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1. A. Praktik rill pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri cabang Manado :
Prosedur dan persyaratan dalam penyaluran dana berupa Akad Pembiayaan 

Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, tidak hanya dilakukan 
berdasarkan ketentuan Hukum Islam, melainkan juga berdasarkan ketentuan Hukum 
Perbankan Syariah, serta ketentuan khusus yang diterapkan di PT. Bank Syariah Mandiri, 
yakni negosiasi Pembiayaan Murabahah antara calon nasabah dengan Bank Syariah, 
kemudian dilanjutkan dengan pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan yang 
meliputi: Dokumen Pribadi, Legalitas Usaha, dan Dokumen Pendukung Usaha, yang 
kesemuanya telah ditentukan secara khusus dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) 
PT. Bank Syariah Mandiri.

B. Praktik rill Pembiayaan Murabahah di BNI Syariah Cabang Semarang:
Pada transaksi murobahah, marketing officer dan calaon nasabah melakukan negosiasi 

untuk jual beli barang meliputi jenis barang, kualifikasi barang, harga barang serta cara 
pembayarannya. Bank ( marketing officer) menghubungi supplier barang yag akan dibeli 
bersepakat untuk melakukan pembelian barang sesuai yang diminta nasabah. Selain 
dengan cara itu, nasabah untuk dana atas nama Bank (berdasarkan kuasa Bank kepada 
nasabah) dapat membeli barang langsung kepada supplier dengan spesifikasi yang telah 
disepakati antara nasabah dengan supplier. Selanjutnya penyerahan barang dilakukan 
lansung dari supplier kepada nasabah, namun transaksi yang dilaksanakan langsung 
antara nasabah dan supplier seperti ini merupakan pembiayaan yang dinilai relatif kecil.

2. Perbedaan realistas dan idealitas proses administrasi pembiayaan murabahah 
(studi kasus bank bukopin melawai)

a. Proposal Pembiayaan dilakukan sebelum Credit Investigator (CI) melakukan 
checking, sedangkan dalam praktik yang berlangsung proposal dibuat setelah Credit 
Investigator (CI) melakukan checking.

b. Banyak bagian yang tidak ditulis detail pada alur tersebut, contoh legal, dan credit 
investigator tidak terdapat dalam alur tersebut padahal kedua bagian tersebut juga 
berperan dalam transaksi murabahah di Bank Syariah Bukopin Cabang Melawai.

c. Tidak terdapat flowchart pada Bank Syariah Bukopin, karena menurut pendapat 
penulis, flowchart sangat berfungsi sebagai petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan 
perusahaan khususnya dalam pembiayaan.

d. Akad yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Bukopin Cabang Melawai tidak efisien, 
karena akad dilangsungkan sebelum proses pengecekan dokumen selesai dilakukan 
oleh Administrasi Laporan dan Administrasi Pembiayaan. Dalam teorinya, akad 
murabahah seharusnya dilakukan setelah barang dibeli. Namun pada Bank Syariah 
Bukopin sesuai dengan prosedur dan praktiknya, melangsungkan akad sebelum 
barang dibeli oleh bank.

3. Alasan bank syariah memilih pembiayaan murabahan sebagai produk yang paling 
banyak dipraktikkan

a. Akad murabahah memempati posisi pertama karena dia merupakan investasi 
jangka pendek dan cukup mudah untuk dilakukan dibandingkan dengan sistem 



Profit And Loss Sharing (PLS) yang membutuhkan waktu lama,margin ditentukan 
dimuka sehingga bank pasti memperoleh keuntungan

b. Murabahah menjauhkan dari ketidakpastian yang ada pada pendapatan bisnis 
dengan sistem profit dan loss sharing

4. Ide anda agar praktik pembiayaan murabahah benar-benar sesuai syar’I
a. meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) bank syari’ah. Semakin 

berkualitas SDM dalam menyakinkan nasabah untuk mendepositokan dananya ke 
bank syari’ah, sehingga semakin banyak pula dana yang dapat disalurkan untuk 
pembiayaan murabahah. Meskipun dengan keuntungan yang lebih kecil dari 
konvensional. Dengan demikian, peluang untuk meningkatkan efisiensi dapat 
terwujud, karena semakin besar akumulasi marjin yang diterima bank syari’ah. Selain 
itu SDM jug ahrus dilengkapi dengan ilmu agama yang kuat agar selalu sesuai 
dengan tuntunan syariah dalam pelaksanaan akadnya.

b. Penerapan konsep yang jelas pada akad , dapat membantu dalam mendukung 
kesyariahan transaksi.

c. Adanya pengawasan yang lebih mendetail oleh DPS mengenai akad akad yang 
dilaksanakan dalam perbankan syariah.

5. Topik murabahah pilihan
KPR SYARIAH

Salah satu produk pembiayaan yang telah dikembangkan oleh bank syariah 
adalahpembiayaan rumah, atau yang sering dikenal dengan istilah KPR syariah. Pembiayaan
Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan 
kebutuhanakan rumah (tempat tinggal) dengan mengunakan prinsip jual beli (Murabahah) 
dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di 
muka dan dibayar setiap bulan. Harga jualnya biasanya sudah ditambah dengan margin 
keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan pembeli. Harga jual rumah ditetapkan di 
awal ketika nasabah menandatangani perjanjian pembiayaan jual beli rumah, dengan 
angsuran tetap hingga jatuh tempo pembiayaan. Dengan adanya kepastian jumlah angsuran 
bulanan yang harusdibayar sampai masa angsuran selesai, nasabah tidak akan dipusingkan 
dengan masalah naik/turunnya angsuran ketika suku bunga bergejolak.Nasabah juga 
diuntungkan ketika ingin melunasi angsuran sebelum masa kontrak berakhir, karena bank 
syariah tidak akan mengenakan pinalti. Bank syariah tidak memberlakukan sistem pinalti
karena harga KPR sudah ditetapkan sejak awal.

KPR dalam Perspektif hukum Islam

Perbankan Islam mengadopsi konsep kredit rumah ini kedalam jenis produk pendanaan
dengan akad murabahah . Pihak bank membeli rumah yang diperlukan nasabah dan kemudian
menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah dengan margin keuntungan yang
disepakati oleh bank dan nasabah. Produk pembiayaan ini dikenal sebagai kredit rumah
syariah. Fatwa DSN MUI No 4/DSN-MUI/IV/2000 telah menjamin keabsahan dan 



diperbolehkannya transaksi murabahah, termasuk dalam hal ini pembiayaan rumah di bank 
Syariah.

Perbedaan KPR konvensional dan KPRSyariah

Perbedaan pokok antara KPR konvensional dengan syariah terletak pada akadnya. Pada bank
konvensional, kontrak KPR didasarkan pada sukubunga tertentu yang sifatnya bisa 
fluktuatif,sedangkan KPR Syariah bisa dilakukan dengan beberapa pilihan akad alternatif 
sesuai dengan kebutuhan nasabah.KPR konvesional akadnya adalah prinsip pinjam
meminjam dengan bunga sebagai variabelnya. Didalam transaksi ini jelas sekali terdapat 
unsur riba didalamnya, karena menggunakan system bunga yang fluktuatif dan meningkat 
seiring lamanya pelunasan hutang tersbut. Transaksi ini hukumnya adalah haram dan 
sebaiknya ditinggalkan. Dalam bunga KPR, pihak Bank Konvensional hanya meminjamkan 
uang dan tidak memiliki rumah secara lahir, walau nantinya berhak menyitanya jika pihak 
yang berhutang tidak mampu membayarnya. Dengan KPR syariah yang diberikan oleh bank
syariah dapat menghindari resiko naik turunnya bunga. KPR syariah tidak mengenal bunga 
namun memakai harga penjualan rumah yang disepakati,ditambah dengan keuntungan bagi 
bank.


