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ABSTRAK 

Zarah Hafsiah ( 2020) : Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan   

Multimanfaat dengan Akad Murabahah pada 

PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang 

Syariah Pekanbaru. 

Salah satu lembaga yang menyediakan produk-produk pembiayaan 

yang menggunakan akad murabahah adalah BTN Syariah. BTN Syariah 

adalah salah satu lembaga keuangan yang mendistribusikan pembiayaan. 

Dan produk yang ditawarkan yaitu produk Pembiayaan Multimanfaat BTN 

iB. Pembiayaan Multimanfaat adalah pembiayaan komsumtif dengan akad 

murabahah, yang diperuntukkan untuk pembelian barang furniture atau 

peralatan rumah tangga yang sesuai dengan prinsip syariah. 

Penelitian ini dilakukan di PT.Bank Tabungan Negara Kantor Cabang 

Syariah Pekanbaru Jl. Arifin Ahmad Blok A N0.10-11 Kel. Sidomulyo 

Timur Kec. Marpoyan Damai. Dengan populasi 4 orang karyawan 

Financing Service dan sampel menggunakan  total sampling yaitu 4 orang 

karyawan financing service. Sumber data penelitian ini terdiri dari data 

primer dan sekunder, Metode pengumpulan data menggunakan observasi, 

wawancara dan analisis dokumen, dengan analisis data penelitian yaitu 

deskriptif kualitatif.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan multimanfaat 

memiliki margin 7.04% untuk nasabah yang jangka waktu angsurannya 

selama 1 tahun dan margin 9.36% untuk nasabah yang jangka waktu 

angsurannya selama 10 tahun. Mekanisme Pembiayaan Multimaafaat yaitu 

pertama mengisi formulir pembiayaan, kedua melengkapi dokumen 

persyaratan, ketiga checking kelengkapan dokumen, keempat financing 

service melakukan verifikasi kelengkapan dokumen, ke lima melakukan 

analisa data dengan 5 C, ke enam keputusan financing servise berdasarkan 

analisa 5 C, ke tujuh akad dan terakhir pencairan dana, delapan pemberian 

P3.  Keunggulan dari pembiayaan multimanfaat dengan akad murabahah ini 

adalah dapat membeli kebutuhan barang elektronik atau furniture dengan 

cepat untuk pembiayaan konsumtif dan proses pembiayaan relatif lebih 

mudah dan lebih cepat, bagi pegawai pensiunan juga dapat membayar 

ansurannya melalui jasa payroll. Sedangkan kelemahan ialah nasabah yang 

mengajukan pembiayaan harus memiliki asset fixet, nasabah pegawai atau 

pensiunan harus membayar gaji dengan jasa payroll, nasabah yang 

terlambat membayar angsuran akan dikenakan denda penyitaan produk 

pembiayaan.  

 

Kata kunci : Mekanisme, Multimanfaat, Murabahah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah. 

Industri keuangan dan perbankan syariah di Indonesia 

semakin berkembang pesat. Hal ini disebabkan karena semakin 

meningkatkatnya kesadaran masyarakat di Indonesia yang mayoritas 

beragama islam akan pentingnya bersyariah dalam kegiatan ekonomi 

yang dilakukan. Kondisi tersebut mendorong berbagai lembaga 

keuangan konvensional memperlebar bisnisnya ke institusi syariah 

maupun Unit Usaha Syariah (UUS). Unit usaha syariah adalah unit 

kerja dikantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai 

kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah.
1
 

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam 

pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank 

sebagai lembaga intermediasi keuangan ( financial intermediary 

institution), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat daalam bentuk 

kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat. 

Dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berdasarkan 

prinsip operasianalnya bank dibedakan menjadi dua, yakni bank 

konvensional yang mendasarkan pada prinsip bunga dan bank 

                                                             
1
 Setiawan budi utomo, Perbankan Syariah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 

2017),  h.9 

  



 
 

 

2 

berdasarkan prinsip syariah atau yang kemudian lazim dikenal dengan 

bank syariah. Bank syariah terdiri Bank Umum Syariah dan Bank 

Perkreditan Rakyat Syariah atau yang saat ini disebut sebagai Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah.
2
 Pada pasal 13 butir c menyatakan bahwa 

usaha-usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi : penyediaan 

pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
3
 

 Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal 

sebagai Islamic Banking atau juga disebut dengan interest-free 

banking.
4
 Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas 

Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perbankan 

Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah 

dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta 

cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
5
 

Pada tanggal 3 Maret 2008 atau pada 25 Shafar 1429, BTN 

Syariah Kantor Cabang Pekanbaru diresmikan oleh Bapak Saut Pardede 

selaku Direktur BTN Syariah yang berlokasi di Jl. Tuanku Tambusai 

Blok A No.10-11 Labuh Baru Timur Payung Sekaki Pekanbaru. Tujuan 

pendirian UUS Bank Tabungan Negara adalah untuk memenuhi 

kebutuhan nasabah akan produk dan layanan perbankan sesuai dengan 

                                                             
2
Dr.H,Setiawan Budi Utomo, Perbankan Syariah,( Jakarta:PT RajaGrafindo    

Persada), h. 1 
3
H. Kamaen A. Perwataatmadja, apa dan bagaimana bank islam, ( 

Yogyakarta: dana bhakti wakaf, 1992)  h. 95 
4
Ibid , h. 1  

                    
5
 Nurnasrina, perbankan syariah 1, ( Pekanbaru:Suska press, 2012), h. 19  
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prinsip Syariah, dari  memberi manfaat yang setara, seimbang dalam 

pemenuhan kebutuhan kepentingan nasabah. Fungsi Bank Tabungan 

Negara kantor cabang Syariah Pekanbaru yaitu untuk memberikan 

pelayanan jasa keuangan syariah yang unggul dalam pembiayaan 

perumahan dan produk serta jasa keuangan syariah sehingga dapat 

memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar 

yang diharapkan. Kegiatan usaha pada Bank Tabungan Negara Kantor 

Cabang Syariah Pekanbaru yaitu Produk Pendanaan (funding), Produk 

Pembiayaan (financing) dan Produk Jasa adapun yang terdapat pada 

produk Pendanaan (funding) ialah Giro BTN iB, Giro BTN Prima 

iB,Tabungan BTN Batara iB, Tabungan BTN Prima iB, Tabungan BTN 

Haji iB, Deposito BTN iB, TabunganKu iB, dalam Produk Pembiayaan 

(financing) salah satunya terdapat Produk Pembiayaan Multimanfaat.
6
 

Pembiayaan multimanfaat merupakan pembiayaan komsumtif 

perorangan yang ditujukan khusus bagi para pegawai dan para 

pensiunan yang manfaat pensiunannya dibayarkan melalui jasa payroll 

BTN batara dan juga dapat digunakan untuk keperluan pembelian 

berbagai jenis barang yang halal yang dibutuhkan oleh nasabah 

sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku seperti 

barang elektronik, fulniture dan alat rumah tangga, dan barang halal 

yang lainnya, dengan   menggunakan akad murabahah dengan jangka 

waktu pembiayaan maksimal 36 bulan.  

                                                             
6 Dokumen BTN KCS Pekanbaru 
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Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan 

harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual 

dan pembeli.
7
 Pada perjanjian murabahah atau mark up, bank 

membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabah 

dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian 

menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu mark 

up atau keuntungan. Keseluruhan harga barang dibayar oleh pembeli 

(nasabah) secara cicil. 
8
 

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang di     

persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 

untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu 

tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 
9
 

Dalam fitur dan Mekanisme Pembiayaan Multimanfaat atas 

dasar akad murabahah, bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas 

pemenuhan kewajiban kebutuhan terhadap pihak terkait, adapun objek 

penjamin harus : 

1. Merupakan kewajiban pihak/ orang yang meminta 

jaminan. 

2. Jelas nilai, jumlah  dan spesifikasinya  

                                                             
7
 Adiwarman A,Karim, bank islam analisis fiqh dan keuangan, (Jakarta Utara: PT 

RajaGrafindo Persada 2011), h.113 
8
Sultan Remy Syahdeini, perbankan islam,( Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 

2007) h. 121 
9
P Adiyes Putra, manajemen pembiayaan bank syariah, ( Pekanbaru: Cahaya  

FIrdaus Team,2019) h.1 
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3. Tidak bertentangan dengan syariah (tidak 

diharamkan). 

Kemudian bank dapat memperoleh keuntungan atau marjin  yang 

disepakati diawal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang 

ditetapkan, Bank dapat meminta jaminan berupa cash collateral atau 

bentuk jaminan lainnya atas nilai penjaminan dan dalam kewajiban 

pihak terkait dengan memberikan dana tabungan sebagai pembiayaan 

atas dasar akad murabahah yang harus diselesaikan oleh pihak terkait.   

Dalam pembiayaan ini nasabah harus memiliki asset tetap karena 

asset tersebut dijadikan sebagai agunan dalam pembiayaan 

multimanfaat semakin besar nilai agunannya maka semakin besar juga 

pembiayaan yang diberikan begitupun sebaliknya semakin kecil nilai 

agunannya maka semakin kecil pula pembiayaannya. Adapun akad 

pembiayaan yaitu menggunakan akad murabahah dengan konsep bank 

sebagai penanggung jasa layanan yang diselenggarakan oleh 

penyelenggara layanan jasa. Atas manfaat dari layanan jasa dipilih, 

nasabah membayar marjin (keuntungan) sesuai dengan ketentuan bank. 

Pembiayaan multimanfaat atau pembiayaan komsumtif terdapat dalam 

al-qur‟an surah al-Imran (130) : 

ًًّّى فَٱْكتُبُُِٕ  َس َٰٓ أََجٍم يُّ ٍٍ إِنَى  ٌْ ۟ا إَِرا تََذاٌَُتُى بَِذ َٰٕٓ ٍَ َءاَيُُ أٌََُّٓب ٱنَِّزٌ
َٰٓ  ٌَ 

 

“Hai orang-orang yang beriman jika kamu bermuamalah hutang-

piutang untuk waktu yang ditentukan, maka kamu harus tulis.”
10

 

 

                                                             
10 Sayyid sabiq,fiqih sunnah,(Jakarta:PT.Nada cipta raya,2006) cet. I.hlm 23 
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Kondisi masyarakat Pekanbaru yang heterogen dan profesi  

berbeda datang dari berbagai daerah. Rata-rata telah memiliki rumah 

yang perluh dilengkapi dengan kebutuhan komsumtif seperti kebutuhan 

elektronic dan furniture. Disisi lain, banyak bank-bank yang 

menawarkan fasilitas pembiayaan multimanfaat, salah satunya adalah 

Bank Tabungan Negara kantor cabang Syariah Pekanbaru. Dalam 

pengajuan Pembiayaan Multimanfaat juga terdapat kendala yang 

dihadapi yaitu tidak lengkapnya persyaratan calon nasabah dalam 

pengajuan Pembiayaan Multimanfaat. Hal ini disebabkan pengajuan 

Pembiayaan Multimanfaat tidak proses oleh bank. Untuk dapat 

mengatahui jumlah nasabah Pembiayaan Multimanfaat 2 tahun terakhir 

pada PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru 

maka dapat dilihat tabel dibawah ini: 

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan Multimanfaat tahun 2017-

2019: 

Tahun  Jumlah  

Tahun 2017 45 Orang Nasabah  

Tahun 2018 57 Orang Nasabah 

Tahun 2019 38 Orang Nasabah 

   Sumber :PT. BTN Syariah Pekanbaru tahun 2018-2019 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 sebanyak 45 

orang nasabah, pada tahun 2018 sebanyak 57 orang nasabah  dan pada 

tahun 2019  sebanyak 38 orang nasabah. Pada tahun 2019 jumlah 
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nasabah pembiayaan multimanfaat menurun dikaranekan sosialisasi 

yang dilakukan oleh pemasaran masih belum maksimal. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penulis 

tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang Mekanisme 

Pelaksanaan Pembiayaan Multimanfaat dengan Akad Murabahah pada 

BTN Syariah Pekanbaru yang dituangkan dalam tugas akhir dengan 

judul: “MEKANISME PELAKSANAAN PEMBIAYAAN 

MULTIMANFAAT DENGAN AKAD MURABAHAH PADA PT. 

BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG SYARIAH 

PEKANBARU” 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

penulis membatasi fokus masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini yakni cakupan penelitian hanyalah tentang Mekanisme 

Pelakasanaan Pembiayaan Multimanfaat dengan Akad Murabahah 

pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang 

Syariah Pekanbaru dan Keunggulan Pembiayaan Multimanfaat 

dengan Akad Murabahah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 

Tbk Kantor Cabang Syariah Pekanbaru. 

C. Rumusan Masalah. 

 Dari pembatasan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa 

pokok-pokok permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaiman Mekanisme Pelaksanaan Pembiaayaan 

Multimanfaat dengan Akad Murabahah pada PT. Bank 
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Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah 

Pekanbaru.? 

2. Apa keunggulan dan kelemahan dari Pembiayaan 

Multimanfaat pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 

Tbk Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian. 

Tujuan dan Manfaat penelitian yang hendak dicapai penulis 

dengan melakukan penelitian ini antara lain : 

1. Tujuan Penelitian. 

a. Untuk mengetahui Mekanisme Pelaksanaan 

Pembiaayaan Multimanfaat dengan Akad Murabahah 

pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 

Kantor Cabang Syariah Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan dari 

pembiayaan Multimanfaat pada PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah 

Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian. 

a. Sebagai sarana untuk meraih gelar Ahli Madya pada 

program Diploma-III Perbankan Syariah fakultas 

Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau.   

b. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan 

meningkatkan wawasan mengenai Mekanisme 
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Pelaksanaan Pembiaayaan Multimanfaat dengan 

Akad Murabahah pada PT. Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Pekanbaru. 

c. Untuk memperoleh pengalaman dalam menulis 

sebuah karya ilmiah.  

d. Dapat menjadi sebuah sumber inspirasi dan sebagai 

sarana referensi bagi para mahasiswa UIN SUSKA 

RIAU khususnya prodi DIII Perbankan Syariah 

dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya. 

E. Metode Penelitian. 

1. Lokasi penelitian. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

research) adapun lokasi penelitian ini berada di PT. Bank 

Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru Jl. Arifin 

Ahmad Blok A N0.10-11 Kel. Sidomulyo Timur Kec. 

Marpoyan Damai. Alasan penulis neliti di Bank Tabungan 

Negara Kantor Canbang Syariah Pekanbaru adalah karena 

proses pengajuan pembiayaan di Bank Tabungan Negara kantor 

cabang Syariah Pekanbaru relatif lebih mudah dan cepat dengan 

angsuran yang lebih ringan untuk pembiayaan multimanfaat, 

pegawai di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah 

Pekanbaru juga baik dan terbuka untuk diwawancara. 

2. Subjek dan Objek penelitian. 
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Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 

karyawan PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah 

Pekanbaru bagian Financing Sevice. Sedangkan yang menjadi 

objek pada penelitian ini adalah Mekanisme Pelaksanaan 

pembiayaan Multimanfaat dengan Akad Murabahah pada PT. 

Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru. 

3. Populasi dan Sampel. 

     Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karasteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari yang kemudian 

ditarik kesimpulannya.
11

 Sedangkan Sampel adalah sebagian dari 

populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut
12

. Adapun 

yang menjadi populasi yaitu 4 orang karyawan Financing 

Service PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah 

Pekanbaru. Karena keterbatasan penulis dalam penelitian ini 

maka penulis mengambil sampel yaitu 4 orang karyawan 

Financing Service PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang 

Syariah Pekanbaru . Jika populasi dan sampel diambil semua 

dalam penelitian ini maka dapat menggunakan total sampling. 

Total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana 

jumlah sampel sama dengan populasi. Alasan mengambil total 

sampling karena menurut Sugiyono (2011) jumlah popualsi yang 

                                                             
11

 Mahi M Hikmat, metode penelitian dari persepektif ilmu komunikasi dan 

sastra,( Yogyakarta: Graha ilmu, 2014) Hlm. 60 
12

Dr. Irawan soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 1995), hlm. 58 



 
 

 

11 

kurang dari 100, maka seluruh populasi dijadikan sampel 

penelitian semuanya. 

4. Jenis Penelitian. 

Penelitian ini menggunakan model penelitian lapangan (field 

reseach) dengan metode penelitian deskriptif. penelitian 

deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan 

karakteristik mengenai popoulasi atau bidang tertentu. Penelitian 

ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian.  

5. Sumber Data. 

a. Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian 

lapangan. Untuk memperoleh data primer, penulis 

melakukan wawancara dengan karyawan PT. Bank Tabungan 

Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru yang mempunyai 

hubungan dengan permasalahan yang diteliti. 

b. Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku, 

undang-undang, dokumen, internet, artikel, serta materi 

perkuliahan yang berkaitan dengan penelitian. 

6. Teknik Psengumpulan Data. 

a. Observasi, yaitu metode mengamati dan meninjau secara 

langsung ke lapangan dengan melakukan pencatatan yang 

sistematis terhadap objek penelitian. 

b. Wawancara, yaitu percakapan langsung dan tatap muka (face 

to face) dengan mengajukan pertanyaan kepada karyawan 
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Financing Service PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor 

Cabang Syariah Pekanbaru. 

c. Analisis Dokumen, yaitu salah satu metode pengumpulan 

data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-

dokumen yang dibuat untuk keperluan penelitian ini. 

7. Metode Analisis Data. 

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisa 

deskriptif kualitatif yaitu suatu analisa yang berusaha 

memberikan gambaran terperinci, berdasarkan kenyataan 

dilapangan dan mengkaitkan dengan teori serta memberikan 

keterangan yang mendukung untuk menjawab masing-masing 

masalah yang diteliti, sehingga dapat diambil kesimpulan. 

8. Metode Penulisan. 

a. Deduktif, yaitu mengemukakan kaedah-kaedah secara umum 

unutk dianalisis yang kemudian diambil kesimpulan dari 

sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus. 

b. Deskriptif, yaitu menjelaskan apa adanya tanpa menambah 

ataupun mengurangi sedikitpun sesuai dengan keadaan 

dengan memberikan gambaran terhadap penelitian yang 

dilakukan. 

F.  Sistematika Penelitian. 

 Untuk memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka 

laporan tugas akhir ini penulis jabarkan menjadi lima bab. Setiap 
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babnya terdiri dari sub-sub bab, yang mana keseluruhan bab tersebut 

merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan antara satu dengan 

yang lainnya.  Adapun gambaran sekilas mengenai bab-bab tersebut 

adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Batasan 

Masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika 

penulisan  

  BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Terdiri dari:  Sejarah Berdirinya PT. Bank 

Tabungan Negara (BTN) kantor cabang syariah 

pekanbaru, Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan 

Negara (BTN) kantor cabang syariah pekanbaru, job 

description, Produk dan Jasa yang di jalankan. 

 BAB III   LANDASAN TEORI  

Terdiri dari: pengertian dan tujuan bank syariah, 

definisi mekanisme, cara pelaksanaan pembiayaan 

multimanfaat, pengertian pembiayaan multimanfaat, 

pengertian akad murabahah. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN   

Terdiri dari: Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan 

Multimanfaat dengan Akad Murabahah pada PT. 

Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang 
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Syariah Pekanbaru serta Keunggulan dan Kelemahan 

pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor 

Cabang Syariah Pekanbaru. 

  BAB V  PENUTUP 

   Terdiri dari: Kesimpulan dan Saran. 

  DAFTAR PUSTAKA 

  LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah Berdirinya PT Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor 

Cabang Syariah Pekanbaru. 

Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah adalah suatu lembaga yang 

bergerak sebagai suatu penghimpun dana dari masyarakat serta 

menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau 

kredit perumahan dalam rangka meningkatkan hidup rakyat banyak. 

Sejarah berdirinya PT  Tabungan Negara pada masa pemerintahan 

Hindia Belanda tahun 1897 didirikan Postapaarbank yang mempunyai 4 

(empat) cabang yaitu : Jakarta,Surabaya,Medan,dan Makassar. Pada tahun 

1940 kegiatan berhenti karena penyerbuan Jerman yang mengakibatkan 

penarikan tabungan besar-besaran,namun pada tahun 1941 kegiatan 

kembali pulih. Tahun 1942,Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. 

Jepang membekukan seluruh kegiatan Postapaarbank dan 

menggantikannya dengan Tyokin Kyoku,yang mempunyai satu cabang 

yaitu di Yogyakarta. 

 Proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 menimbulkan 

inspirasi untuk mengambil alih Tyokin Kyoku dari Jepang ke 

pemerintahan RI dengan nama Kantor Tabungan Pos dengan melakukan 

penukaran uang Jepang dengan uang Republik Indonesia. Tetapi Kantor 

Tabungan Pos tidak berumur panjang karena terjadi agresi Belanda tahun 
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1946. Pada tahun 1949 Kantor Tabungan Pos dibuka kembali dengan 

nama Bank Tabungan Pos. 

Pada tahun 9 Februari 1950,pemerintah mengeluarkan UU Darurat 

No. 9 tahun 1950 yang mengubah nama Postspaarbank In Indonesia 

menjadi Bank Tabungan Pos dan memindahkan induk Kementerian dari 

Perhubungan ke Kementerian Keuangan di bawah Menteri Urusan Bank 

Sentral. Walaupun masih bernama Bank Tabungan Pos namun pada 

tanggal 9 Februari 1950 dijadikan sebagai hari  lahirnya Bank Tabungan 

Negara. Tahun 1963 pemerintah mengeluarkan Perpu No.4tahun 1963 

yang menyatakan penggantian nama Bank Tabungan Pos menjadi Bank 

Tabungan Negara. 

Tahun 1974 tugas Bank Tabungan Negara ditambah yaitu 

memberikan pelayanan kepada KPR dan untuk pertama kalinya 

penyaluran KPR yaitu tanggal 10 Desember 1974,karena itulah tanggal 10 

Desember diperingati sebagai hari KPR bagi BTN. Bentuk hukum Bank 

Tabungan Negara mengalami perubahan dengan disalurkan PP No. 24 

Tahun 1992 tanggal 29 April 1992 menjadi perseroan. Sejak saat itu nama 

BTN menjadi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dengan sebutan 

BTN,dan pemerintah menetapkan Bank BTN sebagai Bank Umum dengan 

fokus bisnis pembiayaan perumahan tanpa subsidi. 

PT. Bank Tabungan Negara Syariah merupakan Unit Usaha Syariah 

(UUS) dari Bank Tabungan Negara Konvensional yang merupakan 

BUMN, yang menjalankan bisnis berdasarkan prinsip syariah. BTN 
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Syariah mulai beroperai pada tanggal 14 Februari 2005 bertepatan dengan 

5 Muharam 1426 H dengan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta. 

Selanjutnya pembukaan BTN Kantor Cabang Syariah kedua di Bandung 

tanggal 28 Februari 2005,dan ketiga di  Surabaya tanggal 17 Maret 2005, 

keempat di Yogyakarta tanggal 4 April 2005,kelima di Makassar pada 

tanggal 11 April 2005,hingga Agustus 2009 dibuka 20 (dua puluh) kantor 

di beberapa kota di Indonesia,dengan 119 (seratus sembilan belas ) Kantor 

Layanan Syariah.  

Dan pada tanggal 3 Maret 2008 atau pada 25 Shafar 1429, BTN 

Syariah Kantor Cabang Pekanbaru diresmikan oleh Bapak Saut Pardede 

selaku Direktur BTN Syariah yang berlokasi di Jl. Tuanku Tambusai Blok 

A No.10-11 Labuh Baru Timur Payung Sekaki Pekanbaru. Tujuan 

pendirian UUS Bank Tabungan Negara adalah untuk memenuhi kebutuhan 

nasabah akan produk dan layanan perbankan sesuai dengan prinsip 

Syariah, dari  memberi manfaat yang setara, seimbang dalam pemenuhan 

kebutuhan kepentingan nasabah dan PT. 

Bank Tabungan Negara kantor cabang Syariah Pekanbaru menggelar 

grand opening relokasi kantor cabang dan kantor kas syariah dijalan Arifin 

Ahmad, Pekanbaru pada senen 15 januari 2018, yang dihadiri oleh  wakil 

walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi, kepada Bank Indonesia (BI) 

Perwakilan Riau Siti Astiyah dan kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Riau Yusri. Kepala Cabang BTN Syariah Pekanbaru, Aries Tuti 

mengatakan untuk merelokasi ini ada beberapa proses yang harus dilalui. 
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Selain pengurusan izin ke OJK, Tuti juga mencari gedung baru yang 

berlokasi strategis dan lebih besar dari gedung sebelumnya, di jalan 

Tuanku Tambusai.   

Bank Tabungan Negara yang merupakan Bank BUMN, BTN Syariah 

menjalankan fungsi intermediasi dengan menghimpun dana dari 

masyarakat melalui produk-produk  giro,tabungan,dan deposito serta 

menyalurkan kembali melalui sektor berbagai produk pembiayaan 

KPR,Multiguna,Investasi,dan Modal Kerja Sesuai dengan Mottonya”Maju 

dan Sejahtera Bersama”,maka Bank Tabungan Negara Syariah 

mengutamakan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam penerapan imbalan 

bagi hasil antara nasabah dan Bank.
13

 

B. Visi, Misi Dan Tujuan Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang 

Syariah Pekanbaru. 

a. Visi Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Syariah 

Pekanbaru. 

Mendukung visi PT Bank Tabungan Negara Konvensional, yakni 

menjadi “ Strategic Business Unit (SBU)” Btn yang sehat terkemuka 

dan menguntungkan dalam penyediaan jasa keuangan Syariah dan 

mengemukakan kemaslahatan bersama agar semakin terdepan dan 

terpecaya dalam memfasilitasi sektor perumahan dan jasa layanan 

keuangan keluarga. 

                                                             
13 Dokumen PT. BTN KCS Pekanbaru. 
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b. Misi Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Syariah 

Pekanbaru. 

1. Memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan 

industri terkait, pembiayaan konsumsi, usaha kecil menengah. 

2. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi 

pengembangan produk, jasa dan jaringan strategis, berbasis 

teknologi  tertinggi. 

3. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip 

kehati-hatian dan memiliki integritas tinggi.  

4. Menyiapkan dan mengembangkan human capital yang 

berkualitas,profesional dan memiliki integritas tinggi. 

5. Meningkatkan shareholder value dengan fokus kepada 

peningkatan pertumbuhan profitabilitas sesuai dengan prinsip 

kehati-hatian dan good corporate governance. 

6. Mempedulikan kepentingan masyarakat, sosial dan lingkungan 

secara berkelanjutan. 

c. Tujuan Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Syariah 

Pekanbaru. 

1. Untuk memenuhi kebutuhan Bank dalam memberikan pelayanan 

jasa keuangan syariah kepada nasabah. 

2. Meningkatkan ketahanan Bank dalam menghadapi perubahan 

lingkungan usaha. 
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3. Mempertahankan loyalitas nasabah BTN yang menghendaki 

transaksi perbankan berdasarkan prinsip syariah. 

4. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap 

nasabah dan pegawai. 

C. Struktur Organisasi. 

Untuk lebih jelaskan struktur organisasi Bank Tabungan Negara 

(BTN) Kantor Cabang Syariah Pekanbaru dapat dilihat sebagaimana pada 

bagan sebagai berikut: 

 

Catt : 

1. Liza Febrina saat ini masih menduduki jabatan Customer Service karena belum ada penggantiNote :  *  Pegaw ai Mutasi Alih Status dari Fronliner KC Pekanbaru, efektif tgl 9 juli 2018 / s.d. penempatan tenaga CS y ang baru 

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CABANG SYARIAH PEKANBARU

Branch Manager
Aries Tuti

DBM Business
Asep 

Wahyuman

Secretary
Anindya Akmala

Mor tage & 
Consumer  

Financing Unit

Rosma Dewy

Br anch Funding 
Sales

Sandi Sasmita

Ser vice Quality Unit 
Head

Customer  Ser vice

- Liza Febrina
- Maudy Natasha
- Meilan F Utami

Consumer  
Financing Ser vice

- Mutia Prima Dinda
- Hendri Susilo
- Dwilia Febrina
- Vedyana Ultissia
- Ria Kumalasari*
- Vera Widyatika*
- Isva (Outs DE)
- Reghia F (Outs DE)
- (Outs DE)

Consumer  
Financing Analyst

- Rahmat Mulyana
- Feby Satria HP
- Putri Neilhampes*
- Laila Mayasari*

Financing Mar keting

- Novrita*

Relationship 
management
commer cial

Commer cial Financing 
Analyst

- Rafid Risad

- Rifandi F Farid

- Dio Ivani Puta
- Chyntia Ademai W

Commer cial 
Funding Sales

- Nikmansyah N

DBM Supporting
Agusman

Operation Unit
Muhammad Fitra

Teller  Ser vice

- Selvia Nurul
- Wirda Magfiroh
- Wisnu Pramuda 

Human Capital 
Suppor t

- Yose Rizal
- Winda Bell (Outs)

Clearing

Miftah Faridl

Cr edit Admin & 
Document Unit 

Head

- Syepri Martadi

Cr edit Admin / FA

- Debby Mayasari
- Aulia Rahman
- Dicky Alvin M
- Figura Ihsando  
- Winda (Outs)

Accounting & 
Repor ting Unit

-

Collection

- Rudi Hidayat
- Rizky P (Outs)

- Tya G (Outs)

- Dedek A (Outs)
- Yandra (outs)

- Ferro D (Outs)

- Cakra Febri (outs)

Restr uctur ing 
Analyst

Commer cial, small & 
medium financing unit

-

Small & Medium 
Account Officer

-

Consumer  Funding 
Sales

- Feby Damiko
- Mia Reniffirach*

Ser vice Assur ance

-

Funding Sales 
Suppor t

-

Acccounting

- M Heru Gustav
- Sufi(Outs)

Financing 
Document

- Almira Mutia I
- Rafdi (Outs)
- Linsintia (Outs)

Ver ifying
-

Collection & 
Wor kout Unit

- Irvan Hizbullah

Legal & Financing 
Recover y

-

TP & IT Suppor t

- Yacob Abdul 
- Fanni Okfiatri

Tr ansaction 
Pr ocessing Sub

Unit

Teller  Ser vice 
Sub Unit

Gener al 
Administr ation 

Sub Unit

Vault
Logistic  Suppor t

- Rahmad Budi R

Consumer  Recover y
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Setiap jabatan dalam bagan struktur organisasi di atas memiliki tanggung 

jawab masing – masing, sebagai berikut: 

a. General Branch Administration, bertanggung jawab pada: 

1. Kelancaran aktifitas kesekretariatan kepala cabang 

2. Penatausahaan surat – menyurat di kantor cabang 

3. Penatausahaan ligistik di kantor cabang 

4. Akurasi dan kelengkapan data kartu pengawasan anggaran 

b. General Branch Adminiatration Officer – Kartu Pengawasan 

Anggaran, bertanggung jawab terhadap: akurasi dan kelengkapan data 

kartu pengawasan anggaran dengan ikhtisar pekerjaan: 

1. Mencatat jumlah anggaran yang disetujui oleh KP pada KPA  

2. Membukukan semua transaksi yang menyangkut biaya 

operasional dalam Kartu Pengawasan Anggaran (KPA) 

3. Melakukan rekonsiliasi antara KPA dengan sandi GL pada 

neraca keuangan. 

c.  General Branch Administration Officer – Logistic (Petugas Bagian 

Umum dan Administrasi – Logistik), bertanggung jawab terhadap 

penatausahaan logistic di kantor cabang, ikhtisar pekerjaan: 

1. Melakukan aktifitas yang berkaitan dengan aktiva tetap kantor 

cabang, mulai dari pengadaan, pemeliharaan, penyusutan dan 

penghapusan. 

2.  Mengadministrasikan kegiatan yang berkaitan dengan logistic 
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3. Mengendalikan semua biaya yang berkaitan dengan kegiatan 

kantor cabang, kencapem dan kankas 

d. General Branch Adminstration Officer (Petugas Bagian Umum & 

Adminstrasi – Mailing), bertanggung jawab terhadap penatausahaan 

surat menyurat di kantor cabang. ikhtisar pekerjaan: 

1. Mengadministrasikan semua surat keluar dan masuk dan 

memberikannya kepada yang berkepentingan. Dan memilik 

aktifitas utama yakni memproses kesekretariatan 

e. Secretary (General Branch Administration Officer), bertanggung 

jawab terhadap kelancaran aktifitas kesekretariatan kepala cabang. 

Ikhtisar pekerjaan dan aktifitas utama: 

1. Mengatur segala aktifitas dan administrasi kesekretariatan bagi 

kepentingan kepala cabang 

2. Melaksanakan kesekretariatan kepala cabang 

f. Personalia (General Branch Administration Officer), bertanggung 

jawab terhadap: 

1. Penatausahaan kepegawaian di kantor cabang 

2. Akurasi dan kelengkapan hasil entry data kepegawaian 

3. Pelaksanaan pembayaran hak – hak pegawai 

g. Financing Service Officer (Petugas Layanan Pembiayaan), 

bertanggung jawab terhadap: 

1. Layanan informasi pembiayaan, pelunasan pembiayaan dan 

penyelesaian klaim nasabah yang berkualitas 
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2.  Layanan permohonan pembayaran ekstra dan advance 

payment 

3. Layanan penerimaan permohonan klaim asuransi pembiayaan 

4. Kelengkapan dan kebenaran data pelunasan dan klaim nasabah 

h. Financing Service Analyst Retail (Petugas Layanan Pembiayaan 

Analis Ritel), bertanggung jawab terhadap:
14

 

1. Kualitas rekomendasi paket analisa pembiayaan (Pembiayaan 

Pemilikan Rumah/ Non Pembiayaan Rumah)  

2. Proses pemberian pembiayaan (Pembiayaan Pemilikan Rumah/ 

Non Pemilikan Rumah) 

3. Pembentukan master baru pembiayaan dengan benar dan akurat 

4. Kebeneran dan kelengkapan berkas permohonan pembiayaan 

5. Kebenaran dan kelengkapan berita acara pengikatan (SPD5 dan 

lampirannya) untuk kemudian diserahkan kepada unit kerja 

terkait 

6. Financing Service Analyst Corporate (Petugas Layanan 

Pembiayaan Analis Korporat), bertanggung jawab. 

7. Kualitas rekomendasi paket analisa pembiayaan umum. 

8.  Proses pemberian pembiayaan umum yang sesuai dengan 

ketentuan bank. 

9.  Pembentukan master baru pembiayaan umum dengan benar 

dan akurat. 
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10.  Kebenaran, kelengkapan dan legalitas berkas permohonan 

pembiayaan umum.  

D. Produk dan Jasa Bank BTN Syariah 

1. Produk-produk Pendanaan (funding)  

a. Giro BTN iB  

Sebagai sarana pendukung bisniss terpercaya, dengan menawarkan 

transaksi perbankan yang menguntungkan melalui Giro Batara iB. 

Simpanan dana perorangan/koorporasi untuk memperlancar aktifitas 

bisnis dan penarikan dana dapat dilakukan dengan cek/bilyet giro atau 

sarana pemindah bukuan lainnya. Menggunakan akad sesuai syariah 

yaitu wadi’ah, bank tidak menjanjikan bagi hasil tetapi boleh 

memberikan bonus yang menguntungkan bagi nasabah. 

b. Giro BTN Prima iB  

Giro BTN Prima iB adalah giro yang Sbersifat investasi atau 

berjangka dengan akad mudharabah yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat-syarat tertentu dengan imbalan bagi hasil 

yang disepakati.  

c. Tabungan BTN Batara iB  

Produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah 

dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu wadi’ah, bank tidak 

menjanjikan bagi hasil tetapi dapat memberikan bonus yang 

menguntungkan dan bersaing bagi nasabah. 

d. Tabungan BTN Prima iB  
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Produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah 

dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu mudharabah 

(investasi), bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan  dan 

bersaing bagi nasabah atas simpanannya.  

e. Tabungan BTN Haji iB  

Produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah 

untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), dengan menggunakan akad 

sesuai syariah yaitu mudharabah (investasi), bank menjanjikan bagi 

hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah atas 

simpanannya.  

f. Deposito BTN iB  

Produk penyimpanan dana dalam bentuk simpanan deposito dengan 

jangka waktu tertentu sesuai pilihan/ keinginan nasabah dan 

menggunakan akad sesuai syariah yaitu mudharabah (invesatsi), bank 

memberikan bagi hasil yang bersaing bagi nasabah atas simpanan 

depositonya.  

g. TabunganKu iB  

TabunganKu iB adalah produk tabungan perorangan dengan syarat 

yang mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama-sama oleh 

bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
15

 

2. Produk-produk Pembiayaan (financing)  
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a. Pembiayaan KPR BTN iB  

Produk pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, rukan, 

rusun/apartement bagi nasabah perorangan dengan menggunakan 

prinsip akad murabahah (jual beli). 

b. Pembiayaan KPR Indensya BTN iB  

Produk pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, rukan 

rusun/apartement secara inden (atas dasar pesanan), bagi nasabah 

perorangan dengan menggunakan prinsip akad istishna’ (jual beli atas 

dasar pesanan) dengan pengembalian secara tangguh (cicilan bulanan) 

dalam jangka waktu tertentu. 

c. Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN iB  

Produk pembiayaan dalam rangka pembelian kendaraan bermotor 

(mobil/sepeda motor) bagi nasabah perorangan dengan menggunakan 

prinsip akad murabahah (jual beli). 

d. Pembiayaan Modal Kerja BTN iB  

Produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan 

belanja modal kerja nasabah lembaga/perusahaan dengan menggunakan 

prinsip akad mudharabah (bagi hasil), dengan rencana pengembalian 

berdasarkan proyeksi kemampuan cashflow nasabah. 

e. Pembiayaan Konstruksi BTN iB  

Produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan 

belanja modal kerja pengembang perumahan untuk membangun proyek 

perumahan dengan menggunakan prinsip akad musyarakah (bagi hasil), 
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dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan 

cashflow nasabah. 

f. Pembiayaan Investasi BTN iB  

Produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan 

belanja barang modal (capital expenditure) perusahaan/lembaga dengan 

menggunakan prinsip akad murabahah (jual beli) dan atau musyarakah 

(bagi hasil), dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi 

kemampuan cashflow nasabah. 

g. Tunai Emas BTN iB  

 Tunai Emas BTN iB adalah pinjaman kepada nasabah berdasarkan 

prinsip qardh yang diberikan oleh bank kepada nasabah berdasarkan 

kesepakatan, yang disertakan dengan surat gadai sebagai penyerahan 

marhun (barang jaminan) untuk jaminan pengembalian seluruh atau 

sebagian hutang nasbah kepada bank. 

h. Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB  

Swagriya BTN iB adalah fasilitas pembiayaan berdasarkan akad 

murabahah (jual beli), yang diperuntukkan bagi pemohon yang 

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bank untuk membiayai 

pembangunan atau renovasi rumah, ruko, atau bangunan lain diatas 

tanah yang sudah dimiliki baik untuk dipakai sendiri maupun untuk 

disewakan.  

i. KPR BTN Sejahtera iB (FLPP)  
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KPR Sejahtera iB adalah produk pembiayaan BTN Syariah guna 

pembelian rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan 

menggunakan prinsip akad murabahah (jual beli).  

j. Multimanfaat BTN iB  

Multimanfaat BTN iB merupakan pembiayaan konsumtif 

perorangan yang ditunjukkan khusus bagi para pegawai dan pensiunan 

yang manfaat pensiunnya dibayarkan melalui jasa payroll BTN Syariah 

yang menggunakan akad murabahah (jual beli). 

Multimanfaat BTN iB digunakan untuk keperluan pembelian 

berbagai jenis barang yang bermanfaat sesuai kebutuhan dan tidak 

bertentangan dengan hukum yang berlaku, seperti barang elektronik, 

furniture, dan alat rumah tangga, serta barang kebutuhan lainnya.  

k. Multijasa BTN iB  

Multijasa BTN iB merupakan pembiayaan yang dapat digunakan 

untuk keperluan mendanai berbagai kebutuhan layanan jasa bagi 

nasabah, seperti: paket biaya pendidikan, paket biaya pernikahan, paket 

biaya travelling (perjalanan wisata), paket biaya umroh/haji plus, paket 

biaya kesehatan, paket biaya jasa lainnya yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah.   

Multijasa BTN iB menggunakan akad kafalah dengan konsep bank 

sebagai penanggung/penjamin jasa layanan yang diselenggarakan 

penyelenggara layanan jasa atau pihak ketiga untuk kewajiban yang 
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ditanggung nasabah dalam rangka mengambil manfaat dari layanan jasa 

tersebut sesuai kebutuhan. 

l. Talangan Haji BTN iB  

Talangan Haji BTN iB merupakan pinjaman dana kepada nasabah 

tabungan BTN Haji iB yang membutuhkan dana talangan untuk 

menunaikan ibadah haji dengan menggunakan prinsip akad qardh.
16

 

E. Produk jasa BTN Syariah. 

a. ATM Batara. 

ATM Batara dapat digunakan untuk: 

1) Penarikan uang tunai. 

2) Pembayaran angsuran KPR. 

3) Transfer antar rekening ke bank BTN  

4) Penggunaannya dapat digunakan pada ATM yang berlogo link dan 

ATM bersama. 

b. RTGS. 

RTGS atau real time gross settlement adalah sistem transfer dana 

online dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan per 

transaksi secara individual. 

c. Sms Batara. 

Fasilitas layanan transaksi perbankan yang dapat diakses melalui 

telepon seluler dengan mengirimkan sms ke no 3555. 

Jenis transaksi pada sms batara antara lain: 
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1) Informasi rekening tabungan, giro dan kredit. 

2) Informasi transaksi. 

3) Informasi suku bunga dan kurs mata uang asing. 

4) Pembayaran KPR BTN, tagihan lisstrik telepon dan telepon seluler. 

5) Transfer antar rekening Bank BTN. 

d. Batara Payroll 

Merupakan fassilitas pembayaran gaji pegawai BTN Syariah. Beberapa 

fassilitas dari produk ini antara lain sebagai berikut: 

Pembayaran gaji lebih cepat dan tepat waktu, bebas biaya administrasi 

tabungan dan ATM, mendapat fasilitas ATM (link), dan dapat 

melakukan penarikan setiap saat dikantor Cabang Syariah  Bank BTN 

dan kantor layanan Syariah Bank BTN seluruh Indonesia, jaringan 

ATM BTN dan ATM berlogo link. 

e. Pick Up Service. 

BTN Syariah memberikan layanan antar jemput setoran dan penarikan 

dana untuk setiap transaksi sesuai dengan kesepakatan diawal. 

Beberapa fasilitas dari produk ini antara lain sebagai berikut: 

Aman karena nasabah tidak pernah datang ke bank, bebas biaya untuk 

setiap antar jemput setoran dan penarikan. 

f. SPP Online. 

SPP Online adalah pembayaran pendidikan yang dilakukan dengan 

system real time online. 

Pembayaran dapat dilakukan melalui: 
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1) Loket Bank BTN Syariah dan fasilitas lain. 

2) Mudah hanya mengimput NIM 

3) Aman dapat dengan cara tunai dan pemindahbukuan 

4) Akurat online update ke data sekolah dan universitas. 

F. Aktivitas Perusahaan. 

Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Syariah adalah 

Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang berbentuk perseoan terbatas 

dan bergerak dibidang jasa keuangan perbankan. Bank Tabungan Negara 

(BTN) Kantor Cabang Syariah selalu berinovasi dan terus menjadi lebih 

baik. Perencanaan bisnis yang lebih terarah sebagai tujuan yang harus 

dicapai oleh pihak bank untuk menjadi Bank yang terdepan dalam 

membantu semua kebutuhan masyarakat saat ini.  
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

A. Pembiayaan. 

1. Pengertian Pembiayaan. 

Kata pembiayaan berasal dari kata “biaya” yang berarti 

mengeluarkan dana untuk keperluan sesuatu.
17

 Perkataan pembiayaan 

yang artinya kepercayaan (trust), berarti lembaga keuangan syariah 

selaku shohibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang atau 

perusahaan untuk melaksanakan amanah yang diberikan berupa 

pemberian dana dan mengelolanya dengan benar dan sesuai dengan 

kesepakan yang disepakati diawal.
18

   

Pengertian lain, pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan 

usaha atau tugas pokok bank syariah, yaitu pemberian fasilitas 

penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang 

merupakan difisit unit
19

. Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 

tentang Perbankan Syariah menyatakan penyediaan uang atau tagihan 

yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara bank dengan pihak lain ynagmewajibkan pihak 

yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah 
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P. Adiyes Putra,M.Si & Nuenasrina,SE., M.Si, manajemen pembiayaan bank 

syariah. Panam-Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019, h. 1 
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jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Penyediaan 

dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa: 

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. 

b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 

bentuk ijarah muntahiya bittamlik.  

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan 

istishna’. 

d. Transaksi multijasa dengan mengggunakan akad ijarah atau 

kafalah. 

   Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. 

Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari 

pembiayaan,yaitu: 

1. Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari 

pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil 

yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. 

2. Safety, keamanan dari fasilitas yang diberikan harus benar-

benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-

benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.
20

 

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu, 

sebelum masuk ke masalah pengertian pembiayaan, perlu diketahui 

apa itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada 

peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, 
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perdagangan atau pengolahan barang  (produksi). Pelaku bisnis dalam 

menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan sumber modal. Jika 

pelaku tidak memiliki modal secara cukup maka ia akan berhubungan 

dengan pihak lain, seperti bank, untuk mendapatkan suntikan dana, 

dengan melakukan pembiayaan. 

Sehingga dapat didefinisikan, pengertian pembiayaan adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan terhadap bank dengan pihak 

lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang 

atau tagihan tersebut dalam waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 

hasil.
21

 

2. Jenis-jenis Pembiayaan. 

Beragam jenis usaha , menyebabkan beragam pula kebutuhan akan 

dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis pembiayaan 

juga menjadi beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana 

yang diinginkan nasabah. 

1. Dilihat Dari Segi Kegunaan. 

a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan 

untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. 

Secara umum yang dimaksud pembiayaan modal kerja (PMK) 

syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan 
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kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja 

usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
22

 

b. Pembiayaan investasi, yaitu penanaman dana dengan maksud 

untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan di kemudian 

hari. Kebutuhan pembiayaan investasi dapat dipenuhi dengan 

berbagai cara, antara lain: 

1. Bagi hasil :mudharabah, musyarakah. 

2. Jual beli :murabahah, istishna. 

3. Sewa : ijarah atau ijarah muntahiyah bittamlik
.
.
23

 

2. Dilihat Dari Segi Tujuan 

a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan 

untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu 

untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, 

maupun investasi. 

b. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Merupakan 

pembiayaan yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai 

secara pribadi.
24
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3. Dilihat Dari Segi Jangka Waktu 

a. Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang 

dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun. 

Biasanya digunakan untuk keperluan pembiayaan modal kerja.  

b. Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang 

dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 3 tahun. 

Biasanya digunakan untuk keperluan  pembiayaan modal kerja, 

investasi, dan konsumsi. 

c. Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang 

dilakukan dengan waktu lebih dari 3 tahun. Biasanya 

pembiayaan ini digunakan untuk investasi jangka panjang serta 

pembiayaan komsusmsi yang nilainya besar seperti untuk 

pembelian gedung, pembangunan proyek dan pembiayaan untuk 

pembelian rumah.
25

 

4. Dilihat Dari Segi Jaminan 

a. Pembiayaan dengan jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan 

dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk 

barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. 

b. Pembiayaan tanpa jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan 

tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan jenis ini 

diberikan dengan melihat prospek usaha, character serta 
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loyalitas atau nama baik calon debitur selama berhubungan 

baik dengan bank ataupun pihak lain.
26

 

5. Dilihat Dari Segi Sektor Usaha. 

a. Pembiayaan pertanian, yaitu pembiayaan yang dibiayai untuk 

sektor pertanian atau perkebunan. Sektor usaha pertanian dapat 

berupa jangka panjang maupun jangka pendek. 

b. Pembiayaan perternakan, yaitu pembiayaan yang diberikan 

untuk sektor perternakan baik jangka panjang maupun jangka 

pendek. 

c. Pembiayaan industri yaitu, pembiayaan yang diberikan untuk 

membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah, 

industri besar. 

d. Pembiayaan pertambangan yaitu, pembiayaan yang diberikan 

kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayai 

biasanya dalam jangka waktu panjang, seperti tambang emas, 

minyak, atau timah. 

e. Pembiayaan pendidikan, yaitu pembiayaan yang diberikan 

untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan. 

f. Pembiayaan profesi yaitu, pembiayaan yang diberikan kepada 

kalangan prefesional seperti, dosen, dokter, atau pengacara. 
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g. Pembiayaan perumahan yaitu, pembiayaan untuk membiayai 

pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya 

berjangka waktu panjang.
27

  

B. Prinsip 5 C.  

Prudent yang berati bijaksana atau asas kehati-hatian merupakan 

suatu konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar, kebijakan atau 

teknik dalam manajemen resiko perbankan. Bank yang sehat merupakan 

bank yang mampu untuk menerapkan asas perkreditan yang sehat dengan 

berpedoman pada prinsip 5 C dalam hal menilai kredit atau pembiayaan. 

prinsip 5 C yang dipakai bank syariah harus memiliki kejelasan dalam hal 

prosedur, pedoman, dan kebijakan pembiayaan yang diberikan bank 

syariah kepada nasabah.
28

   

  Dalam pemberian pembiayaan, bank syariah sebagai lembaga 

keuangan sangat berhati-hati dalam menyalurkan dana agar dana yang 

diberikan bank dapat bermanfaat sesuai dengan porsi kebutuhan nasabah. 

Layak tidaknya pemberian pembiayaan oleh Bank Syariah kepada nasabah 

dapat dilakukan dengan analisis 5 C, yaitu: 

a. Character. 

Penilaian karakter dilakukan oleh bank kepada nasabah untuk 

mengetahui itikad dari nasabah tersebut, baik perilaku seehari-harinya, 

wataknya dan sifat-sifat pribadi yang dimiliki nasabah tersebut. Hal 
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tersebut juga dapat dilihat dari BI checking nasabah tersebut. 

Walaupun nasabah tersebut diyakini mampu secara finansial untuk 

memenuhi kewajiban, namun jika nasabah tersebut memiliki itikad 

yang kurang baik maka bank akan mempertimbangkan untuk 

pemberian pembiayaan atau bisa jadi bank tidak akan merealisasi 

pembiayaan yang diajukan.
29

      

b. Capacity  

Penilaian kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna 

memperoleh laba yang nanti akan digunakan untuk mengembalikan 

pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. 

c. Capital.  

Digunakan untuk melihat seberapa besar penggunaan modal dalam 

kegiatan usahanya, apakah modal yang selama ini digunakan sesuai 

dengan laporan keuangan yang diberikan calon nasabah kapada bank 

syariah atau justru antara modal yang ada dengan penggunaan modal 

untuk pengolaan usaha tidak sesuai atau terdapat kejanggalan. Dalam 

penilaian capital bank syariah selain melihat dari laporan keuangan 

calon nasabah, juga harus dilihat dari sumber modal yang didapat oleh 

calon nasabah.  

d. Collateral. 

Collateral atau yang sering disebut dengan jaminan adalah barang atau 

sesuatu yang berharga dan memiliki nilai untuk dijadikan sebagai 
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penjamin bagi calon nasabah untuk mengajukan pembiayaan kepada 

bank syariah. Jaminan yang diberikan nasabah kepada bank syariah 

biasanya berupa tanah, bangunan, benda bergerak (motor, mpbil), dan 

barang atau apapun yang sekiranya dapat disetujui oleh pihak analis 

pembiayaan dan dapat dijadikan sebagai jaminan. 

e. Condition. 

Penilaian kondisi usaha dapat dipengaruhi oleh situasi sosial dan 

ekonomi yang ada.  Tidak hanya pada sektor yang akan dibiayai saja, 

melainkan pada sektor ekonomi menyeluruh yang dalam hal ini juga 

menjadi bagian dari penetuan kondisi usaha calon nasabah yang akan 

dibiayai.
30

    

C. Multimanfaat BTN iB 

1. Pengertian Pembiayaan Multimafaat. 

Multimanfaat BTN iB merupakan pembiayaan konsumtif 

perorangan yang ditunjukkan khusus bagi para pegawai dan pensiunan 

yang manfaat pensiunnya dibayarkan melalui jasa payroll BTN 

Syariah yang menggunakan akad murabahah (jual beli). 

Multimanfaat BTN iB digunakan untuk keperluan pembelian 

berbagai jenis barang yang bermanfaat sesuai kebutuhan dan tidak 

bertentangan dengan hukum yang berlaku, seperti barang elektronik, 

furniture, dan alat rumah tangga, serta barang kebutuhan lainnya.
31

 

                                                             
30

Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, Bank dan Lembaga Keuangan, Jakarta : 

PTRajaGrafindo Persada, 2014. H. 173    

       
31

 Dokumen PT. BTN KCS Pekanbaru.  
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Pembiayaan Multimanfaat terdapat dalam Fatwa DSN No 121/DSN-

MUI/II/2018 tentang pembiayaan multimanfaat.  

2. Mekanisme Pembiayaan Murabahah. 

Dalam praktik pembiayaan murabahah pada umumnya bank syariah 

yang ada di Indonesia, memiliki bebarapa contoh ketika dalam 

memberikan pembiayaan murabahah pada nasabah yang dilaksanakan 

oleh bank syariah,antara lain: 

1. Contoh pembiayaan murabahah untuk renovasi rumah, yaitu 

nasabah datang ke bank syariah untuk mengajukan pembiayaan 

renovasi rumah dan bila permohonan nasabah sudah disetujui, 

nasabah akan diberi amanah untuk membeli bahan bangunan yang 

dibutuhkan dalam jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari dan 

melampirkan  bukti pembelian atau nota, jika dalam waktu 

tersebut belum ada tindakan pembelian bahan bangunan maka 

dianggap melanggar kesepakatan. 

2. Contoh pembiayaan murabahah  untuk membeli kendaraan, yaitu 

dalam pembelian sebuah kendaraan yang obyeknya sudah jelas, 

maka pihak bank akan segera menghadirkan pemilik kendaraan 

dan setelah itu akan dilaksanakan akad jual beli dengan akad 

murabahah antara pihak bank dan nasabah. 

3.  Contoh pembiayaan murabahah dalam pembiayaan rumah yaitu 

nasabah yang mengajukan pembiayaan, setelah disetujui maka 

pihak bank akan membeli rumah yang dibutuhkan nasabah untuk 
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kemudian dijual kembali kepada nasabah mengajukan pembiayaan 

tersebut ditambah dengan sejumlah keuntungan sesuai dengan 

kesepakatan.  

4. Contoh murabahah untuk pembiayaan modal kerja yaitu 

pengadaan barang pada umumnya dengan menggunakan akad 

murabahah, yaitu pihak bank akan membelikan barang yang 

dibutuhkan nasabah dari suplier  kemudian pihak bank akan 

menjual kembali barang tersebut kepada nasabah tersebut dengan 

harga pokok ditambah keuntungan sesuai kasepakatan.  

Bolehnya praktek murabahah telah ditegaskan lewat Fatwa DSN 

MUI No.4 tahun 2000.
32

 Selain itu orang sering menyamakan pembiayaan 

murabahah (margin) dengan kredit (bunga) pada bank konvensional.  

Padahal keduanya terdapat perbedaan, adapun perbedaannya 

seperti pada table dibawah:
33

 

Tabel 3.1 

Perbedaan Margin Murabahah dengan Bunga 

No Margin Keuntungan (Ar-Ribh) Bunga (Ar-Riba) 

1. Barang sebagai Objek, nasabah 

berutang barang, bukan berutag uang 

bank serahkan barang. 

Uang sebagai Objek/ 

komoditas, nasabah berutang 

uang bank serahkan uang. 

                                                             
32 fatwa DSN MUI No.04 tentang murababah 
33

 Nurul Huda dan mohamad Heykal, lembaga keuangan islam Tinjauan Teoritis dan 

Praktis (Jakarta:Kencana,2010), h.45 
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2. Harga yang telah disepakati tidak 

bisa berubah. 

Bank bisa berubah secara 

sepihak. 

3. Sektor moneter dan riel terkait kuat, 

sehingga mendorong percepatan arus 

barang dan produksi. 

Tidak dikaitkan dengan 

sektor riel (sektor moneter & 

riel terpisah) 

4. Mendorong percepatan arus barang, 

sehingga ,mendorong produktifitas 

dan entrepreneurship, meningkatkan 

tenaga kerja (employment).  

Tidak mendorong percepatan 

arus barang karena tidak 

mewajibkan adanya barang, 

tidak mendorong 

produktifitas dan 

enemployment. 

5. Pertukaran barang dengan uang. Pertukarang uang dengan 

uang 

6. Bila macet tidak ada bunga berbunga Macet bunga berbunga 

7. Jika nasabah dinilai mampu tapi tidak 

bayar dikenakan denda untuk 

mendidik dan dananya dimasukan 

dalam dana sosial bukan pendapatan. 

Denda/bunga cenderung 

tidak mendidik dan bersifat 

eksploitatif serta denda 

dihitung sebagai keuntungan. 

8. Terjadi pemindahan kepemilikan, 

barang sekaligus sebagai jaminan. 

tidak ada pemindahan 

kepemilikan  

9. Tidak membuka ruang spekulasi.  Bunga ruang untuk 

spekulasi 

10. Memenuhi rukun jual beli dengan 

akad jual beli  

Uang lansung sebagai 

komoditas tidak ada akad 

jual beli. 

11. Sah, halal dan penuh berkah. Tidak sah, haram, jauh dari 

keberkahan 

Penerapan akad murabahah dalam perbankan syariah digunakan dalam 

fungsi lending-nya. Bank syariah menerapkan beberapa jenis transaksi murabahah 

diantaranya: 
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1) Pembiayaan komsumtif yakni pembiayaan yang diberikan untuk 

pembelian atau pengadaan barang tertentu sebagai kebutuhan. 

2) Pembiayaan produktif, yakni pembiayaan yang diberikan untuk 

kebutuhan usaha. Pembiayaan jenis ini terbagi dua yakni: 

 Pembiayaan investasi, contohnya pembelian kebun atau lahan 

 Pembiayaan modal kerja, contohnya melalui pembelian stock 

dan inventori, alat ganti, bahan mentah, barang setengah jadi, 

dan lain.
34

 

D. Akad Murabahah. 

Pembiayaan Multimanfaat adalah jenis produk pendanaan dengan 

akad murabahah. Pihak bank memberikan barang yang diperlukan 

nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli 

ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati oleh bank dan 

nasabah. 

 Murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut 

jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara 

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

ditambah keuntungan (margin). Kedua belah pihak harus menyepakati 

harga jual dengan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan 

dalam akad jual beli dan jika telah disepakti tidak dapat berubah selama 

berlakunya akad. Dalam perbankan syariah murabahah selalu dilakukan 

dengan cara pembayaran cicilan (bi tsamanajil, atau muajjal). Dalam 

                                                             
    

34
Sunarto Zulkifli, panduan praktis Transaksi perbankan syariah ,(Jakarta: Zikrul 

Hakim,2003),h.61 
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transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara 

pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan 

Dalam fiqih Islam, murabahah yaitu suatu bentuk jual beli tertentu 

ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang 

dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, 

dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.
35

 Murabahah berasal 

dari kata ribhu, yang artinya keuntungan.
36

 Secara sederhana murabahah 

adalah akad jual beli seharga barang ditambah keuntungan (margin) yang 

telah disepakati. Menurut fatwa DSN-MUI No.04 tahun 2000, murabahah 

adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada 

pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai 

laba.
37

  

Berdasarkan beberapa pengertian diatas akan dapat disimpulkan 

murabahah didefinisikan sebagai akad jual  beli barang dengan 

menyatakan harga pokok dan keuntungan (margin) yang telah disepakati. 

Karena keuntungan yang disepakati, maka karakteristik murabahah adalah 

si penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga pembelian atau 

harga pokok barang yang menyatakan jumlah keuntungan yang 

ditambahkan pada biaya tersebut.
38

   

                                                             
35 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), h.81 

      
36

 Andri Soemitra, Bank & lembaga keuangan syariah,cetakan kedua (Jakarta: kencana 

predana media group,2010) h, 79  
37

 Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah 
38

 Ibnu Rusyd dan Adiwarman A. Bank Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2014)  

h.114 
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Bai‟ murabahah atau beli angsur dapat dilihat dari kata ribhu 

(keuntungan), merupakan transaksi jual beli dimana lembaga pembiayaan 

menyebutkan jumlah keuntungan tertentu. Dalam pembiayaan ini bank 

bertindak sebagai penjual, dan dilain pihak castamer sebagai pembeli 

sehingga harga beli dari supplier atau produsen atau pemasok ditambah 

dengan keuntungan lembaga pembiayaan sebelum dijual kepada castemer.  

Untuk terjadi transaksi perluh ada kesepakatan harga jual, syarat-

syarat pembayaran antara bank dengan pembeli. Harga jual dicantumkan 

dalam akad sehingga tidak dapat diubah oleh masing-masing pihak  

sampai masa akad berakhir. Barang diserahkan setelah akad dilakukan, 

sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh atau mencicil (bil 

tsaman ajil atau muajjal). Bai’ murabahah ini ditujukkan untuk 

memenuhi kebutuhan castemer  terhadap barang tertentu karena tidak 

memiliki uang dalam jumlah besar atau karena tidak ingin dibeli secara 

tunai. Disini penjual berkewajiban memberitahu harga pokok barang yang 

yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
39

 

Transaksi jual beli murabahah bentuk ini diperbolehkan. Allah Swt. 

berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2:275) : 

بَب وَ  نشِّ َحشَّ َٔ ٍْعَ   ُ  اْنبَ أََحمَّ  ّللاَّ َٔ  

“Dan allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” 

  

Hadist riwayat Ibnu Majah, yang artinya: 

                                                             
  39 Veithzal Rivai, Islamic Banking, Op.cit, h.49 
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“Dari Suhaib ar-Rumi ra bahwa Rasulullah Shalallahu;alaihi wa 

sallam bersabda, Tiga hal didalamnya terdapat keberkatan: jual beli 

secara  tangguh muqaradha (mudharabah), dan mencampur gabdum 

dengan tepung untuk keperluan dirumah, bukan untuk djual.”
40

 

E. Jenis - Jenis Akad Murabahah. 

Dalam aplikasinya pembiayaan murabahah dapat dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu : 

1. Murabahah tanpa pesanan. 

Murabahah tanpa pesanan maksudnya adalah penyediaan barang tidak 

terpengaruh atau terkait terhadap pesanan atau pembeli. 

2. Murabahah berdasarkan pesanan. 

Murabahah berdasarkan pesanan maksudnya bahwa bank syariah 

baru akan melakukan transaksi murabahah apabila ada anggota yang 

memesan barang sehingga penyediaan barang baru akan dilakukan jika 

ada pesanan. Murabahah berdasarkan peasanan ini dapat dibagi lagi 

menjadi dua yaitu berdasarkan pesanan dan mengikat, dalam hal ini 

pihak anggota harus terikat oleh sesuatu perjanjian yaitu jika 

barangnya sudah ada maka harus beli. Sedangkan murabahah  

berdasarkan pesanan tidak terikat maksudnya adalah bahwa anggota 

boleh menolak atau mengembalikan pesanan yang sudah diterima.  

F. Landasan Hukum Murabahah. 

1) Al-Qur‟an surah An-Nisa 4:29 

                                                             
40

 Ibid  
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ٌَ تَِجبَسةًّ   ٌْ تَُكٕ ٍَُُْكْى بِبْنبَبِطِم إَِلَّ أَ انَُكْى بَ َٕ ٍَ آَيُُٕا ََل تَأُْكهُٕا أَْي ٌَب أٌََُّٓب انَِّزٌ

ٌَ بُِكْى َسِحٍىًّ عَ  َ َكب ٌَّ ّللاَّ َْفَُسُكْى ۚ إِ ََل تَْقتُهُٕا أَ َٔ ُُْكْى ۚ  اٍْ تََشاٍض ِي  

 “Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka 

diantara kamu dan janganla kamu membunuh dirimu (larangan 

membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang 

lain sebab membunuh orang lain berarti memunuh dii sendiri, 

karena umat merupakan suatu kesatuan); sesungguhnya allah 

maha penyayang kepadamu.” 

2) Al-Qur‟an surah Al-Baqarah (2) : 275 

نِكَ  ًَسِّ ۚ َر  ٍَ اْن ٌُ ِي ٍْطَب ب ٌَقُُٕو انَِّزي ٌَتََخبَّطُُّ انشَّ ًَ ٌَ إَِلَّ َك بَب ََل ٌَقُُٕيٕ ٌَ انشِّ ٍَ ٌَأُْكهُٕ  انَِّزٌ

 ْٕ ٍْ َجبَءُِ َي ًَ بَب ۚ فَ َو انشِّ َحشَّ َٔ ٍَْع  ُ اْنبَ أََحمَّ ّللاَّ َٔ بَب ۗ  ٍُْع ِيْثُم انشِّ ب اْنبَ ًَ ُْى قَبنُٕا إََِّ ِّ  ِعظَت  بِأَََّٓ ٍْ َسبِّ ِي

 ٌَ ئَِك أَْصَحبُة انَُّبِس ۖ ُْْى فٍَِٓب َخبنُِذٔ ٍْ َعبَد فَأُٔنَ  َي َٔ  ۖ ِ أَْيُشُِ إِنَى ّللاَّ َٔ َْتََٓى  فَهَُّ َيب َسهََف   فَب

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian 

itu sama dengan riba, padahal allah telah menghalalkan jual beli 

dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai 

kepadanya larangan dari tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil 

riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum 

datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada allah. Orang 
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yang kembali (mengambil riba), maka arang itu adalah penghuni-

penghuni neraka;mereka kekal didalamnya.  

3) Hadist riwayat Tirmidzi 

“pedagang yang jujur dan terpercaya maka dia bersama nabi, 

orang-orang yang jujur dan para syuhada.”
41

  

4) Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, yang dinilai shahih oleh 

Ibnu Hibban. 

ََلهللِ َصهًَّ ّللاُ  ْٕ ٌَّ َسُس ُُّْ أَ ًَ ّللاُ َع ٍِْذ اْنُخْذِسيِّ َسِض ًْ َسِع ٍْ أَبِ َسهََّى قَبَل:  َع َٔ  ِّ أَنِ َٔ  ِّ ٍْ َعهَ

ٍْ تََشاٍض, )سٔاِ انبٍٓقً ٔابٍ يبجّ ٔصححّ ابٍ حببٌ( ٍُْع َع باْنبَ ًَ  إََِّ

Artinya : Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa rasulullah SAW 

bersabda,”Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama 

suka.”
42

 

Bolehnya transaksi jual beli murabahah asalkan memenuhu 

rukun dan syarat-syarat. Adapun rukun jual beli terdiri dari: 

a. Ba‟i = penjual (pihak yang memiliki barang) 

b. Musytari = pembeli (pihak yang akan membeli barang) 

c. Mabi‟ = barang yang akan diperjualbelikan 

d. Tsaman = harga 

e. Ijab Qabul= pernyataan timbang terima. 

Sedangkan syarat dan rukun murabahah adalah:
43

 

                                                             
41 Veithzal Rivai, Islamic Banking, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h.146 
42 Nurnsrina dan P Adiyes Putra, kegiatan usaha bank syariah, (Yogyakarta: 

Kalimedia,2017), h.78 
43

Nurnasrina dan P. Adiyes Putra,Kegiatan Usaha Bank Syariah( Yogyakarta: 

Kalimedia,2018), h. 79  
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a. Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah. 

b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang 

ditetapkan 

c. Kontrak harus bebas dari riba. 

d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi 

cacat atas barang sesudah pembelian 

e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan 

dengan pembeliann musalnya jika pembelian dilakukan 

secara hutang. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan. 

Berdasarkan penelitian terhadap mekanisme pembiayaan 

multimanfaat dengan akad murabahah pada PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Pekanbaru, maka 

dengan penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa margin yang 

terdapat dalam pembiayaan ini adalah 7.04% untuk nasabah yang 

jangka waktu angsurannya selama 1 tahun dan margin 9.36% untuk 

nasabah yang jangka waktu angsurannya selama 10 tahun. 

1. Mekanisme Pembiayaan Multimanfaat pada PT Bank Tabungan 

Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru. 

 Nasabah harus mengisi form pengajuan pembiayaan 

Smultimanfaat. 

 Nasabah harus melengkapi dokumen persyaratan . 

 Bank melakukan checking kelengkapan dokumen. 

 Financing service melakukan verifikasi kelengkapan dokumen. 

 Melakukan analisa data dengan anasis 5 C proses wawancara. 

 Menunggu keputusan berdasarkan analisa 5 C. 

 Bagi nasabah yang diterima maka antara bank dan nasabah 

akan melakukan akad dan perhitungannya. 

 Untuk penetapan waktu akad dan saat akad dihadiri oleh 

nasabah, pasangan nasabah, pihak bank dan notaris. 

 Pemberian P3 dari PT Bank Tabungan Negara KCS Pekanbaru. 
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2. Keunggulan dari Pembiayaan Multimanfaat pada PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Pekanbaru. 

 Dapat membeli kebutuhan barang elektronik atau furniture 

dengan cepat. 

 Proses pembiayaannya juga lebih mudah dan cepat. 

 Angsurannya juga lebih ringan. 

 Dilindungi asuransi jiwa. 

 Maksimal pembiayaan 100% dari harga barang. 

 Angsuran pembiayaan multimanfaat fixed. 

Sedangkan kelemahan dari Pembiayaan Multimanfaat pada PT. 

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah 

Pekanbaru adalah: 

 Nasabah yang akan melakukan pembiayaan harus memiliki 

agunan fixed asset. 

 Bagi nasabah pegawai atau pensiunan harus membayar gaji 

melalui payroll BTN atau pembayaran angsuran kolektif 

melalui bendahara perusahaan. 

 Jika nasabah terlambat membayar angsuran maka akan 

dikenakan denda dan penyitaan produk pembiayaan 

B. Saran. 

1. Diharapkan agar pihak BTN Syariah lebih cermat dan teliti agar bisa 

lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan. Khususnya pada 

pembiayaan multimanfaat ini, harus benar-benar diperhatikan 
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keuangan nasabah baik itu pemasukan dan pengeluaran nasabah setiap 

bulannya. Karen sistem pembayaran pada pembiayaan tersebut dengan 

potong gaji nasabah yang bersangkutan. 

2. Dari penelitian yang dilakukan, maka penulis menyatakan peneliti 

selanjutnya dapat melakukan lebih lanjut tentang pembiayaan 

multimafaat dengan aka murabahah, sehingga bisa mengembangkan 

data yang lama.  
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