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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Islam, aktivitas keuangan dan perbankan dipandang

sebagai wahana bagi masyarakat untuk membawa meraka kepada

pelaksanaan dua ajaran Al-Qur’an, yaitu prinsip saling at-ta’awun

(membantu dan saling kerja sama antara anggota masyarakat untuk

kebaikan) dan prinsip menghindari al-ikhtinaz (menahan dan membiarkan

dana menganggur dan tidak diputar untuk transaksi yang bermanfaat).

Salah satu fungsi vital perbankan adalah sebagai lembaga yang berperan

menerima simpanan dari nasabah dan meminjamkannya kepada nasabah

lain yang membutuhkan dana. Bagi perbankan konvensional, selisih

(spread) antara besarnya bunga yang dikenakan kepada para peminjam

dana dengan imbalan bunga yang diberikan kepada para nasabah

penyimpan dana itulah sumber keuntungan terbesar.

Menurut A. Abdurahman (2001) dalam Ensiklopedia Ekonomi

Keuangan dan Perdagangan, bank adalah suatu jenis lembaga keuangan

yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman,

mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak

sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha

perusahaan-perusahaan dan lain-lain.1

1 Thamrin Abdullah, Francis Tantri, Bank dan Lembaga Keuangan, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2012), h. 2
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Di Indonesia regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU

No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank

yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan

menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha

Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).2

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai

dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang

perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dalam

undang-undang diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-janis usaha

yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan bank syariah. Undang-

undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional

untuk membuka cabang syariah bahkan mengkonversi diri secara total

menjadi bank syariah.3

Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat

perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang

Perbankan Syariah bagi para stafnya. Sebagian bank tersebut ingin

menjajaki untuk membuka divisi atau cabang syariah dalam institusinya.

Sebagian lainnya bahkan berencana mengkonversi diri sepenuhnya

menjadi bank syariah. Hal demikian diantisipasi oleh Bank Indonesia

dengan mengadakan pelatihan perbankan syariah bagi para pejabat Bank

Indonesia dari segenap bagian, terutama aparat yang berkaitan langsung

2Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana,
2010), h. 61

3 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori Kepraktek, (Jakarta:
Gema Press, 2001), h. 26
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seperti DPNP (Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan), kredit,

pengawasan, akuntansi, riset dan moneter.

Secara umum, fungsi utama perbankan sebagai lembaga

intermediasi dapat dibagi menjadi 3 bagian:4

1. Penghimpunan dana dari masyarakat (Funding)

2. Penyaluran dana ke masyarakat (Lending)

3. Memberikan jasa-jasa dalam bidang perbankan yang sesuai

dengan ketentuan yang berlaku (Service)

Dua fungsi utama bank syariah adalah mengumpulkan dana dan

menyalurkan dana, penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah

adalah pemberian pembiayaan pada nasabah yang membutuhkan dana baik

untuk modal usaha maupun untuk modal konsumsi.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998

“pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah watku tertentu dengan

imbalan atau bagi hasil”. Menurut Antonio (2001:160) “Pembiayaan yaitu

pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-

pihak lain yang merupakan defisit unit”.5

Pembiayaan, secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah

4 Nurnasrina, Perbankan Suyariah 1, (Pekanbaru: Suska Press, 2012), h. 20.
5http://rezasyahputra32.blogspot.com/2013/06/pengertian pembiayaan.html?m=1
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direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain,

sedangkan bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan

nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau

pengolahan barang (produksi).6 Maka dari itu pembiayaan dapat diartikan

sebagai fasilitas yang berhubungan dengan biaya melalui penyediaan uang

atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan

pihak lain.

Pada saat ini, melihat dari kondisi perekonomian yang semakin

berkembang pesat, banyak masyarakat yang membutuhkan jasa perbankan

terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, baik itu kebutuhan

untuk modal usaha maupun kebutuhan konsumsi seperti pembelian rumah,

pembelian kendaraan bermotor dan berbagai macam kebutuhan lainnya.

Pada perbankan syariah dalam kegiatan penyaluran dana atau

pembiayaan dilakukan dengan berbagai macam sistem dan bentuk produk

seperti dengan sistem kemitraan dengan produk pembiayaan mudharabah

dan pembiayaan musyarakah, dengan sistem jual beli dangan produk jual

beli murabahah, jual beli salam, dan jual beli istishna.

Menurut Adiwarman A. Karim dalam kutipannya bahwa salah satu

skim fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah

skim jual beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim dilakukan

rasulullah saw. dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah berarti

suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang

6 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Suatu Pengamalan Umum,
(Jakarta: Taskia Institusi, 2000), h. 135
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disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya

kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut

dapat dinyatakan dalam nominal rupiah atau dalam bentuk persentase dari

harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.7

Murabahah adalah istilah dalam fiqh Islam yang berarti 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.8

Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk persentase tertentu dari

biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa

dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena itu

murabahah tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran

tertunda (deferred payment), seperti yang secara umum dipahami oleh

sebagian orang yang mengetahui murabahah hanya dalam hubungannya

dalam transaksi pembiayaan di perbankan syariah, tetapi tidak memahami

fiqh Islam.

Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi

ada beberapa, yaitu:9

7 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta:
Gema Insani Press, 2001), h. 86.

8 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Rajagranfindo Persada,
2008), h. 81.

9 Ibid, h. 82.
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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.

Biasanya dalam perbankan menggunakan murabahah dengan

pemesanan yang mana lebih dikenal dengan murabahah kepada pemesan

pembelian (KPP). KPP umumnya dapat ditetapkan pada produk

pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik

maupun luar negeri, seperti melalui letter of credit (L/C). Skema ini paling

banyak digunakan  karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang

sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya.

Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan

murabahah secara berkelanjutan (roll over/evergreen) seperti untuk modal

kerja. Padahal sebenarnya murabahah ini adalah kontrak jangka pendek

dengan sekali akad (one shot deal). Murabahah tidak tepat diterapkan

untuk skema modal kerja. Akad mudharabah lebih sesuai dengan skema

tersebut. Hal ini mengingat prinsip mudharabah memiliki fleksibilitas

yang sangat tinggi.

Jual beli murabahah pada perbankan syariah biasanya dilaksanakan

dengan cara murabahah bil wakalah, yaitu bank mewailkan kepada

nasabah untuk membeli barang pesanan nasbah dari pihak ketiga, maka

untuk mencegah penyalahgunaan atau kerusakan akad pihak bank juga
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mengadakan perjanjian khusus dangan nasabah. Seperti yang tertuang

dalam ketetapan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

(DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI /IV/2000 pada ketetapan pertama no 8 dan

9 yaitu:10

a. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan

akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus

dengan nasabah.

b. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli

barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus

dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Setiap perjanjian agar secara sah mengikat bagi para pihak-pihak

yang mengadakan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yang mana

ini tertuang dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu perlunya ada

kesepakatan para pihak (asas konsensual), kecakapan bertindak dari para

pihak, adanya objek tertentu, dan mempunyai kuasa yang halal.

Dalam kontrak pada umumnya janji-janji para pihak itu saling

“berlawanan”, misalnya dalam perjanjian jual beli, tentu saja satu pihak

menginginkan barang, sedangkan pihak lainnya menginginkan uang

karena tidak mungkin terjadi jual beli kalau kedua belah pihak

menginginkan hal yang sama.

Dengan kata lain, perjanjian jual beli adalah perjanjian di mana

salah satu pihak berjanji akan menyerahkan barang objek jual beli,

10 Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Murabahah, (Jakarta: 2000).
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sementara pihak lain berjanji akan menyerahkan harganya sesuai dengan

kesepakatan diantara keduanya. Sedangkan menurut pengertian syariat,

yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling

rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu

berupa alat tukar yang sah).11

Kontrak perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum di mana

seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk

melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Sebagaimana dalam hukum perjanjian menurut KHUPerdata yang

mengenal asas kebebasan berkontrak, asas personalia, dan asas itikad baik,

sedangkan dalam hukum adat mengenal asas terang, tunai, dan rill. Dalam

konteks hukum Islam juga mengenal asas-asas hukum perjanjian. Adapun

asas-asas itu adalah sebagai berikut:12

1. Asas kebebasan

2. Asas persamaan atau kesetaraan

3. Asas keadilan

4. Asas kerelaan

5. Asas kebenaran dan kejujuran

6. Asas tertulis

Dalam hukum Islam kontemporer digunakan istilah “iltizam”

untuk menyebut perikatan (verbintenis) dan istilah “akad” untuk menyebut

perjanjian (overeenkomst) dan bahkan untuk menyebut kontrak (contract).

11 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (konsep,
regulasi, dan implementasi), (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), h. 40.

12 Ibid, h. 32.
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Istilah terakhir, yaitu akad, merupakan istilah tua yang sudah digunakan

sejak zaman klasik sehingga sudah sangat baku. 13

Akad secara harfiah berarti ikatan (ar-rabth), perikatan, perjanjian.

Secara istilah berarti perjanjian yang terkait antara pernyataan penawaran

(ijab) dan pernyataan penerimaan kepemilikan (kabul) dalam lingkup yang

disyariatkan dan berpengaruh kepada suatu objek perikatan.14

Akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang

berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau

sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti

jual-beli, perwakilan dan gadai.15

Dalam referensi lain menjelaskan pengertian pada asal bahasa

adalah mengikat mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya

dengan lainnya, sehingga terhubung lalu keduanya menjadi sebagai

sepotong benda. Menurut istilah Fuqaha’ akad diartikan: Perikatan antara

ijab dan qabul menurut yang dibenarkan syara’ yang menetapkan kerelaan

kedua belah pihak.16

Dari pengertian akad di atas dapat disimpulakan bahwa akad

adalah perikatan yang dilakukan oleh dua orang dengan keinginan kedua

belah pihak untuk melakukan suatu hal yang disertai dengan ijab dan

qabul.

13 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang teori akad dalam
fikih muamalat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 47.

14 Muhammad Abdul Karim Mustofa, Kamus Bisnis Syariah, (Yogyakarta:
Asnalitera, 2012), h. 14.

15 Rachmat Syafi’i, Fiqih Muamalah. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 44.
16 Syafii Jafri, Fiqh Muamalah, (Pekanbaru: Suska Press 2008), h. 31.
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Akad memiliki tiga rukun, yaitu:17

1. Orang yang berakad (‘aqid)

2. Sesuatu yang diakadkan (maqud alaih )

3. Shighat, yaitu ijab dan qabul

Dalam perbankan syariah setiap produk yang ditawarkan kepada

nasabah dan transaksi dilakukan dengan melalui proses akad atau

perikatan atau perjanjian. Hal ini dilakukan agar kedua belah pihak yaitu

bank dan nasabah bisa saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-

masing sesuai akad yang dilakukan pada saat awal transaksi.

Pelaksanaan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Rakyat

Indonesia cabang Pekanbaru dengan developer dilaksanakan dengan

murabahah bil wakalah. Berdasarkan wawancara penulis, murabahah bil

wakalah yang dilaksanakan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah cabang

Pekanbaru dengan developer dilakukan secara bersamaan dalam satu

akad18. Hal ini sepertinya belum sesuai dengan kaidah murabahah bil

wakalah dalam sistem ekonomi Islam.

Berdasarkan dari latar belakang permasalah maka penulis tertarik

melakukan penelitian dengan judul: “PELAKSANAAN PEMBIAYAAN

MURABAHAH ANTARA PT. BANK RAKYAT INDONESIA

SYARIAH (BRIS) CABANG PEKANBARU DENGAN

DEVELOPER MENURUT EKONOMI ISLAM”

17 Rachmat Syafi’i, Op.Cit., h. 45.
18 T. Muhammad Haris, (Account Officer PT. BRI Syariah cabang Pekanbaru),

Wawancara, Pekanbaru, tanggal 13 Maret 2015.
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B. Batasan Masalah

Untuk mendapatkan hasil yang lebih valid dan mendalam tentang

inti permasalahan maka pembahasan dalam tulisan ini lebih difokuskan

kepada “Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah antara PT. Bank Rakyat

Indonesia Syariah Cabang Pekanbaru dengan Developer Menurut

Ekonomi Islam”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah ditetapkan, maka

permasalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah antara PT. Bank

Rakyat Indonesia Syariah Cabang Pekabaru dengan Developer?

2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan

murabahah antara PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang

Pekanbaru dengan Developer?

D. Tujuan Dan Manfaat Pemenelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Guna mendeskripsikan pelaksanaan pembiayaan murabahah antara

PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Pekanbaru dengan

developer.

b. Guna memaparkan tinjauan Ekonomi Islam terhadap pelaksaan

pembiayaan murabahah antara PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah

cabang Pekanbaru dengan developer.
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2. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah:

a. Sebagai sarana dalam mendapatkan ilmu pengetahuan tentang

pelaksanaan pembiayaan murabahah antara PT. Bank Rakyat

Indonesia Syariah Cabang Pekanbaru dengan developer.

b. Sebagai sarana dalam mendapatkan ilmu pengetahuan tentang

bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan

pembiayaan murabahah antara PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah

Cabang Pekanbaru dengan developer.

c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana

ekonomi syariah (S.E. Sy).

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di PT.

Bank Rakyat Indonesia Syariah cabang Pekanbaru yang beralamat di

jalan Arifin Ahmad No. 7-9 Pekanbaru. Penulis mengambil penelitian

di lokasi ini karena pada lokasi inilah penulis menemukan

permasalahan dilihat dari segi pelaksanaan pembiayaan murabahah

antara Bank dan Developer.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan bagian

pembiayaan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Pekanbaru

dan developer, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah
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pelaksanaan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Rakyat Indonesia

Syariah cabang Pekanbaru dengan developer.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi ialah semua nilai baik hasil perhitungan maupun

pengukuran baik kuantitatif maupun kualitatif, dari pada

karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang langkap

dan jelas.19

Dalam penelitian ini yang penulis jadikan populasi adalah

karyawan pembiayaan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah cabang

Pekanbaru yang berjumlah 14 orang, terdiri pimpinan cabang,

pimpinan seksi menejer dan 11 orang anggota karyawan.

Kemudian 2 Perseroan Terbatas yaitu PT. Pasir Mas Sejahtera dan

PT. Rafindo Mutiara Abadi.

b. Sampel

Menurut Ferguson (1976) sampel adalah “beberapa bagian

kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi.” Atau porsi dari

suatu populasi.20

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, yaitu 3

orang diambil dari PT. BRI Syariah cabang Pekanbaru dan 2 orang

diambil dari developer dan ditetapkan dengan menggunakan

19 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2011),  h. 42.

20 Consuelo G. Sevilla, dkk, penerjemah: Alimuddin Tuwu, Pengantar Metode
Penelitian, (Jakarta: Univeristas Indonesia, 1993), h. 160.
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metode Purposive Sampling yaitu pemilihan sekelompok subjek

didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang

mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat

populasi yang sudah diketahui sebelumnya.21

4. Sumber Data

a. Data Primer dalam penelitian ini diperoleh melalui obervasi,

wawancara dan dokumentasi dengan responden yaitu PT. BRI

Syariah cabang Pekanbaru dengan developer.

b. Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang

berhubungan dengan penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat, penulis

menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data untuk

menunjang penelitian ini, yaitu:

a. Observasi yaitu pengumpulan data dengan mengadakan

pengamatan langsung pada objek yang diteliti. Tujuannya adalah

untuk lebih mengetahui keadaan sesungguhnya di lapangan.

b. Wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan

cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dalam hal

ini kepada karyawan.

21 Beni Ahmad Saebani, metode Penelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 2008) h.
179
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c. Dokumentasi yaitu meminta data yang sudah didokumentasikan

oleh PT. BRI Syariah cabang Pekanbaru dan developer untuk

melengkapi data dan informasi yang diperlukan oleh penulis.

6. Analisis Data

Dalam metode analisa data digunakan metode penelitian ini adalah

metode yang bersifat deskriptif kualitatif. Yaitu menganalisa data

dengan jalan mengklasifikasi data-data berdasarkan kategori-kategori

atas dasar persamaan jenis dengan data tersebut, kemudian diuraikan

sehingga diperoleh gambaran umum yang utuh tentang masalah

penelitian.

7. Metode Penulisan

Setelah penulis memperoleh data, maka data tersebut akan penulis

bahas dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deduktif yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya

dengan penelitian ini dan diambil kesimpulan secara khusus.

b. Induktif yaitu menggambarkan kaedah khusus yang ada kaitannya

dengan menyimpulkan fakta-fakta secara khusus kemudian

dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

c. Deskriptif yaitu penulisan yang menggambarkan kaedah, subjek

dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.
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F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab diuraikan

kepada beberapa unit dan sub unit, yang mana keseluruhan uraian tersebut

mempunyai hubungan dan saling berkaitan satu sama lainnya. Yaitu:

BAB PERTAMA : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan memuat pembahasan mengenai

latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode

penelitian dan sistematika penelitian.

BAB KE DUA : GAMBARAN UMUM TENTANG PT. BRI

SYARIAH CABANG PEKANBARU

Dalam bab ini akan memaparkan gambaran umum

tentang PT. BRI Syariah cabang Pekanbaru yang

mencakup sejarah PT. BRI Syariah cabang

Pekanbaru, visi dan misi, struktur organisasi dan

produk-produk yang ada dalam PT. BRI Syariah

cabang Pekanbaru.

BAB KE TIGA : LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan menjelaskan tentang teori yang

menjadi landasan dalam penelitian ini, yaitu

pengertian pembiayaan murabahah, dasar hukum

pembiayaan murabahah, rukun dan syarat

pembiayaan murabahah.
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BAB KE EMPAT : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas dan  mendeskripsikan

hasil dari penelitian, yaitu pelaksanaan pembiayaan

murabahah antara PT. BRI Syariah cabang

Pekanbaru dengan developer dan tinjauan ekonomi

Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan

murabahah antara PT. BRI Syariah cabang

Pekanbaru dengan developer.

BAB KE LIMA : PENUTUP

Pada bab lima ini akan dikemukakan kesimpulan

dari penelitian yang telah dideskripsikan

sebelumnya dan mengemukakan saran yang

membangun untuk penelitian ini.


