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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Sejarah awal timbulnya bank bermula sebagai usaha tukar-menukar uang 

dan seterusnya berkembang untuk menerima simpanan, memberikan pinjaman, 

perantara dalam urusan pembayaran hingga pada tahap modern, yaitu 

menciptakan uang.1 Apabila dilihat dari aspek perkembangan bank tersebut boleh 

dikatakan sebagai lembaga kepercayaan. 

Kehidupan sehari-hari, bank memainkan peranan yang sangat penting. 

Apalagi sejak berkembangnya masalah ekonomi. Bank merupakan lembaga 

keuangan yang tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan 

kembali kepada masyarakat serta memberikan jasa lainnya, baik hanya 

menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya 

menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan memperoleh keuntungan.2 

Perkembangan ekonomi Islam identik dengan berkembangnya lembaga 

keuangan syariah. Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan 

kelahiran dua gerakan renaissance Islam modern yaitu neorevivalis dan 

modernis.3  

Praktek perbankan berdasarkan prinsip syariah dimungkinkan untuk 

dilakukan di Indonesia setelah diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang 

 
1Lihat Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif 

FikihEkonomi, (Yogyakarta : Fajar Media Press, cet- 1, 2012),  h. 11. 
2Lihat Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h. 11. 
3Lihat Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema 

Insani, 2001), h. 18. 
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perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. 

Berdasarkan undang-undang perbankan yang baru ini sistem perbankan di 

Indonesia terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah. Salah 

satu prinsip yang dipegang dalam peraturan tentang Bank Syariah dalam Undang-

undang No. 10 Tahun 1998 ini adalah bahwa prinsip syariah merupakan suatu 

prinsip dalam menjalankan kegiatan usaha bank.4 

Regulasi di Indonesia 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, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS). Bank syari’ah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi 

juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental terdapat 

beberapa karakteristik bank syariah, yaitu: 

1. Penghapusan riba 

2. Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran ekonomi 

Islam 

3. Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial 

dan bank investasi 

4. Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap 

permohonan pembiayaan yang berorientasi pada penyertaan modal, karena 

Bank komersial syariah menerapkan profit and loss sharing dalam konsinyasi, 

ventura, bisnis, atau industri. 

 
4Lihat Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan perasuransian Syariah 

di Indonesia, (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2007), Ed. Revisi, Cet. ke 4, h. 173. 
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5. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan 

pengusaha. 

6. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan 

likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen pasar uang antar bank syariah 

dan instrumen bank sentral berbasis syariah.5 

Salah satu lembaga yang bergerak di bidang perbankan syariah adalah 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendari. Adapun produk yang ditawarkan 

Bank Syariah Mandiri pada saat sekarang ini salah satunya adalah pembiayaan. 

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 jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal 

yaitu: 

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi 

produksi dalam arti luas, untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, 

perdagangan, maupun investasi. 

2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk konsumsi, 

yang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.6 

 

Bank Syariah Mandiri mengeluarkan pembiayaan tanpa agunan, salah 

satunya pembiayaan BSM Implan, hal ini karena Bank Syariah Mandiri 

menyadari bahwa sulitnya mendapatkan kredit tanpa agunan mulai dirasakan 

 
5Lihat Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media, 2009) Cet. ke 2, h.67. 
6Kasmir, Op. cit, h. 73. 
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banyak pihak. Secara prinsip, seharusnya pembiayaan yang diberikan oleh bank 

kepada nasabah harus memiliki jaminan bahwa dana tersebut akan dikembalikan 

kepada bank sesuai perjanjian.  

Pembiayaan BSM Implan adalah pembiayaan tanpa agunan yang diberikan 

oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan atau instansi yang pembayaran 

angsurannya melalui bendahara perusahaan atau instansi tempat nasabah tersebut 

bekerja. Manfaat lain dari pembiayaan Implan antara lain memberikan 

kesempatan dan kemudahan dalam memperoleh pembiayaan, meningkatkan 

kualitas hidup nasabah, pembayaran angsuran dengan memotong langsung gaji 

nasabah setiap bulan. 

Pembiayaan BSM Implan di Bank Syariah Mandiri sudah ada sejak tahun 

2013 tetapi mulai fokus di jalankan pada tahun 2015, walaupun produk 

pembiayaan ini bisa dikatakan baru dalam jasa perbankan syariah tetapi produk ini 

mendapatkan respon yang baik dari masyarakat, sehingga dari tahun ke tahun 

nasabah pembiayaan BSM Implan terus mengalami peningkatan. Jumlah  

pencairan dana nasabah pembiayaan BSM Implan sampai pada akhir Tahun 2018 

lalu sebanyak 12,18 Milyar.7 

 

Akad pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri yang sering digunakan 

adalah akad murabahah . Menurut PSAK No. 102 Murabahah adalah akad jual 

beli barang dengan harga jual beli sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan 

yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang 

tersebut kepada pembeli. 

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga 

perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini 

 
7Mushirul Haq. Pegawai Consumer Administasi Staff, Ketentuan Pembiayaan BSM 

Implan Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari. Hasil wawancara. Kendari. 25 Januari 2019.  
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merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts karena dalam murabahah 

ditentukan besarnya required rate of profit (keuntungan yang ingin diperoleh).  

Karena   dalam   definisinya   disebut   adanya “keuntungan yang   disepakati”, 

karakteristik murabahah adalah penjual harus memberitahu pembeli tentang harga 

pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada 

biaya tersebut.8 

Sebagai gambaran awal, sesuai dengan hasil wawancara awal pada tanggal 

25 Januari 2019 dengan bapak Risaldi sebagai karyawan BSM Kendari tentang 

transaksi yang berjalan dalam produk pembiayaan BSM Implan bahwa “akad 

yang digunakan dalam pembiayaan BSM implan di BSM Kendari yaitu akad 

murabahah, tetapi pada prakteknya BSM Kendari pada pembiayaan implan 

menggunakan dua akan yaitu murabahah dan wakalah”. 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam 

lagi mengenai Pelaksanaan Akad Murabahah Wal Wakalah pada Produk 

Pembiayaan BSM Implan Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendari, 

apakah sudah sesuai syariah atau tidak. Dalam hal ini penulis mengangkat judul 

mengenai “Pelaksanaan Akad Murabahah Wal Wakalah pada Produk Pembiayaan 

BSM Implan Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendari”.  

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini penulis akan mengungkapkan beberapa hal yang berkaitan 

dengan produk pembiayaan BSM implan. Namun saya akan lebih memfokuskan 

 
8Lihat M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis 

Praktis, h. 150. 
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pada bagaimana pelaksanaan akad murabahah wal wakalah pada pembiayaan 

BSM implan.  

C. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang diatas, maka saya merumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut :  

1. Apa saja syarat dan ketentuan produk pembiayaan BSM Implan di Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendari ? 

2. Bagaimana tahap-tahap pembiayaan BSM Implan di Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Kendari ? 

3. Bagaimana pelaksanaan akad murabahah wal wakalah pada produk 

pembiayaan BSM Implan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendari ? 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan dalam pembahasan ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang 

telah di rumuskan dalam perumusan masalah, yaitu :  

1. Untuk mengetahui syarat dan ketentuan produk pembiayaan BSM Implan di 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendari. 

2. Untuk mengetahui tahap-tahap pembiayaan BSM Implan di Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Kendari. 

3. Untuk mengetahui pelaksanaan akad murabahah wal wakalah pada produk 

pembiayaan BSM Implan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendari. 
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E. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Perguruan tinggi  

Bagi para akademis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

ataupun bahan perbandingan dalam pengembangan untuk penelitian selanjutnya 

dan untuk para pembaca dapat menambah wawasan mengenai pelaksanaan akad 

murabahah wal wakalah para produk pembiayaan BSM Implan 

2. Bagi Bank Syariah Mandiri  

Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk lebih mengembangkan 

usaha dan bisnis perbankan syariah dan demi mendorong masyarakat agar lebih 

tertarik kepada Bank Syariah 

3. Bagi penulis 

Penelitian ini sebagai salah satu syarat mendapat gelar sarjana pada 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam institute Agama Islam Negeri Kendari dan 

untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang pembiayaan yang ada pada 

bank syariah. Dan kemudian dapat digunakan untuk menerapkan ilmu-ilmu yang 

telah dipelajari penulis. 

F. Definisi Operasional  

Agar dapat menjadi acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur 

variabel dalam penelitian ini, serta menghindari kekeliruan dalam mengartikan 

topik yang akan di bahas dalam penelitian ini. 
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Beberapa pengertian yang di maksud dalam judul penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Pelaksanaan 

 Pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana tata 

cara yang diterapkan Bank Syariah Mandiri dalam melaksanakan pembiayaan 

BSM Implan. Mulai dari syarat dan ketentuan, proses pengajuan pembiayaan, 

akad sampai pada tahap pencairannya. Apakah telah sesuai dengan prinsip syariat 

Islam atau tidak. 

2. Pembiayaan atau financing  

Pembiayaan atau financing yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

produk pembiayaan BSM Implan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Kendari  

3. BSM Implan 

BSM Implan dalam penelitian ini adalah suatu produk pembiayaan di 

Bank Syariah Mandiri yang diberikan kepada karyawan tetap suatu perusahaan 

atau instansi yang potongan angsurannya melalui skema potong gaji atau melalui 

bendahara. 

4. Murabahah  

Murabahah dalam penelitian ini adalah akad yang dipakai pada produk 

pembiayaan BSM Implan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendari 

5. Bank Syariah Mandiri  

Bank Syariah Mandiri dalam penelitian ini terletak di wilayah Sulawesi 

Tenggara kota Kendari yang beralamat di Jalan Abdullah Silondae No. 135 
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Korumba Mandonga. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendari Sudah 

beroperasi sejak tanggal 01 November 2010 sudah berjalan selama 8 tahun Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendari berdiri dan sudah banyak nasabah yang 

menabung dan mengambil pembiayaan di BSM. 

 

  


