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh dan diakhiri 

dengan keikhlasan atas hasil yang dicapai. 

5. Integritas 

Kesesuaian antara kata dengan perbuatan dalam menerapkan etika 

kerja nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten 

sehingga dapat dipercaya dan senantiasa memegang teguh etika profesi 

dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya. 

6. Berorientasi bisnis 

Tanggap terhadap perubahan dan peluang, selalu berfikir dan 

membuat untuk mengasilkan nilai tambah dalam pekerjaannya. 

7. Kepuasan pelanggan 

Memiliki kesadaran sikap serta tindakan yang bertujuan 

memuaskan pelanggan eksternal dan internal dilingkungan perusahaan.
18

 

 

2.3 Produk-produk PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru 

Dalam meningkatkan pelayanan kepada nasabah PT. BRI Syariah cabang 

Pekanbaru menawarkan beragam produk kepada nasabah.Sama halnya dengan 

bank konvensional, hanya saja perbedaannya terletak pada harga baik harga jual 
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maupun harga beli dan sistem operasionalnya. Berikut jenis-jenis produk yang 

ditawarkan oleh PT. BRI Syariah cabang Pekanbaru kepada nasabah: 

Produk penghimpunan dana 

a. Prinsip wadiah (Giro Wadiah) 

b. Prinsip Mudharabah: Mudharabah Mutlaqah dan Mudharabah 

Muqayyadah. 

Adapun produk penghimpunan yang ada pada PT Bank BRISyariah: 

1. Tabungan Faedah BRI Syariah iB 

Tabungan Faedah merupakan tabungan andalan BRI Syariah, dimana 

banyak fitur-fitur menarik yang ditawarkan kepada nasabah. 

Diantaranya: 

a) Setoran awal minimal Rp 50.000,- 

b) Saldo mengendap minimal Rp 25.000,- 

c) Biaya jika saldo di bawah minimal adalah Rp 2.500,- 

d) Gratis biaya administrasi bulanan tabungan 

e) Gratis biaya administrasi bulanan katru ATM  

f) Biaya penutupan rekening Rp 25.000,- 

2. Tabungan Haji BRI Syariah iB 

 Tabungan haji merupakan produk tabungan untuk nasabah 

yang ingin mendaftar pelaksanaan ibadah haji. Produk ini dimaksudkan 

untuk memberikan fasilitas dan membantu calon haji dalam memenuhi 

kebutuhan biaya perjalanan haji dengan fasilitas: 

a) Aman, karena diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah 



 

 

23 

b) Dapat bertransaksi di seluruh jaringan kantor cabang BRI Syariah 

secara Online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu 

(SISKOHAT) 

c) Gratis asuransi jiwa dan kecelakaan 

d) Gratis biaya administrasi bulanan 

e) Bagi hasil yang kompetitif 

f) Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang didapatkan 

g) Dana  tidak  dapat  ditarik  sewaktu-waktu,  tidak  diberikan  

kartuATM 

h) Kemudahan dalam merencanakan persiapan ibadah haji. 

3. Tabungan Impian BRI Syariah iB 

 Tabungan impian BRISyariah iB adalah tabungan berjangka 

dari BRISyariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk 

mewujudkan impian anda dengan terencana. Tabungan impian 

BRISyariah iB memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh 

nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah 

serta dilindungi asuransi dengan fasilitas yang ditawarkan sebagai 

berikut: 

a) Tenang, dikelola dengan prinsip syariah 

b) Ringan, setoran awal ataupun setoran rutin bulanan minimal Rp 

50.000, 

c) Praktis, anda tidak perlu datang ke cabang untuk melakukan setoran 

rutin bulanan dengan adanya autodebet 
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d) Fleksibel, anda bebas memilih jangka waktu maupun tanggal 

autodebet setoran rutin 

e) Gratis, biaya administrasi tabungan dan premi asuransi 

f) Aman, karena otomatis dilindungi asuransi jiwa 

g) Mudah, perlindungan asuransi otomatis tanpa pemerikasaan 

kesehatan 

h) Kompetitif, bagi hasil yang menarik 

Nyaman, dengan layanan berstandar tinggi dari BRISyariah dalam 

mengingatkan kedisiplinan untuk mewujudkan impian. 

4. TabunganKu BRI Syariah iB 

TabunganKu BRISyariah iB meupakan produk tabungan yang 

diadakan BI untuk semua bank syariah. Ini dimaksudkan untuk 

mengenalkan seluruh masyarakat tentang tabungan. Dimana fitur yang 

ditawarkan produk ini adalah: 

a. Setoran awal minimal Rp 20.000,- 

b. Gratis biaya administrasi bulanan 

c. Saldo minimal mengendap Rp 20.000,- 

d. Dana hanya dapat ditarik di cabang tempat membuka rekening 

minimal  

  Rp 100.000,- 

e. Penyetoran dapat dilakukan di seluruh cabang BRI Syariah secara 

online. 

 



 

 

25 

5. Giro BRI Syariah iB 

Merupakan simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan 

pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan (wadi’ah yaddhamanah) 

yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat denganCek/Bilyet Giro. 

Dengan keuntungan dan fasilitas sebagai berikut: 

a) Online real time di seluruh kantor BRI Syariah 

b) Laporan dana berupa rekening koran setiap bulannya 

c) Setoran awal Rp 2.500.000,- (perorangan) dan Rp 5.000.000,-

(perusahaan) 

d) Biaya saldo minimal Rp 20.000,- 

e) Saldo mengendap minimal Rp 500.000,- 

6. Deposito BRI Syariah iB 

Deposito BRISyariah iB adalah salah satu jenis simpanan 

berdasarkan prinsip bagi hasil. Hasil investasi anda tidak hanya 

menguntungkan, tetapi juga akan membawa berkah dengan manfaat 

ketenangan serta kenyamanan investasi yang menguntungkan dan 

membawa berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah. Dengan 

fasilitas: 

a) Aman, karena diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah 

b) Tersedia pilihan janka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan 

c) Bagi hasil yang kompetitif 

d) Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang anda 

dapatkan 
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e) Pemindahbukuan otomatis setiap bulan dari bagi hasil yang didapat 

ke rekening tabungan atau giro di BRISyariah 

f) Dapat diperpanjang secara otomatis dengan nisbah bagi hasil sesuai 

kesepakatan pada saat diperpanjang 

g) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan. 

1) Rekening atas nama perorangan 

- Minimal saldo pembukaan Rp. 2.500.000,- 

- Fotocopy KTP yang masih berlaku 

- NPWP 

- Memiliki rekening tabungan atau giro di BRISyariah 

2) Rekening atas nama perusahaan/badan hokum 

- Minimal saldo pembuakaan 2.500.000,- 

- Fotocopy KTP yang masih berlaku dari pengurus Fotocopy 

akte pendirian perusahaan berserta perubahahn (jika ada), 

serta pengesahan departemen kehakiman 

- Surat persetujuan pengurus 

- Fotocopy SIUP, NPWP 

- Memiliki rekening tabungan atau giro di BRISyariah 

Produk penyaluran dana 

a) Prinsip jual beli meliputi Murabahah, Istishna, dan salam 

b) Prinsip sewa (Ijarah wa iqtina dan Ijarah Muntahiya Bittamlik) 

c) Prinsip bagi hasil meliputi Musyarakah, Mudharabah Mutlaqah, 

Mudharabah Muqayyadah 
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d) Jasa Perbankan meliputi Qardh, Hiwalah, Rahn 

Adapun jenis produk penyaluran dana yang ada pada PT Bank 

BRISyariah diantaranya: 

1. KPR (Kepemilikan Rumah) BRI Syariah iB 

  Pembiayaan iB Kepemilikan rumah bersedia membantu pegawai 

yang berpenghasilan tetap, pekerja profesi, dan pengusaha untuk 

memiliki tanah dan bangunan diatasnya termasuk rumah susun, ruko, 

kios, rukan, apartemen, vila dan kavling siap banun dengan prinsip 

murabahah. 

2. KPR (Kepemilikan Rumah) Sejahtera BRI Syariah iB 

  Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah untuk pembiayaan rumah 

dengan dukungan bantuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 

Perumahan (FLPP). 

3. KKB (Kepemilikan Kendaraan Bermotor) BRISyariah iB 

Pembiayaan Kendaraan Bermotor Murabahah ialah pembiayaan 

yang diberikan pegawai yang berpenghasilan tetap, pekerja profesi, dan 

pengusaha dalam rangka kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan 

roda empat. 

4. KMF (Kepemilikan Multi Faedah) BRI Syariah iB 

Pembiayaan iB Kredit Multi Guna adalah, pembiayaan yang 

diberikan kepada pegawai dan pensiunan yang berpenghasilan tetap, 

pekerja profesi dan pengusaha dalam rangka pembiayaan perumahan, 
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pembangunan/ renovasi sendiri, pembelian perabot dan peralatan rumah 

tangga serta kebutuhan lainnya, sesuai dengan prinsip syariah. 

5. PKE (Pembiayaan Kepemilikan Emas) BRI Syariah iB 

Pembiayaan iB Kepemilikan Emas membantu nasabah 

mendapatkan modal dengan jaminan berupa emas denganmengikuti 

prinsip syariah. 

6. Gadai BRI Syariah iB 

Gadai iB BRISyariah kini hadir sebagai solusi terbaik untuk 

memperoleh dana tunai dan investasi. Prosesnya cepat, mudah, aman 

dan sesuai syariah untuk ketentraman nasabah. Dengan fasilitas: 

1. Persyaratan mudah dan proses cepat 

2. Nilai pinjaman 90% dari nilai taksir barang 

3. Biaya administrasi terjangkau dan berdasarkan berat emas 

4. Jangka waktu pinjaman maksimal 120 hari dan dapat diperpanjang 

5. Fleksibelitas dalam pelunasan sesuai kemampuan 

6. Dapat dilunasi sebelum jatuh tempo tampa biaya pinalti 

7. Penyimpanan yang aman dan berasuransi syariah 

8. Mendapatkan sertifikat gadai syariah. 

7. Mikro Faedah BRI Syariah iB 

Skema pembiayaan mikro BRISyariah menggunakan akad 

Murabahah (jual beli), dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja, 

investasi dan konsumsi. Jenis pembiayaan mikro BRISyariah:  

1. Mikro 25 iB 
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2. Mikro 75 iB 

3. Mikro 200 iB 

4. KUR 

Jasa-jasa perbankan 

1. Wakalah (Arranger, Agency) 

2. Sharf (Jual beli valuta asing) 

3. Kafalah (Garansi Bank) 

4. Ijarah (Sewa). 

Adapun jenis produk jasa yang ditawarkan PT Bank BRI Syariah 

diantaranya: 

1. Kartu ATM BRI Syariah 

 Hadir untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada 

kita dalam bertransaksi. Kartu ATM BRIS adalah kartu debit yang 

dipersembahkan untuk nasbah pemegang tabungan BRIS iB. Dengan 

memiliki kartu BRIS, hanya dengan membuka rekening tabungan 

BRISyariah senilai Rp. 100.000,- kita dapat menikmati beragam 

manfaat yang sesuai dengan dengan kebutuhan kita. 

2. E-Form BRISyariah 

Untuk membuka rekening tabungan Faedah di BRISyariah cukup 

melakukan input data anda di website BRISyariah, kemudian datang 

ke Cabang BRISyariah terdekat, maka proses pembukaan rekening 

akan di proses dengan cepat. 
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3. CMS (Cash Management System) 

Salah satu produk unggulan BRISyariah, dalam rangka mengusung 

visinya sebagai bank ritel modern terkemuka, adalah Cash 

Management BRISyariah iB (CMS). Produk yang disegmentasikan 

bagi nasabah korporat ini memberikan solusi terbaik dalam rangka 

pengelolaan keuangan dan memonitoring arus kas korporat. 

4. Internet Banking BRISyariah 

Adalah fasilitas layanan transaksi perbankan melalui jaringan 

internet yang dapat diakses selama 24 jam, kapan dan dimanapun 

nasabah berada menggunakan personal computer, laptop, notebook 

ataupun smartphone. 

5. SMS Banking 

Dengan hanya mengetikkan SMS dan mengirimkan ke 3338, 

transaksi perbankan semakin mudah dilakukan kapan dan dimana saja. 

6. Mobile BRIS 

Make it simple, dengan hanya mengunduh (men-download) 

aplikasi mobileBRIS menjadikan semua transaksi perbankan semakin 

mudah dilakukan kapanpun dan dimanapun. 

MobileBRIS adalah fasilitas layanan berbasis ponsel yang dapat 

memudahkan pembayaran seluruh tagihan rutin bulanan, transfer, isi 

ulang pulsa, sampai pembayaran zakat, infaq, shadaqah. 
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7. CallBRIS 500-789 

Layanan Call Center BRI Syariah merupakan layanan yang 

memberikan kemudahan bagi nasabah untuk menghubungi 

BRISyariah melalui telpon.Cukup dengan menghubungi 1 yang dapat 

diakses dari seluruh tempat di Indonesia kapanpun dan dimanapun 

kita berada, tanpa harus datang ke bank. 

8. EMBP BRISyariah iB 

Employee Benefit Program adalah program kerjasama dengan 

suatu perusahaan yang dituangkan dalam Master Agreement berupa 

pemberian fasilitas pembiayaan langsung kepada karyawan/i. 

 

2.4 Struktur Organisasi PT. Bank BRI Syariah Pekanbaru 

Dalam setiap perusahaan ataupun lembaga perbankan, struktur organisasi 

mempunyai arti sangat penting agar pelaksanaan kegiatan apapun usahanya dapat 

berjalan baik dan lancar, sesuai dengan hierarki dan masing-masing unsur dapat 

berjalan secara profesional, simbiosis mutualisme dan sistematik. Struktur 

organisasi PT. Bank BRI Syariah Pekanbaru, akan lebih jelas dapat dilihat pada 

gambar. 
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Struktur organisasi PT. Bank BRI Syariah Pekanbaru 

 

 Begitu pula dengan PT. BRI Syariah cabang Pekanbaru juga memiliki 

susunan pembagian tugas sebagai berikut: 

1. Pimpinan Cabang 

Pimpinan Cabang adalah struktur tertinggi di kantor cabang yang 

bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya sistem operasi 

perbankan di level kantor cabang dan membawahi keseluruhan manajer, 

baik bisnis maupun operasional, antara lain: 

Pimpinan Cabang 

Marketing 
Manager 

Account Officer 

Funding  Office & 
Relationship 

Officer 

Micro marketing 
Manager 

Unit Head (UH) 

Financing Support 
Manager 

Legal 

Financing 
Administration 

Report &  
Costudy 

Appraisal 

Penaksir Emas 

Area Support 

Collection Officer 

Micro Collection 
Officer 

Operation & 
Service manager 

B.O.S 

Customer Service 

CS Multifungsi 

CS Multi E-Bus 

Teller 

Back Office 

General Affair 

Branch 
Administration 

Kepala kantor Kas 
UIN Suska 

Teller 

Customer Service 

Financing Review 

Reviewer junior 

BQA 
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a. Merencanakan, mengelola dan mengendalikan aktivitas kantor 

cabang utama sejalan dengan kebijaksanaan dan pedoman yang 

digariskan kantor pusat. 

b. Memaksimalkan tingkat pelayanan dan probabilitas dengan 

memastikan bahwa pegawai selalu memberikan pelayanan yang 

bermutu pada nasabah. 

2. Financing Risk Manajer 

Melakukan review pembiayaan, mencermati setiap pengajuan 

pembiayaan yang melebihi kewenangan limit cabang untuk memutuskan, 

untuk diajukan ke komite pusat. 

3. Mikro Marketing Manager 

Bertanggung jawab atas program-program marketing untuk segmen 

bisnis mikro dan sekaligus bertanggung jawab terhadap SDM yang 

menjadi coordinatnya baik dari segi bisnis maupun administrasi. 

4. Marketing Manager 

Bertanggung jawab atas program-program marketing sekaligus 

memasarkan produk-produk customer, juga bertanggung jawab terhadap 

SDM yang menjadi sub ordinatnya baik dari segi bisnis maupun 

administrasi. 

5. Operation Service Manajer 

Bertanggung jawab atas berjalannya operasional perbankan yang 

berada di luar aspek bisnis. 
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6. Financing Support Manager 

Bertanggung jawab melakukan review terhadap proses pembiayaan 

baik dari aspek penilaian jaminan, aspek yuridis atau legal, 

pengadministrasian dan pelaporan. 

7. Account Officer 

Melakukan proses marketing untuk segmen SME, dan commercial 

khususnya giro dan deposito. 

8. Collection 

Menagih pembayaran pada nasabah dengan cara terjun langsung ke 

lapangan. 

9. General Affair 

Mengurus bangunan, fisik ATM, satpam, cleaning service serta 

kartu nama tetapi juga ada yang mengurus absensi karyawan. 

10. Branch Operational Supervisor (BOS) 

Membina dan memberikan pengarahan kepada kepala Teller dan 

Customer Service, menjamin kecepatan dan pelayanan tinggi terhadap 

Customer Cervice dan Teller, menciptakan suasana kerja yang ramah, 

bersahabat, dapat dipercaya, disiplin dan dinamis demi pelayanan yang 

baik.Bertanggungjawab atas kegiatan operasional dan pelayanan dana. 

11. Financing Administration 

Pengelolaan yang meliputi seluruh aktifitas yang berkaitan 

dengan keuangan untuk mencapai tujuan sebuah organisasi ataupun 

perusahaan tertentu. 
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12. Account Officer Micro (AOM) 

Mengetahui nasabah potensial, mencari nasabah pembiayaan untuk 

mikro, menyampaikan informasi produk Mikro, memberikan pelayanan 

pada nasabah, melakukan riset, membantu menentukan nasabah dan 

strategi. 

13. Unit Head (UH) 

Melakukan review terhadap dokumen dan proposal pembiayaan 

untuk produk Mikro 500 iB.Melakukan analisis terhadap kelayakan 

pembiayaan calon nasabah.Melakukan transaksi jaminan pembiayaan 

mikro. Memberikan persetujuan atau menolak proposal pembiayaan 

berdasarkan hasil analisanya.Memproses proposal sesuai dengan SLA 

(Service Level Agreement) yang ditetapkan.Membuat Ins 

truksi Realisasi Pembiayaan (IRP).Menjalankan proses pembiayaan 

sesuai dengan kebijakan. Penyelidikan informasi negatif calon 

nasabah.Mematuhi kebijakan pembiayaan dan P3M BRI Syariah. 

14. Funding Officer 

Melakukan proses marketing atau produk funding untuk segmen 

consumer atau tabungan perorangan. 

15. Teller 

Melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai dan 

non tunai serta transaksi lainnya sesuai aturan SLA yang ditetapkan 

untuk mencapai service excellent, memperhatikan dan menjaga 
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kebersihan lingkungan kerja terutama counter teller dan kondisi 

khasanah. 

16. Customer Service 

Melayani nasabah memberikan informasi produk dan layanan serta 

melaksanakan transaksi operasional sesuai kewenangannya berdasarkan 

instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang ditetapkan, sebagai 

petugas yang menerima dan menangani keluhan nasabah serta 

melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkaituntukpenyelesaiannya, 

memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan kerja terutama 

tempat kerja, tempat tunggu nasabah, tempat brosur dan area banking, 

memahami produk layanan yang diberikan terkait dengan operasi 

layanan customer service. 

17. Penaksir Emas 

a. Penaksir Madya 

Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan supervise terhadap 

seluruh hasil taksiran oleh penaksir muda selanjutnya memutuskan 

besaran pinjaman (pemutus kredit) sesuai dengan kewenangan atau 

memberikan rekomendasi keatas/ komite pinjaman gadai satu tingkat 

di atasnya untuk besaran pinjaman bagi yang bukan kewenangannya 

b. Penaksir Muda 

Bagian ini mempunyai tugas-tugas sebagai berikut: 

1) Melayani nasabah melalui kegiatan penaksiran barang jaminan 

sesuai dengan ketentuan dan peraturan perusahaan berlaku. 
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2) Melakukan verifikasi pengisian data nasbah yang tercantum di 

aplikasi gadai syariah dan surat kuasa dengan identitas diri/ KTP 

nasabah. 

3) Verifikasi keabsahan KTP serta verifikasi tanda tangan nasabah. 

4) Memberi layanan yang profesional yang berorientasi kepada 

kepuasan nasabah. 

5) Melakukan taksiran barang jaminan dan nilai pinjaman gadai 

sesuai dengan limit dan kewenangannya dan meneruskannya 

kepada atasannya/ penaksir madya untuk kepuasan lebih lanjut, 

melakukan perhitungan seluruh kewajiban yang harus dibayar 

oleh nasabah (pokok pinjaman, upah simpan, dll) khusus pada 

saat nasabah melunasi pinjaman. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 
3.1 Implementasi 

a. Pengertian Implementasi 

Implementasi adalah suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan 

berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat dan 

terperinci.
19

 

Implementasi menurut para ahli, yaitu : 

a. Menurut Prof. Tachjan (2006), arti implementasi adalah suatu 

tindakan atau kegiatan yang dilakukan setelah adanya kebijakan 

b. Menurut Nurdin Usman, arti implementasi adalah suatu yang 

bermuara aktivis, aksi, tindakan atau aktivitas yang dilakukan secara 

sistematis dan terikat oleh mekanisme. Dengan begitu implementasi 

bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan 

untuk mencapai tujuan kegiatan. 

c. Menurut Presman dan Wildavsky, arti implementasi adalah suatu 

tindakan untuk melaksanakan, mewujudkan, dan menyelesaikan 

kewajiban maupun kebijakan yang telah dirancang. 

d. Menurut Solichin Abdul Wahab, arti implementasi adalah segala 

kegiatan tindakan yang dilakukan, baik individu maupun kelompok di 

dalam pemerintah atau swasta, yang diarahkan pada tercapainya 

tujuan-tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan dan kebijakan. 

                                                             
19

https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/arti-implementasi.html, diakses pada 

tanggal 1 Agustus 2019 
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https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/arti-implementasi.html
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Jadi dari pengertian para ahli dapat disimpulkan bahwa 

implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Keduanya bertujuan 

untuk mencari bentuk tentang hal yang telah disepakati oleh individu 

ataupun kelompok. 

b. Tujuan Imlementasi 

Mengacu pada pengertian implementasi tersebut, adapun beberapa 

tujuan implementasi adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan utama implementasi adalah untuk melaksanakan rencana 

yang telah disusun dengan cermat, baik oleh individu maupun 

kelompok. 

2. Untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam menerapkan suatu 

kebijakan atau rencana sesuai dengan yang diharapkan. 

3. Untuk menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur dalam 

penerapan rencana atau kebijakan. 

4. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana 

yang telah dirancang demi perbaikan atau peningkatan mutu. 

5. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak di capai dalam 

perencanaan atau kebijakan yang telah dirancang 

 

3.2 Pembiayaan 

a. Pengertian Pembiayaan  

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu 

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. 

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan 
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yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada 

nasabah.
20

 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 

1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 

tentang perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan 

persetujuaan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 

tersebut setalah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
21

 

Dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau 

tagihan yang dipersamakan dengan itu mudah berupa: 

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. 

2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 

bentu ijarah muntahiya bittamlik 

3. Transi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan isthisna‟ 

4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh  

5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 

multi jasa. 

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah 

dan/atau UU dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 

dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah 

                                                             
20

 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen 

YKPN, 2002), Edisi I, h. 304 
21

Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998 
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jangka waktu tertentu dengan imbalan ujra, tanpa imbalan, atau bagi 

hasil.
22

 

b. Macam-macam Pembiayaan 

Adapun secara garis besar pembiayaan dapat dibagi dua jenis, yaitu :
23

 

1. Pembiayaan konsumtif 

 Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat 

konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan 

bermotor, pembiayaan pendidikan dan apapun yang sifatnya 

konsumtif. 

2. Pembiayaan Produktif  

 Yaitu pembiayaan yang dtujukan untuk pembiayaan sector 

produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembeliaan 

barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk 

pemberdayaan sektor riil. 

c. Tujuan pembiayaan 

 Adapun tujuan pembiayaan terdiri dari dua fungsi yang saling 

berkaitan dari pembiayaan :  

a. Profitability yaitu, tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan 

berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari 

usaha yang dikelola bersama nasabah. 

                                                             
22

Nur Riyanto, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 42-

43 
23

 Ibid, h. 43 
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b. Safety yakni kemanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus 

benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar 

tercapai tanpa hambatan yang berarti. 

 Dalam kaitan profitability dan kemanan bank, bank syariah 

cenderung memberikan pembiayaan  kepada nasabah yang memiliki 

tingkat kemampuan bayar, dan juga nasabah yang berpeluang memberikan 

keuntungan terhadap bank. Kecuali dalam kondisi tertentu. Misalnya 

dalam rangka memaksimalkan dana yang terserap, maka bank syariah  

tidak terlalu berfikir untuk mendapatkan keuntungan langsung yang besar 

dari masyarakat, melainkan bagimana volume pembiayaan yang besar.  

Dengan demikian diharapkan oleh bank akan juga memberikan informasi 

akumulasi keuntungan yang besar terhadap bank. 

Secara khusus, bank juga memiliki tujuan tertentu dalam proses 

pembiayaan. Dalam bukunya Muhammad menyebutkan bahwa tujuan 

pembiayaan yang dilaksanakan bank syariah adalah untuk memenuhi 

kebutuhan stekholder, yakni : 

1. Pemilik  

 Pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana 

yang ditambahkan pada bank.  

2. Pegawai  

 Para pegawai berharap memperoleh kesejahtraan dari bank yang 

dikelola 
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3. Masyarakat  

a. Pemilik dana 

 Masyarakat pemilik dana mengharapkan dana yang 

diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil. 

b. Debitur yang bersangkutan  

 Dengan adanya pembiayaan, para debitur tertentu 

menjalankan usahanya disektor produktif atau terbantu untuk 

pengadaan barang yang diinginkan, 

c. Masyarakat konsumen 

 Masyarakat konsumen memperoleh barang-barang yang 

dibutuhkan. 

4. Pemerintah  

 Dengan penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam 

pembiayaan pembangunan Negara, disamping itu akan memperoleh 

pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank 

dan juga perusahaan-perusahaan). 

5. Bank  

 Dari penyaluran pembiayaan, bank dapat meneruskan dan 

mengembangkan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang 

dilayaninya. 

3.3 Akad 

a. Pengertian Akad 

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau 

kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang 

terbingkai dengan nilai-nilai Syariah. 
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Akad menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan, sedangkan 

menurut istilah akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang 

(yang menyerahkan) dengan orang lain (yang menerima) untuk 

pelaksanaan suatu perbuatan
24

. Secara khusus akad berarti berkaitan antara 

ijab(pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul 

(pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan 

dan berpengaruh.  

Rukun dalam akad ada tiga, yaitu: 1) pelaku akad: 2) objek akad; 

dan 3) Shighah atau pernyataan pelaku akad, yaitu ijab dan qabul. Objek 

akad harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu yang disyariatkan, harus 

bisa diserahterimahkan ketika terjadi akad, dan harus sesuatu yang jelas 

antara dua pelaku akad
25

.  

Akad menurut pendapat para ulama adalah segala sesuatu yang 

dikerjakan seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, 

pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan 

dua orang seperti jual-beli, sewa menyewa, perwakilan, dan gadai. 

Kata ijab dan qabul dalam akad menjadi indicator kunci juga 

dijelaskan oleh al-Syawkani, akad sebagai pertemuan ijab yang diberikan 

oleh satu pihak dengan qabul yang diterima oleh pihak lainnya secara sah 

menurut hukum syar‟i dan menimbulkan akibat pada objeknya. 

                                                             
24

BacaanMadani,”pengertian Akad, Rukun, Syarat, Macam-macam dan Hikmah Akad”, 

diakses dari https://www.bacaanmadani.com/2017/09/pengerian-akad-rukun-syarat-macam.html. 

pada September 2017pada pukul 6:32 
25

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: RajaGrafindo, 2008), h. 35 

https://www.bacaanmadani.com/2017/09/pengerian-akad-rukun-syarat-macam.html


 

 

45 

Ascarya mendifinisikan akad adalah sesuatu yang menjadi tekat 

seseorang untuk melaksanakan, yang muncul dari satu pihak (unilateral) 

seperti wakaf, talak, dan sumpah, atau yang muncul dari dua pihak 

(bilateral) seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. 

Dari pengertian diatas, akad merupakan suatu ikatan, kesepakatan 

atau perjanjianantara dua belah pihak yang akibat hukum akad tersebut 

ditandai dengan ijab dan qabul dalam bentuk suatu ucapan atau ungkapan. 

Akad atau kontrak kedua belah pihak juga harus didasarkan pada 

asas: suka rela (ikhtiyari), tidak berubah (luzum), menepati janji (amanah), 

kehati-hatian (ikhtiyati), saling menguntungkan, kesejahteraan (taswiyah), 

transparasi, kemampuan. Kemudahan (taisir), iktikad baik dan sebab yang 

halal. Prinsip-prinsip tersebut sebenarnya hampir sama dengan asas hukum 

perjanjian berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang 

didalamnya mengandung asas kepercayaan, kekuatan mengikat, persamaan 

hukum, keseimbangan, kepastian hukum, moral, kepatuan, dan 

kebiasaan.
26

 

Jadi apa bedanya akad syariah dengan perjanjian konvensional? 

Inti dari hukum perjanjian pada hukum positif, yaitu : 

1. Tidak berubah (konstan) 

Yang dimaksud tidak berubah (konstan) adalah mengenali nilai 

objek jual belinya(dalam hal perjanjian jual beli atau proporsi bagi 

hasil (nisbah) dan hal perjanjian kerja sama bagi hasil). 

                                                             
26

Irma Devita dan Suswinarno, Akad Syariah, (Bandung: Kaifa PT. Mizan Pustaka,2011), 

h. 3 
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2. Transparan  

Transparan artinya tidak ada tipu muslihat, semua hak dan 

kewajban masing-masing pihak diungkap secara tegas dan jelas dalam 

akad perjanjian. 

b. Dasar Hukum Akad 

1. Dasar Hukum Al-Qur‟an  

Dasar hukum diperbolehkannya suatu akad yang berdasarkan 

Al-Qur‟an adalah sebagai berikut :  

Surat Ali Imran ayat 76 

ّللّاَ يُِحبُّ اْلُمتَّقِيهَ  بَِعْهِدِه َواتَّقَى فَإِنَّ  بَلَى َمْه أَْوفَى  

Artinya:  “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepayi janji 

(yang dibuat)nya dan bertqwa, maka sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bertakwa”. 

 

2. Dasar Hukum Al-Hadist 

Dasar hukum yang diperbolehkan suatu akad berdasarkan Al-

Hadist sebagai berikut :  

Hadist dari Abdullah bin Yusuf, beliau mendapatkn hadist dari 

Malik dan beliau mendapatkan hadist dari Nafi‟ dari Abdullah bin 

Umar Rodiyallohu‟anhuma. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda 

:“ Dua orang yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh 

melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah 

kecuali jual beli khiyar”. (HR. Bukhori dan Muslim). 
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3.4  Murabahah  

a.  Pengertian Murabahah 

Murabahah secara etimologi berasal dari kata ribhun (keuntungan). 

Sedangkan secara terminologi, istilah murabahah didefinisikan sebagai 

prinsip jual beli dimana harga jualnya terdiri atas harga pokok barang 

ditambah nilai keuntungan (ribhun) yang disepakati.
27

 

Sedangkan secara sederhana, murabahah adalah suatu penjualan 

barang yang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang 

disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya 

dengan keuntungan tertentu. Besarnya keuntungan tersebut dapat 

dinyatakan dalam nominal atau dalam bentuk prosentase dari harga 

pembeliannya,misalnya 10% atau 20% .
28

 

Dalam transaksi murabahah, penjual harus menyebutkan dengan 

jelas barang yang diperjualbelikan dan tidak termasuk barang haram. 

Demikian juga harga pembelian barang dan keuntungan yang diambil dan 

cara harus disebutkan dengan jelas. Dengan cara ini, pembeli dapat 

mengetahui harga sebenernya dari barang yang dibeli dan dikehendaki 

penjual.
29

 

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah 

suatu akad jual beli antara pihak penjual (bank) dengan pembeli (nasabah) 

                                                             
27

Andrian Sutedi, Perbankan Syariah (Tinjauan dan Beberapa Hukum), (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2009), h. 122 
28

Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo, 2007), Edisi3, h. 255 
29

Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 

Edisi4, h. 85 
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dengan fasilitas penundaan pembayaran baik pembelian aset modal kerja 

maupun investasi dengan harga asal ditambah dengan keuntungan dan 

jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan cara 

pembayarannya dapat dilakukan secara tunai pada saat jatuh tempo 

ataupun dengan angsuran. 

b. Rukun akad murabahah  

Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi 

ada beberapa, yaitu : 

1.) Pelaku akad, yaitu ba’i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang 

untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan 

dan akan membeli barang. 

2.) Objek akad, yaitu mabi’ (barang dagangan) dan tsaman (harga), dan  

3.) Shighah , yaitu Ijab dan Qabul. 

c. Dasar Hukum murabahah 

1. Dasar hukum Al-Qur‟an 

Murabahah jelas-jelas bagian dari jual beli, dan jual beli secara 

umum diperbolehkan. Berdasrkan hal ini, maka dasar hukum 

diperbolehkannnya jual beli murabahah berdasrkan ayat-aya jual beli. 

Surah Al-Baqarah ayat 275 

َل  َرَم اّلِربَاَوأَحَّ ُ اْلبَْيَع َوحَّ ّللّاَ  

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” 

(Q.S Al-Baqarah:275) 
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2. Dasar hukum Al-Hadist 

Dasar hukum diperbolehkannya jual beli murabahah yang 

berdasarkan pada Al-Hadist sebagai berikut : 

Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda 

“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan jual beli secara 

tangguh, muqaradhah (murabahah), dan mencampur gandum dengan 

tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah 

dengan sanad dhaif)
30

. 

d. Mekanisme akad murabahah 

1.) Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan 

transaksi murabahah dengan nasabah. 

2.) Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian 

barang yang telah disepakati kualifikasinya. 

3.) Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan 

barang yang dipesan nasabah. 

4.) Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan 

tanpa diperjanjikan dimuka.
31

 

e. Tujuan/Manfaat akad murabahah 

1. Bagi Bank 

a) Tujuannya sebagai salah satu bentuk penyaluran, bentuk 

penyaluran disini adalah bank berperan sebagai penyediaan 

barang yang diinginkan nasabah. 

                                                             
30

 Ash Shan‟ani, Subul as Salam, (Indonesia: Maktabah Dahlan, tth), Jilid 3, h. 76 
31

Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 

2004), h. 46 
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b) Manfaatnya memperoleh pendapatan dalam bentuk margin, 

margin disini maksudnya adalah bank memperoleh keuntungan 

dari barang yang dijualnya pada nasabah. 

2. Bagi Nasabah 

a) Tujuannya merupakan salah satu sumber alternatif untuk 

memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank. 

b) Manfaatnya dapat mengansur pembayaran dengan jumlah 

angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian. 

f. Analisa dan Identifikasi Risiko Murabahah 

1. Resiko pembiayaan (financing risk) yang disebabkan oleh nasabah 

wanprestasi atau default. 

2. Resiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika 

pembiayaan atas dasar akad murabahah diberikan dalam valuta 

asing. 

g. Fatwa Syariah 

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Murabahah 

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang 

uang muka dalam Murabahah 

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang 

diskon dalam Murabahah 

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang 

potongan pelunasan dalam Murabahah 

5. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang 

konversi akad Murabahah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian tentang implementasi akad murabahah pada produk 

pembiayaan KMF di PT Bank BRIsyariah KC Pekanbaru, maka peneliti 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan KMF di PT Bank  

BRIsyariah KC Pekanbaru telah diterapkan pada bank tersebut, 

implementasi akad murabahah pada bank BRIsyariah tersebut lebih jelas 

dan mudah, keuntungan dan margin bank juga tidak diambil terlalu 

besar,serta marginnya cenderung lebih murah dan kompetitif 

dibandingkan dengan bank syariah lainnya. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan KMF di PT Bank 

BRIsyariah memiliki beberapa proses sesuai dengan SOP (Standart 

Operasional Prosedur) yang ada dalam perusahaan tersebut meliputi : 

pengajuan pembiayaan,syarat-syarat pembiayaan, BI checking, verivikasi 

data, jaminan, scoring, proposal pembiayaan, komite, selama terpenuhi 

nya syarat dan kelengkapan dokumen dan selanjutnya bisa melakukan 

akad, pencairan,serta angsuran. Setelah selesainya proses pencairan, maka 

pihak Bank BRIsyariah akan memberikan wewenang untuk membeli 

barang tersebut, setelah pembelian barang selesai nasabah memberikan 

laporan atas pembelian barang tersebut kepada pihak BRIsyariah, setelah 

itu melaksanakan pelunasan secara tangguh mulai bulan depan. 
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5.2 Saran  

Dalam proses pembiayaan implementasi akad murabahah pada produk 

KMF di PT. Bank BRIsyariah KC Pekanbaru dan berpayung pada EmBP sudah 

baik, dan lebih konsisten dengan apa yang telah diterapkan serta dalam pelayanan 

dan fasilitas terus di tingkatkan guna memenuhi kepuasan nasabah, agar seiring 

berjalannya waktu nasabah akan terus meningkat setiap tahunnya. 
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