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Penelitian Dosen LPPM IMPLEMENTASI AKAD FINANSIAL PADA BANK BNI SYARIAH 

KOTA KENDARI Oleh: Dr.Muhammad Hadi, M.HI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 

KENDARI (IAIN) TAHUN 2016 PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA Transliterasi 

Arab-Indonesia IAIN Kendari sebagai berikut: Indonesia _Arab _Indonesia _Arab _No. _ 

_t} _? _‟ _? _1 _ _z} _? _B _? _2 _ _? _? _T _? _3 _ _gh _? _Th _? _4 _ _f _? _J _? _5 _ _q _? _h} _? 

_6 _ _k _? _Kh _? _7 _ _l _? _D _? _8 _ _m _? _Dh _? _9 _ _n _? _R _? _10 _ _w _? _Z _? _11 _ _h 

_? _S _? _12 _ _‟ _? _Sh _? _13 _ _y _? _s} _? _14 _ _? dan ? , ? _Bacaan maad panjanga>, 

>idan u _d} _? _15 _ _ KATA PENGANTAR Dalam penelitian ini, penulis melihat bahwa 

selama ini kajian tentang “Implementasi Akad Financial Pada Bank BNI Syariah Kota 

Kendari”, pernah dilakukan oleh para sarjana, namun studi-studi tersebut belum 

memperhatikan pada aspek implementasinya di lapangan dengan memperhatikan 

tahapan dalam pencapaian tujuan secara menyeluruh pada lokus penelitian lapangan.  

 

“Implementasi Akad Financial Pada Bank BNI Syariah Kota Kendari”,muncul ke 

permukaan tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh kondisi sosial 

wilayah berbeda yang masih terkendala oleh berbagai foktor seperti tatakelola harta 

wakaf dan pemberdayaannya kurang otimal dalam melaksnakan amanah yang 

semestinya, ditambah pendanaan yang tidak mencerminkan keadilan bagi para 

pengelola. Banyak gagasan di kalangan para akademisi baik perguruan tinggi negeri 

maupun swastayang maju terkait dengan “Implementasi Akad Financial Pada Bank BNI 

Syariah Kota Kendari”,.Dalam penelitian ini, penulis memaknai dengan pengertian 

manajemen harta wakaf produktif yang teritegrasi.  

 

Penelitian Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif di Kementerian Agama Kota 

Kendarimengunkap berbagai penyebab terjadinya kelemahan mutu perguruan tinggi 

dalam berbagai aspek, baik aspek implementatif, kecilnya alokasi dana oprasional dan 



sumberdaya manusia yang menjadi subjek masih banyak menimbulkan masalah. 

Sekalipun permasalahan yang dimaksud bukanmenjeneralisir keseluruhanakad financial 

bank syariah, tetapi cukup banyak dijumpai kendala diberbagai badan wakaf yang 

tersebar diseluruh Provinsi Sulawesi Tenggara, terutama lingkup Kementerian Agama 

Kota Kendari.Apapun tindakan dalam pengelolaan oleh Badan wakaf Kota Kendari 

adalah dalam rangka menuju perbaikan sistem kelembagaan yang lebih baik.  

 

Sebagian para pengelola wakaf dilingkup Kementerian Agama Kota Kendari ada yang 

optimis dengan berdirinya lembaga tersebut, dapat menyelesaikan berbagai persoalan 

harta wakaf baik dalam pengelolaan atau pemberdayaannya pada tingkat tatakelola, 

akuntabilitas dan pencapaian tujuan.Sementara sebagian para tokoh agama dan 

masyarakat ada yang pesimis bahwa pengelolaan wakaf produktif tidak berpengaruh 

pada aspek kemajuan, dan keberadaanya pun sering diabaikan, bahkan terkesan mandul 

dan tidak berwibawa dalam melakukan pengelolaan di setiap unit atau badan lingkup 

Kementerian Agama, utamanya Kemenag Kota Kendari.  

 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hadi ini menegaskan bahwa 

“Implementasi Akad Financial Pada Bank BNI Syariah Kota Kendari”,perspektif 

manajemen, sangat berguna untuk memahami manajemen dan tugas-tugas 

pengelolaan wakaf produktif mulai tingkat perencanaan pemberdayaan, kebijakan 

dalam pengelolaan, dan proses kinerja badan wakaf yang akuntable. Dengan memahami 

manajemen tersebut, maka pada tingkat pengelolaan dapat diharapkan mampu 

meminimalisir kelemahan-kelemahan dalam pemberdayaan harta wakaf produktif yang 

ada.  

 

KEMENTERIAN AGAMA RI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKATIAIN 

KENDARI Jl.Sultan Qaimuddin Kendari N0.17.Telp.0401 3193710 fax.0401 3193710 

SAMBUTAN KETUA LPPM IAIN KENDARI Segala puji bagi Allah swt. atas rahmat 

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan 

judul“Implementasi Akad Financial Pada Bank BNI Syariah Kota Kendari”,. Penulis 

menyadari bahwa hasil penelitian ini belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu 

penulis mengharap saran, masukan, kritikan demi kesempurnaan penelitian ini. Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari adalah salah satu perguruan 

tinggi yang mempunyai tugas mengemban Tridarma perguruan tinggi.  

 

Tridarma yang dimaksud adalah melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat.Tridarma perguruan tinggi dalam pelaksanaannya merupakan satu kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu mengembang visi misi perguruan 

tinggi. Tugas penelitian adalah salah satu bentuk Tridarma yang harus dilaksanakan oleh 

seluruh civitas akademika terutama bagi para dosen. Dosen yang berkecimpung dalam 



dunia akademik diharapkan mampu melaksanakan penelitian sebagai salah satu wujud 

untuk mengembangkan kreatifitas dan pengembangan diri dosen dalam bidang 

intelektual dan keilmuan terutama dalam bidang sosial budaya, ekonomi dan agama. 

Oleh karena itu penelitian bagi para dosen, tentu saja merupakan penelitian yang 

diharapkan dapat membantu memecahkan masalah-masalah sosial di masyarakat 

sekitar, terlebih dilingkungan akademik terkait.  

 

Sebagai ungkapan rasa terimakasih dengan selesainya penelitian ini, kami berharap bisa 

menjadi rujukan dan masukan yang sangat berarti bagi civitas akademika di lingkungan 

IAIN Kendari, juga akan menjadi referensi lebih lanjut bagi para peneliti yang lain. Besar 

harapan kami selanjutnya adalah agar setiap dosen sebagai kalangan intelektual dan 

ilmuan tak henti-hentinya menumbuhkembangkan kreatifitas dan berupaya untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan ilmiah terutama dibidang penelitian, sehingga dapat 

membantu menjawab masalah-masalah sosial, budaya maupun keagamaan dalam 

masyarakat yang saat ini masih terus berlangsung. Kendari, 9September 2016 Ketua 

LPPM IAIN Kendari Dr. Muhammad Alifuddin, M.Ag. NIP.  

 

19620105 199303 1 002 ABSTRAKSI Penelitian “Implementasi Akad Financial Pada Bank 

BNI Syariah Kota Kendari”,dimaksudkan untuk mengungkap dan mengamati secara utuh 

akad-akad pembiayaan produk perbankan syariah, utamanya akad produk pembiayaan 

produktif yang dijanjikan pembayaranya tempo sepuluh tahun, namun baru lima tahun 

nasabah dapat melunasinya. Menurut hasil penelitian, melaui beberapa wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti, informan menyatakan akad tersebut dipebolehkan (sah), akan 

tetapi harus ada akad ulang, sementara yang lain tidak perlu akad ulang.  

 

Proses pembiayaan oprasional prodak perbankan syariah yang meliputi mudharabah, 

musyarakah, wadi‟ah, ijarah dan lain-lain yang diberikan pada nasabah pada hakekanya 

diperbolehkan dalam Islam. Implementasi akad pada bank pada nasabah, utamanya 

bank BNI syariah tidak sedikit yang paham secara utuh tentang model akad, hal itu 

didasarkan pada temuan para pengawai BNI Syariah yang berlatar belakang sarjana non 

ekonomi syariah, karena itu dimungkinkan terjadi kesalahan sistem akad dalam 

oprasional di perbankan syariah.  

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, yang diharapkan mampu 

memahami makna yang terkandung dalam gejala dalam berbagai aktivitas akad 

finansial yang dilakukan pegawai Bank BNI Syari‟ah,seperti peyeleggaraan akad 

prodak-prodak pembiayaan pada nasabah di bank BNI Syari‟ah. Adapun jenis penelitian 

ini adalah kualitatif (data diperoleh melalui wawancara, observasi dan pengumpulan 

data). Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu 

dibalik fenomena yang belum diketahui. Untuk memahami implementasi akad finansial 



secara utuh, peneliti mengunakan teori Kotler (meliputi organisasi, manusia, tempat dan 

ide) dan al-Syatibi ( dharuriyat,hajiyat dan tahsiniyat ) yang terdapat dalam maqashid 

al-Syari'ah.  

 

Dari data yang dihimpun temuan penelitian ini menunjukan adanya perbedaan paham 

pegawai bank BNI Syariah dalam melakukan akad pembiayaan dan pembatalan akad 

perjanjian dengan nasabah. Untuk membuktikan bahwa“Implementasi Akad Financial 

Pada Bank BNI Syariah Kota Kendari”, tergambar adanya regulasi pelaksanaan akad yang 

berbeda-beda dalam setiap prodak yang diluncurkan pada nasabah, misalnya akad 

ijarah untuk pembiayaan traveling, mudharabah untuk pembiayaan membeli atau 

membangun rumah, musyarakah untuk pembiayaan pengembangan usaha, dan 

lain-lain.  

 

Penelitian ini nantinya bisa menjadi referensi tambahan akademik, utamanya Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari, karena di dalamnya berupaya menjelaskan 

model-model pembiayaan melaui sistem akad yang dilakukan oleh Bank BNI syariah 

Kota Kendari. Ecexutive Summary Study “implementation of finance deal on BNI 

Syaria‟hs bank „Kendari City‟, slated to reveal and observing entirely finances deal 

contract of islamic bank product, products main cotract finances earn promised 

payment get in decade, but it just five years, customer can pay it null. According to 

research, started severally interview which did by investigator, stated native speaker on 

permissibel cotract (validity), bu there has one about contract, while other needs no t 

about cotract.  

 

Process of islamic bak operatioal finances product that included mudaraba, musharaka, 

wadi‟ah, ijara and others was given to go to customer in effect d. l allow in islam. 

Implementation of contract on bank on customer, largely BNI Syari‟ahs bank bit a loose 

ends that comprehended as a whole model contract, this is based on find of employee 

from BNI Syri‟ahs backgroud is not economic syari‟ahs since it is in possible system error 

contract at operation syariah‟s bank.  

 

This study purpose one phenomenalogical approaches, which is expects to be able 

understand to be contained that meaning on phenomena at various with activity 

finacialing to do contract employee from BNI Syari‟ahs bank, organizing such a contracts 

to fund to customers on BNI Syariah‟s bank. Type of this research is kualitatif (data via 

interview, observation, and dataa collection). Kualitatif‟s trick usually uncovers and 

understanding whatever behind phenomenon that haven‟t on knows. To understand 

finance implementation of contract as a whole, researcher that uses Kotler theory 

(covering organization, me, place and IDE) and Al-Syatibi (Dahruriyat, hajiyat and 

tahsiniyat) contained at magashid al-Shari‟ah.  



 

Of ghatered data on its find study points out their disagreement bank fire an employee 

BNI Syari‟ah at performing finances deal and invalidition of contract deal with customer. 

To prove that “implementation of finance contract on BNI Syari‟ah Kendari‟s city bank”, 

figured by regulatory implementation of contract is different at each product that is 

blasted off on customer, for example contract from ijarah to fund traavel, mudaraba 

funds to buy or building one house, partnership to fund development of firm, and 

others.  

 

This study will one constant additional academic reference, primarily faculty of Unhalu 

Kendari‟s economy and business islam, since it looks for to word finances model via 

system contracts will be done by BNI Syari‟ahs Kendari‟s city bank. DAFTAR ISI 

HALAMANJUDUL i TRANSLITERASI ii KATA PENGANTAR iii SAMBUTAN KETUA LPPM 

IAIN KENDARI v ABSTRAK vii DAFTAR ISI viii BAB I: PENDAHULUAN Latar Belakang 10 

Pembatasan Masalah 12 Rumusan Masalah 13 Signifikasi Penelitian 13 Tujuan Penelitian 

dan Manfaat Penelitian 13 Relevansi penelitian 14 Teori Penelitian 15 BAB II.  

 

KAJIAN PUSTAKA Prinsippokok akad finansial dalam bank syariah 17 Landasan 

normative 20 Landasan historis 20 Landasan filosofis 21 Landasan Sosiologis 23 Melacak 

konsep ekonomi kapitalis 24 Konsep ekonomi sosialis 25 Konsep ekonomi Islam 27 

Perbedaan sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan ekonomi Islam 27 Melacak konsep 

akad dalam Islam 31 Beberapa aspek implementasi akad dalam Bank Syariah 32 

Akad-akad jual beli terlarang 33 BAB III. METODE PENELITIAN Penelitian Kualitatif 36 

Memasuki Lokasi Penelitian 37 Prosedur Analisis Data 37 Data dan Sumber Data 38 

Teknik pengumplan data 38 Teknik Analisis Data 39 BAB IV.  

 

MEKANISME AKAD FINANSIAL DI LEMBAGA KEUANGAN ISLAM Beberapa mekanisme 

akad dalam Islam 40 Model Akad Takaful 41 Reaktualisasi sistem jual beli bai‟ sharf 41 

Aplikasi Sharf di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 42 Sistem Akad Jual Beli Mu‟athoh 43 

Hukum akad al-Musaaqah al- fasid 45 Laba dalam jual beli 46 Hukum Pembatalan Akad 

47 Ciri Bank Syariah di Indonesia 49 Persamaan dan perbedaan bank konvensional dan 

bank syariah 50 Tipologi bank syari‟ah 51 BAB V. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Implementasi Akad Financial pada BNI Syariah Cabang Kendari 53 Kritik dan implikasi 

teori akad finasial pada bank BNI syariah Kendari 57 Kelebihan dan kekurangan akad 

financial di Bank BNI Syariah 63 Verivikasi Penelitian 64 BAB VI. PENUTUP Kesimpulan 67 

Keterbatasan studi 69 DAFTAR PUSTAKA 70 LAMPIRAN-LAMPIRAN BAB: I 

PENDAHULUAN Latar belakang Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem 

berdasarkan hukum yang dibangun di atas prinsip penjagaan hak milik dan kesakralan 

akad.  

 



Dimulai dari ide bahwa kekayaan merupakan amanah suci, syariah mengharamkan 

bentuk ekploitasi lewat kesepakatan akad yang tidak pantas dan tidak adil. Pelaksanaan 

akad dengan prinsip kehati-hatian atau prudential banking regulation, yang dilakukan 

oleh bank syariah dalam pembiayaan kegiatan usaha, sebenarnyamerujuk pada standar 

international yang diterbitkan olehBank for international settlement(BIS) merupakan 

dasar beroprasinya financial supervisory board yang mengatur prinsip kehati-hatian 

pada bank syariah._  

 

Akan tetapi pada prakteknya bank syariah, banyak mendapat kritik tajam, tuduhan 

bergati label,prosedurnya bertele-tele, modalnya dari bank yang haram, pegawainya 

tidak menguasai produk syariah dan lain-lain, bahkan sebagian publik ragu akan 

eksistensi bank tersebut, benar-benar anti unsur bunga atau riba. Gugatan, kritik yang 

dialamatkan bank syariah merupakan bentuk penilain dan ungkapan publik, yang 

sesunguhnya menaruh harapannya, agar bank syariah mampu memberikan yang 

terbaik, yang benar-benar sesui kaidah hukum Islam yang sesungguhnya.  

 

Bunga dalam bank secara financial memberikan keuntungan kepada pemilik dana atau 

investor. Namun keuntungan yang diperoleh pemilik dana atas bunga tentunya berbeda 

dengan keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil. Keuntungan yang berasal dari bunga 

sifatnya tetap tanpa memperhatikan hasil usaha pihak yang membiayai, sebaliknya 

keuntungan yang berasal dari bagi hasil akan berubah mengikuti hasil usaha pihak yang 

mendapatkan dana._Bank syariah mengumpulkan pendapantannya melalui bagi hasil, 

margin keuntungan yang disepakati. Sedangkan konvesional tergantung pada bunga 

yang diperoleh._  

 

Sistem bunga yangtereleminasi oleh ambiguitas kontraktual (gharar), serta beberapa 

bentuk eksploitasi lainnya merupakan sebagian implikasi dari prinsip utama ini. Akad 

finansial yang dilakukan oleh bank syariah dalam konteks ini, merupakan bentuk 

transaksi pemberian dana pinjaman atau penyedia jasa, tidak ada bedanya dengan 

serangkaian kontrak lain yang harus tunduk terhadap prinsip-prinsip syariah. Sebuah 

transaksi finansial akan dianggap valid, jika transaksi tersebut memenuhi prsyaratan 

dasar akad legal yang sahdan tidak mengandung beberapa elemen tertentu seperti, riba 

(bunga), gharar, maysir dan spekulatif.  

 

Meskipun pengharaman bunga merupakan yang paling penting dan yang paling 

menyedot perhatian, seseorang tidak dapat mengesampingkan nilai penting gharar dan 

elemen lainnya. Secara historis, para ahli fiqih atau pakar bidang ilmu syariah tidak 

mendukung adanya campur tangan yang tidak diperlukan terhadap aktivitas ekonomi 

untuk melakukan kontrak, selama persyaratan dasarnya, seperti keharaman bunga 

terpenuhi. Pelarangan riba (bunga) tidak hanya terbatas pada hukum Islam saja,. Tetapi 



memiliki sejarah panjang dibeberapa tradisi dan kebudayaan. Pelarangan riba tidak 

berkaitan dengan teori ekonomi manapun, tetapi dilarang langsung oleh firman Allah 

dalam al-Qur‟an.  

 

Berbagai ayat dalam al-Qur‟an dengan jelas melarang riba, namunriba tidak 

didefinisikan secara rinci pada saat pewahyuan. Pembiaran seperti itu sering kali 

disebabkan oleh fakta bahwa konsep riba tersebut pada saat ini dalam bahasa selain 

arab justru menamba kompleksitas. Misalnya dalam kamus bahasa Inggris tidak ada 

satu kata pun yang menterjemahkan padanan akurasi istilah riba, sehingga 

menyebabkan kebigugan dalam menjelaskan konsep riba kepada orang awam atau 

kalangan akedemisi._  

 

Sekalipun demikian secara terminologi riba dibahas secara detail dalam banyak buku, 

riba dalam pengertian sederhana adalah praktik membebankan buga keuangan atau 

premi atas jumlah pokok utang. Melalui pelarangan riba Allah swt.telah melarang 

pembayaran atau penerimaan yang lebih dari pokok uang yang dipinjamkan sebagai 

pinjaman. Akad atau al-‟aqd atau perikatan, perjanjian dan permufakatan atau al-ittifaq 

pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) 

sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan, yakni yang 

sesuai dan sejalan dengan syariat Islam adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan 

oleh dua pihak atau lebih tidak boleh apabila tidak sejalan dengan kehendak syarak, 

misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain atau 

merampok kekayaan orang lain. Sedangkan pencantuman kalimat berpengaruh pada 

objek perikatan maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak 

yang melakukan ijab kepada pihak yang lain yang menyatakan kabul._  

 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan 

eksistensi ekonomi syariah. Bank muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi 

pioneer bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan system ini ditengah 

menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 

telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena 

kegagalan system bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan system syariah 

dapat tetap eksis dan mampu bertahan.  

 

Perbankan Syari‟ah saat ini telah bermunculan dan tumbuhdi berbagai daerah di seluruh 

Indonesia termasuk Kota Kendari ini, telah memiliki keunikan tersendiri yang dilihat dari 

prespektif tindakan akad finansial para pegawai yang berlatar belakang pendidikan 

ekonomi konvensional murni dalam pembiayaan modal usaha. Berdasarkan 

pengamatan penulis terdapat nilai-nilai akad yang menyimpang dari segi pelaksanaan 

akad bagi hasil yang kesemuanya itu telah mencerminkan pada praktek-praktek 



sehari-hari. Selain itu juga terdapat dominasi ketenagaan yang berlatar belakang 

pendididikan umum, bukan ekonomi syariah.  

 

Itu semua dapat terjadi menurut pengamatan peneliti sementara,ketersediaan tenaga 

dari Fakultas Ekonomi Syariah, lulusannya belum terekrut oleh pihak bank, selain 

terdapat alumni IAIN, ada yang belum berminatuntuk bekerja dibank syariah, yang 

menurutnya masih banyak terdapat unsur ribah di dalam praktiknya._ Terlepas dari 

pembahasan ribah tersebut implementasi akad finansial, mislanya masih belum banyak 

diketahui oleh pengawai bank syariah itu sendiri, dalam pra penelitian peneliti 

menemukan praktik akad yang mengandung riba misalnya akad pembiayaan yang 

disepakati sepuluh tahun, namun belum genap sepuluh tahun dibayar menurutnya sah_, 

padahal dalam hukum Islam hal itu hukumnya fasid alias batal.  

 

Fenomena tersebut belum disadari sebagaian pengawai bank syariah disebabkan 

memang tenaga pelaku akad dibank syariah tidak berlartar belakang dari fakultas 

ekonomi Islam, sehingga memungkinkan terjadi banyak kesalahan atau kurang paham 

dalam melakukan akad dalam pembiayaan modal usaha, meskipun pada bank syariah 

terdapat dewan pengawas syariah atau DSN(dewan syariah nasional) yang bertugas 

mengawasi dan mengontrol setiap akad yang berlangsung di lembaga bank, tetapi 

dalam kenyataan dilapangan peran DPS atau DSN kurang efektif dalam melakukan 

pengawasan secara rijit dan akuntable.  

 

Pembatasan Masalah Penelitian ini dibatasi pada implementasi akad finansial pada 

banksyariah dan implikasinya pada pengumpulan dan pendanaan baginasabahbank BNI 

syari‟ah Kota Kendari. Rumusan Masalah Berdasarkan paparan di atas maka rumusan 

masalah yang diajukan adalah sebagai berikut: Apakah implementasi akad finansialpada 

bank BNI Syari‟ah sesuai dengan prinsip Islam. Bagaimana implikasi akad financialyang 

dilakukan oleh pegawai Bank BNI Syari‟ah Kendari.  

 

Signifikasi Penelitian Secara teoritik signifikasi penelitian ini antara lain: Pertama, 

menguatkan implementasi akad finansialpada bank syariah yang diusung dalam 

paparan visi dan misi, misalnya bank BNI Syari‟ah sebagai tempat Ibadah dalam 

bermu‟amalah dan berbagi kesejahteraan. Kedua, menilai ulang model akad-akad yang 

sah menurut syariah Islam dan penilaian bank syariah pada nasabah, masyarakat umum 

serta lain-lain, yang kesemua merupakan tindakan aktor yang dilakukan oleh pegawai 

bank BNI Syaria‟ah di Kendari.  

 

Selain tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menemukan 

pengetahuan terutama pada mekanisme akad finansial yang dikembangkan, dikelolah 

degan prisip bagi hasil olehpihak Bank BNI Syari‟ahdengan para nasabah di Kendari. 



Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian Penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan 

untuk memahami dan memecahkan permasalahan yang ada masyarakat, sesuai dengan 

rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diajukan, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut: Mendeskripsikan implementasi akad finansialpada bank syariah yang 

dilakukan oleh pegawai internal bank BNI syari‟ah di Kendari. Mendeskripsikan implikasi 

akad finansialpada nasbah bank syariah yang dikembangkan oleh bank BNI syari‟ah 

Kendari.  

 

Manfaat penelitian secara teoritik, kajian tentang implementasi akad finansial pada Bank 

BNI Syari‟ah, diharapkan dapat melahirkan pemikiran empiris dan kontektualis tentang 

nilai-nilai akad yang benar sesuai ajaran atau kaidah syari‟at Islam yang saat ini terus 

berkembang. Menilai ulang tesis Kotler dan buku Muhammad, tentang model-model 

akad pembiayaan pada bank syariah yang memuat model akad secara umum dan 

mengabaikan tindakan-tindakan subjek secara langsung di lapangan yang melakukan 

akad pada bank syari‟at Islam.Tujuanberikutnya adalah dapat terealisasi keselamatan 

yang mencakup pemeliharaan lima unsur agama, jiwa, akal, keturunan, harta dari unsur 

riba yang selama ini masih terabaikan.  

 

Sedangkan manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi konstribusi 

berbagai pihak, utamanya bagi pihak bank BNI Syari‟ah dan nasabah terkait dengan 

model-model akad finansial dan penilian pada tindakan pegawai tentang mekanisme 

pembiayaan dana bank syariah yang berimplikasi pada penilaian nasabah, akademisi 

dan masyarakat pada umumnya, serta pengaruhnya pada peningktan dan kepuasan 

pelangan. Relevansi Penelitian Relevansi penelitian tentang implementasi akad finansial 

dan implikasinya pada penilaian tindakan pegawai bank BNI syariah, telah banyak 

dilakukan para ahli dan praktisi pada masa sekarang, seperti Leonard Berry, 

Muhammad,_Kasmir, Kotler , Nur Asnawi tentang strategi pemasaran dan pembudayaan 

bank muamalat,_ Ismail, Muhammad Hadi_ Mirnayang mengunkap tentang pembiayaan 

akad murabahah bank muamalat cabang Kendaaridan lain-lain, namum belum 

menyentuh pada persolan akad finansial dan bunga yang terjadi pada Bank syariah yang 

sebenarnya.  

 

Demikian juga tulisan Zamir Iqbal, mengungkapkan tentang keuangan Islam antara teori 

dan praktik yang kemudian melahirkan sebuah tipologi baru yakni eksploitasi bunga 

pada nasabah melalui akad fasid. Hasil tipologi yang didapat dari penelitian tersebut, 

sulit dipecahkan sebab dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Untuk menemukan 

tipologi tersebut, membutuhkan sebuah pemaknaan pemahaman atas tidakan 

orang-orang yang melakukan, sehingga penelitian itu memiliki pengaruh signifikan 

terhadap tidakan pembuat akad pada bank syariah.  

 



Perlu peneliti tegaskan bahwa penelitian tentang implementasi akad finansial dan bunga 

pada bank syariah kotaKendari dalam hal ini, peneliti hanya sebagai orang yang belajar 

mengenai apa yang menjadi pandanganpara subjek tentang model-model akad 

pembiayaan yang ditanamkan oleh pihak manajemen yang bebas dari unsur riba._ 

Sesuai dengan konsep from the native „poin of view‟_dalam mengali informasi tentang 

implementasi akad finansial dan bunga pada bank syariah pada bank BNI syari‟ah 

Kendari. Peneliti dalam hal ini akan melakukan langkah-lankah dalam penelitian guna 

memperoleh gambaran jelas tentang akad-kad pembiayaan pada nasabah bank syari‟ah, 

utamanya Bank BNI Syari‟at melalui pengamatan, survai, wawancara termasuk dalam 

memahami model akad pembiayaan dan profesionalisme yang dilakukan pihak yang 

melakukan akad pada Bank BNI Syari‟ah yang menjunjung tinggi nilai-nilai syari‟ah 

dalam pemasaran, juga akan dilakukan wawancara.  

 

Selama ini pendekatan yang sering digunakan dalam melihat unsur agama yang terdiri 

dari sistem akad pembiayaan banyak dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Kenyataan itu dapat dibuktikan seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Djumilah Zein dkk, tentang faktor penentu kesuksesan manajemen perbankan di Kota 

Malang. Lembaga perbankan syariah, terutama Bank BNI Syari‟ah di Kendari dijadikan 

objek dalam penelitian karena jaraknya tidak terlalu jauh dengan domisili peneliti dan 

cukup membantu dalam membuat kerangka referensi mengenai informan kunci atau 

kay informan yang akan diwawancarai mengenai bagaimana model akad pembiayaan 

pada nasabahdan implikasinya pada nasabahBank BNI Syari‟ah Kota Kendari. Teori 

Penelitian Teori dalam penelitian ini mengunakanpendekatan teori yang dikembangkan 

Kotler dan al-Syatibi.  

 

Teori Kotler meliputi organisasi, manusia, tempat dan ide,_ teori ini secara keseluruhan 

akan digunakan untuk memahami implementasi akad finansial dan riba (bunga) pada 

bank Syari‟ah. Sedangkan konsep al-Syatibi tentang maqashid al-Syari'ah_ akan 

digunakan untuk melihat tindakan akad-akad pembiayaan yang tergambar pada lima 

unsur pokok keselamatan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dari 

unsur riba. Sebagai gambaran bahwa akad finansial dan riba (bunga) pada bank syari‟ah 

atau keseluruhan aktivitas di Bank syari‟ah harus bermuarah pada tercapinya 

kemaslahatan dan keselamatan agama, jiwa, keturunan, akal dan harta, yakni 

memelihara eksistensi agama, menghilangkan kesulitan manusia dan mengembangkan 

kualitas produksi dan hasil pekerjaan.  

 

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka berbagai tindakan di balik akad finansial dan 

riba (bunga) dan syari‟ah yang terjadi dan tata kelakuan di Bank BNI Syari‟ah Kendari 

dapat dipahami dari kerangka teori sebagai berikut. Teori maqashid al-Syari‟ah 

al-Syatibi yang terejawantakan kedalam tiga pokok pikiran yakni, maqashid 



Dharuriyatyang merupakan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di 

dunia dan di akhirat yang mencakup pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan 

manusia seperti agama, jiwa, akal, keturunan dan harta._Hajiyatkonsep untuk 

memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau pemeliharaan yang lebih baik 

dari kelima unsur pokok kehidupan manusia.  

 

Teori ini akan digunkan menganalisis akad-akad pembiayaan pada Bank BNI Syari‟ah 

Kendari.Kemaslahatan Tahsiniyat merupkan konsep yang akan digunakan untuk 

menganalisis unsur-unsur riba atau bunga bank yang terang benerang dan penghias 

yang sulit dihindari dalam kehidupan manusia. Jadi maqashid yang ketiga ini diharapkan 

mampu menganalisis tentang masuknya unsur riba atau bunga pada setiap bank yang 

diterapkan pada setiap Bank Syari‟ah, utamanya BNI Syariah Kendari. Teori Kotler 

tentang organisasi, manusia, tempat dan ide.  

 

Teori organisasi-manusia digunakan untuk menganalisis tindakan dan penilaian 

perusahaan bank syariah atau aktivitas akad-akad yang melekat pada bank syariah yang 

berimplikasi pada penerimaan dan penolakan dikalangan akademisi, lembaga 

keagamaan dan masyarakat secara umum. Adapaun teori ide digunakan menganalisis 

akad-akad pembiayaan dana padanasabah Bank Syari‟ah, utamanya BNI Syariah Kendari. 

Sementara teori tempat akan digunakan untuk melihat kepuasan, penilaian dan repon 

pelangan, serta kualitas tenaga yang bekerja ditempat bank syariah termasuk pelayanan 

fasilitas yang ada pada lembaga,_ terutama BNI Syariah di Kendari._  

 

BAB: II KAJIAN PUSTAKA Prinsippokok akad finansial dalam bank syariah Prinsip pokok 

akad dalam Islam, terkait dengan usaha, jual beli merupakan tindakan atau transaksi 

yang telah disyariatkan sejak Islam itu ada, bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad s.a.w. 

diutus sebagai seorang Rasul. Akad merupakan perjanjian jual beli yang didahului 

ijab-qabul dalam bentuk ucapan dalam rangka peyerahan hak milik di satu pihak dan 

ucapan penerimaan di pihak lain.Akad didefinisikan????????? ??????? ???????? ??? ????? 

????????? ???????? ??????? ??? ???????? Pertalian ijab (melakukan pernyataan 

ikatan)-gabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai kehendak syariat yang 

berpengaruh kepada objek perikatan._Akad jual belisesungguhnya telah dirumuskan 

dalam berfirman Allah pada surah al-Maidah ayat 1; 

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( “Hai orang-orang yang beriman penuhilah 

akad-kad perjanjian”.  

 

Teks di atas, menunjukan perintah wajib bahwa akad yang dimaksud adalah ijab dan 

qabul, wajib dipenuhi dalam suatu transaksi bermu‟amalah._Akad dalam pandangan lain 

mencakup tentang janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh 

manusia dalam pergaulan sesamanya. Kata al-Uqud jamak dari kata aqod/akad yang 



berarti mengikat sesuatu degang sesuatu yang lain sehingga tidak terpisah bagi kaum 

muslimi wajib memenuhi akad karena ikatan perjanjian, dan salah satu ciri manusia 

beradap adalah manusia yang selalu menepati janji. Perintah ayat tersebut, menekankan 

perlunya memenuhi akad dalam segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan 

sempurna, sehingga perjanjian dalam jual beli yang meraka jalin tidak berakibat 

merugikan._  

 

Sejalan dengan kemajuan teknologi modern berkaitan dengan jual beli dimungkinkan 

terjadi persoalan menjual atau membeli barang dagangan dengan perjanjian sebelum 

akad, atau diketauhi sebelum akad, seperti jual beli susu, sarden, fantadalam kaleng, 

kelapa dalam sabutnya atau jenis minuman yang di beli dalam supermarket, pembeli 

cukup menyerahkan uang dan penjual cukup memberikan slip tanda terima.Jika terjadi 

hal demikian maka permasalahan harus dilihat asal perjanjian selama tidak disebut di 

dalam akad atau tidak pada majelis khiyar, maka hukumnya diperbolehkan, dan bagi 

seorang pembeli hukumnya wajib menepati perjanjian dalam jual beli ??? ??? atau jual 

beli dengan janji._Sejalan dengan itu Imam Syafi‟i, Maliki dan Hanfi juga membolehkan, 

meskipun dalam Qaul Jadid Imam Syafi‟i termasuk dalam kategori akadyang terlarang._  

 

Dalam konteks kehidupan kita, jual beli yang mewajibkan ijab-qabul, utamanya objek 

jual beli yang bersekala kecil yang biasa berlangsung dalam memenuhi kebutuhan 

sehari-hari terasa sulit terhindarkan, seperti jual beli sekaleng minuman segar pada 

mesin otomat, dimana sipembeli telah memasukan uang koin atau kertas kedalam 

lubang yang disediakan dan pembeli menombol melalui mesin si penjual kemudian 

muncul atau keluar sekaleng minuman segar sesuai yang dipesan. Hampir sulit 

dipastikan terjadi ijab-qabul antara si-penjual dan pembeli, karena itu jika ijab qabul 

dipersyaratkan secara ketat antara pelaku dan objek dari pristiwa transaksi itu, maka 

hukumnya tidak sah.  

 

Berkaitan dengan itu syarat yang mesti dipenuhi oleh kedua belah pihak yang 

melakukan trasaksi adalah berakal, bisa mebedakan yang baik dan buruk, maka jual beli 

tersebut dalam pandangan ulama sah hukumnya._ Bahkan dalam sabda Nabi, saw. ????? 

??? ????? janji itu bagaikan hutang,secara keseluruhan terkait dengan pemenuhan 

kebutuhan hajat hidup orang banyak, yang kemudian menghasilkan aktivitas 

perekonomian, seperti jual beli, akad pembiayaan dalam usaha, perjanjian dalam bisnis, 

penyaluran dana pada nasabah dan lain-lain merupakan bagian dari pengembangan 

aktivitas ekonomi yang tak dapat dihindari, baik itu dilakukan secara suka relah maupun 

terpaksa.  

 

Akad perjanjian atau the liberty of contract memiliki pengaruh yang jelas dalam hukum 

obligasi, yang meliputi pemberian kuasa, jaminan, hak milik dan tugas pemeliharaan 



harta dan seterunya berkerja atas dasar untuk memeperoleh keuntungan dari 

trasaksi-transaksi yang dilakukan. Konsep ijab dan qabul misalnya dilakukan dalam 

suatu pertemuan atau majlis sesion dari pihak-pihak yang mengadakan kontrak, 

penawaran, pencabutan atau hak untuk membatalkan (syart al-khiyar) biasanya 

dinyatakaan dalam bentuk ucapan, dan berakibat langsung dengan hukum si pemberi 

hutang atau penghapusan hutang._  

 

Dalam perkembangan modern ekonomi Islam, masih tetap memperlihatkan jauh 

tertingal dibanding perekonomian konvensional, hal ini disebabkan umat Islam terlalu 

lama meningalkan konsep-konsep ekonomi Islam sendiri, kenyataan itu dapat dilihat 

dari fase pemerintahan Islam kalsik hingga fase pemerintahan modern. Menurut Thomas 

Kuhn, sistem ekonomi memiliki paradigma berbeda, misalnya sistem ekonomi 

kapitalis-sosialis, berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang bersumber dari al-Qur‟an 

dan al-Hadist. Dua sumber tersebut, menurut Kuhn tidak bisa diparalelkan dengan 

prinsip dasar masing-masing sistem ekonomi tersebut.  

 

Sistem ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi rabbani dan insani, disebut 

ekonomi rabbani karena syarat dengan arahan dan nilai-nilai Ilahiah. Sementara sistem 

ekonomi insani bermuara pada terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan manusia._ 

Dalam perkembangan ekonomi dunia terus mengalami kemajuan, seiring dengan 

kemajuan zaman hal itu ditandai munculnya tiga konsep ekonomi besar terkemuka 

dunia; yakni konsep ekonomi kapitalisme, konsep ekonomi sosialisme, dan konsep 

ekonomi Islam, tiga dari dua raksasa ekonomi tersebut, yang masih tertingal adalah 

ekonomi Islam. Ketiga sistem ekonomi tersebut, berpengaruh pada kegiatan ekonomi 

manusia saat ini, selain terdapat secerca dan setumpuk perbedaan yang mengiringinya.  

 

Dari keseluruhan gagasan, pemkiran, pendapat, fatwa para ulama atau tokoh tersebut di 

muka, memberikan gambaran kuat, bahwa prinsip pokok akad fiancial dalam bank 

syariah mengutamakan transaksi yang halal dan memberikan pembiayaan sesuai 

dengan kaidah Islam. Akad fiansial bank syariah sesungguhnya terletak pada sistem 

kerja sama dari keseluruhan prodak yang ditawarkan, seperti pembiayaan model akad 

murabahah dalam bentuk uang kepada pihak lain untuk modal perdagangan, sementara 

marginnya dibagi antara sahibul mal dan pengelola sesuai kesepakatan yang 

diperjanjikan.  

 

Demikian pula produk-produk lain tak jauh berbeda, misalnya pembiayaan akad finacial 

dalam bentuk sistem mudharabah, ijarah, musyarakha dan lain-lain, secara keseluruhan 

adalah fasilitas pembiayaan baik itu dalam bentuk usaha atau modal kerja.Perlu ditarik 

benang merah bahwa akad atau transaksi tersebut, yang berkaitanlangsung dengan 

kegiatan usaha bank syariah, dapat dikategorikan ke-dalam transaksi untuk mencari 



keuntungan atau tijarah,dan transaksi tidak untuk mencari keuntungan (tabarru‟). 

Transaksi untuk mencari keuntungan, yakni tercakup dalam pembiayaan dan pendanaan 

jual-beli, sewa dan kontrak prinsip bagi hasil, sementara transaksi yang tidak untuk 

mencari keuntungan, seperti pendanaan jasa pelayanan (fee based income),dan 

kegiatan sosial._ Landasan normatif Islam sebagai agama yang diyariatkan Allah swt, 

mengatur segala kehidupan manusia baik kehidupan dunia mupun kehidupan akhirat.  

 

Kebutuhan ekonomi merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia, mustahil 

manusia dapat hidup tanpa memerlukan kebutuhan ekonomi. Islam memandang bahwa 

ekonomi syariah secara mendasar berbeda dengan sistem ekonomi konvensional dalam 

mencapai tujuan, corak dan karakternya berbeda. Sistem ekonomi Islam berupaya 

memberi solusi permasalahan ekonomi manusia dengan cara menempuh jalan tengah 

antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis.  

 

Secara lebih cermat sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang 

mendasarkan pada sumber al-Qur‟an, hadis dan fiqhi yang bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan pokok manusia dalam mencapai hidup bahagia dunia dan akhirat. Selain dari 

asas normatif, penting juga mendudukan persoalan terwujudnya pola hidup sederhana, 

hemat, dan mengabaikan prilaku israf atau pemborosan. Kebiasaan polah hidup 

sederhana, hemat, dan tidak boros tergambar dalam Surah al-Furqan ayat: 67. 

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( “Dan orang-orang yang 

apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan 

adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”.  

 

Prinsip dasar syariah dalam mengelola harta menekankan pada keseimbangan antara 

kepentingan individu dan masyarakat. Demikian juga dalam pengelolaan lembaga 

keuangan di perbankan syariah beroprasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah 

tidak menggunakaan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun 

membebankan bunga atas penggunaan dana pinjaman karena bunga merupakan ribah 

yang diharamkan._ Landasan historis Pada zaman Rasulullah saw. belum terdapat 

institusi bank, akan tetapi ajaran Islam tentang prinsip-prinsip dan pedoman dalam 

aktivitas perekonomian dan perdagangan telah diajarkan.  

 

Hal itu terbukti adanya beberapa dokumen baik berupa teks al-Qur‟an, hadis, dan 

kreativitas ijtihad para ulama yang dituangkan dalam kitab seperti,al-Umm Imam 

Syafi‟ii,Ihya‟ Ulumuddin, karya al-Ghazali, kitab Amwal, karya Abu Ubaid, Bidayah 

al-Mujtahid, karya Ibnu Rusyd, dan lain-lain. Dilihat dari aspek itu konstribusi kaum 

muslimin sangat besar terhadap kelansungan dan perkembangan pemikiran ekonomi 

Islam pada khususnya peradaban dunia pada umunya, sekalipun telah diabaikan oleh 

para ilmuan Barat. Buku-buku teks ekonomi hampir tidak pernah menyebutkan peranan 



kaum Muslimin tersebut, bahkan memberikan penghargaan yang layak.  

 

Joseph Schumpeter, Capra, Thomas Aquinas, adalah para ilmuan ekonom terkemuka 

yang mengabaikan peranan ekonomi kaum Muslimin, dengan asumsi bahwa periode 

antara Yunani dan Skolastik yang paling berjasa dalam perdaban dunia bidang 

ekonomi._ Barat telah menutup mata berbagai praktik dan kebijakan ekonomi yang 

berlangsung pada masa Rasulullah, saw.dan Khulafah al-Rasyidun adalah fakta yang 

membuktikan secara empiris yang dijadikan rujukan bagi para cendikiawan Muslim 

dalam melahirkan teori-teori ekonomi kontemporer.  

 

Wujudnya adalah adanya dokumen-dokumen tentang perjanjian atau akad dalam jual 

beli, praktik perpajakan(Jizyah, Fa‟i Anfal dan lain-lain), pemenuhan logistik, keadilan, 

pertumbuhan dan kebebasan dalam berniaga._Selain itu, sumber perekonomian umat 

Islam juga diperoleh dari pendapatan publik Islam yang meliputi khumus, ghanima, safi, 

dan zakat._ Pada abad ke-11 dan ke-12 pemikir dan ilmuan barat seperti, Constantine 

the african, Adelard of Bath, melakukan perjalanan ke-Timur Tengah, belajar bahasa 

Arab dan melakukan studi serta membawa ilmu-ilmu baru ke-Eropa.  

 

Misalnya Leonardo Fibonacci atau Leonardo of Pisa belajar di Bougie, Al-Jazair pada 

Abad 12, belajar aritmatika dan matematika-nya al-Kawarizmi dan sekembalinya menulis 

Liber Abaci pada tahun 1202. Ilmuan berikutnya Raymond Lily,pemikir dan pendiri 

beberapa universitas yang mengajarkan bahasa Arab dan menerjemahkan karya-karya 

ekonomi Islam._ Beberapa ilmuan tersebut, meniru institusi ekonomi Islam, yang saat ini 

produk-produknya telah dilembagakan oleh perbankan syariah, seperti syirkah 

Mudharabah, wadi‟ah dan lain-lain.  

 

Landasan filosofis Landasan filosofis ekonomi Islam, menurut pemikiran Saifuddin 

dibangun dari tiga asas, a) keseluruhan alam semesta, langit, bumi serta sumber alam 

yang ada padanya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik 

Allah, karena hakekatnya Allah yang menciptakan._Dalam pandangan Imam al-Ghazali 

ekonomi Islam adalah bagian tak terpisahkan dari ilmu fiqih Islam. Corak pemikiran 

ekonominya dituangkan dalam beberapa kitab diantaranya Ihya‟ulumuddin, danMizan 

al-„Amal yang mencurahkan perhatianya pada pemikiran sosio-ekonomi yang berakar 

dari sebuah konsep yang disebut “fungsi kesejahteraan sosial Islami yang bermuara 

pada konsep maslahat atau kebaikaan bersama, merupakan konsep yang sudah sekian 

lama dinantikan oleh para ahli ekonom sains modern._  

 

Maslahah yang dimaksud adalah mengedepankan kesejahteraan umum masyarakat 

yang mengacu pada rumusan maqashid asy-syariah guna melindungi al-dien, nafs 

(jiwa), nasl (keturunan), al-aql dan al-mal, yang mengonsentrasikan pada tutunan wahyu, 



tujuan utama kehidupan umat manusia dalam mencapai kebaikan dunia akhirat._Selain 

itu al-Ghazali mengunkapkan mencari aktivitas yang berkaitan dengan mu‟amalah atau 

ekonomi tidak saja hal yang diupayakan, tetapi sudah menjadi kewajiban atau fardu 

kifayah, jika ingin mencapai keselamatan, bahkan ia menambahkan bilah kehidupan 

dunia tidak terpenuhi maka dunia akan hancur dan manusia akan binasa. Karena itu, 

aktifitas ekonomi haruslah dilakukan dan ditegakkan dengan baik, sebab ia merupakan 

bagian dari tangung jawab dalam mengemban keagamaan manusia.Untuk itu dalam 

mencapai tujuan tersebut, al-Ghazali kemudian mengklasifikasikan fungsi kesejahteraan 

sosial yang mencakup tiga varian yakni, dharuriyat, hajjiyat dan tahsiniyat._  

 

Merujuk pada realita konsep tersebut, merupakan suatu keharusan yang mesti 

diwujudkan demi kesejahteraan ekonomi manusia, untuk menghilangkan kesulitan dan 

melakukaan hal yang terbaik bagi kehidupan manusia.Model kerja pengembangan 

ketiga konsep itu, sesungguhnya mencakup kebolehan adanya lembaga perbankan 

syariah dalam melaksanakan akad, mengenai mekanisme produk pembiayaan melaui 

akad murabahah, mudharabah, musyarakha, ijarahdan lain-lain adalah dalam rangka 

untuk perlindungan harta, menghilangkan kesulitan, dan profesionalisme dalam 

mencapaikualitas pekerjaan. Pemenuhan kebutuhan ekonomi, merupakan kunci utama 

dalam merahi kesoksesan atau kemaslahatan dunia dan akhirat._  

 

Secara tegas landasan filosofis menkankan pada bagaimana epistemologi atau cara 

memperoleh dan mengumpulkan dana yang halal. Artinya dalam setiap relalisasi 

pembiayaan kepada para nasabah bank syariah, harus tetatap mengacu dan 

berpedoman pada syariah Islam. Selain tetap mempertimbangkan perolehan 

keuntungan baik dari pihak bank syariah maupun pihak nasbah itu sendiri. Sedangkan 

ontologiharta bendaatau hakekatnya milik Allah swt. manusia hanya sebagai subjek 

yang diamanahi atas semua kekayaan yang ada di bumi dan di langit atau alam 

semesta.  

 

Harta yang dimiliki oleh manusiabersifat sementara, dan diberi kesempatan untuk 

mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ridha-Nya. Manusia ketika wafat di dunia, 

maka harta kekayaan tidak lagi menjadi miliknya, secara keseluruhan terputus dan 

berpidah menjadi harta waris, pusaka atau hak milik yang hidup. Adapun landasan 

axiologi_ terkait denganperlindugan harta adalah terletak pada nilai harta, harta benda 

akan bernilai ketika harta berfungsi dalam menjaga kesejahteraan hidup, menjaga 

terjadinya krisis dan menopang kebahagiaan hidup manusia, agar terhidar dari ancaman 

kufur disebabkan kefakiran atau kemiskinan.  

 

Karena itu, untuk menjaga kekohohan aqidah, agama dan hukum Islam dibutuhkan 

adanya harta yang benilai dalam menjaga dan melindungi lima hal keselamatan yang di 



formulasikan ke dalam bingkai maqashid asy-syariah,_yang bersumber dari teks 

al-Qur‟an-hadis. Pertama melindugi agama (ad-dien) agar tidak menjadi tama‟ dan 

kufur. Kedua, harta untuk melindugi jiwa (nafs), artinya menjaga hidup dengan makanan 

dan minuman yang halal dan jauh dari unsur haram atau riba.Ketiga harta untuk 

menjaga akal pikiran (al-aql), dari kejahatan narkoba atau minuman keras, dan ke-empat 

harta untukmenjagaan-naslyakni melindungi keturunan dari bahaya kejahatan prostitusi, 

zina dan menganjurkan pernikahan dalam merahi kebahagiaan harta atau hifzh al-mal 

dengan cara sedekah atau menjalankan kewajiban zakat, karena di dalam harta ada 

sebagian hak bagi fakir-miskin.  

 

Penjagaan harta atau hifzh al-mal menjadi penting karena berhubungan langsung 

dengan kebutuhan ekonomi dalam memecakan kesulitan atau kebuntuhan hidup 

manusia. Landasan Sosiologis Sosiologi ekonomi didefinisikan dengan dua model 

pendekatan, a) teorisasi siologi ekonomi model pendekatanya adalah tindakan ekonomi 

membentuk tindakan sosial atau dikonstruksi secara sosial. Pendekatanya lebih 

cendrung pada kajian yang mencermati hubungan antara masyarakat, yang dialamnya 

langsung terjadi interaksi sosial dengan ekonomi.  

 

Proses pendekatanya dapat dilihat dari hubungan aktor-aktor lain yang memperlancar, 

bagaimana ekonomi dapat mempengaruhi masyarakat. Dalam konteks ini pendeketan 

ekonomi lebih cerdrung melakukan prediksi dan eksplanasi, dan sangat sedikit 

membuat deskripsi. Sementara sosiologi lebih menekankan pada deskripsi dan 

eksplanasi dan jarang melakukan prediksi. Artinya sosiologi lebih menekankan pada 

kedalaman suatu fenomena secara kualitas, apa yang ada dibalik kenyataan dan 

menjurus pada realitas yang ada._ Pendekatan sosiologi berukutnya, b) menekankan 

pada fenomena ekonomi, misalnya untuk memahami kenyataan sosial yang berkaitan 

dengan produksi, konsumsi dan distribusi.  

 

Selain itu biasanya objek ekonomi, juga memusatkan perhatianya pada cara bagaimana 

manusia memenuhi kebutuhan hidup dengan prinsip dasar ”berusaha dengan 

pergorbanan yang sekecil-kecilnya terutama yang berkaitan dengan uang, benda dan 

jasa. Sementara metode yang digunakan dalam sosiologi adalah untuk memahami 

kenyataan sosialtermasuk di dalamnya kompleksitas, aktivitas yang berkaitan dengan 

ekonomi, seperti produksi, konsumsi dan distribusi. Produksi merupakan proses yang 

diorganisasi secara sosial dimana barang dan jasa diciptakan._  

 

Selanjutnya konsep sosiologi yang menuju perhatiannya pada realitas-eksternal dan 

objektif, utamanya yang berkaitan dengan aktivitas individu dalam melakukan kegiatan 

ekonomi, seperti apa yang boleh diproduksi, dikonsumsi dan didistribusi dalam konteks 

hukum agama Islam. Dalam Islam, misalnya orang diperkenankan untuk mengkonsumsi 



daging ayam, domba, sapi, unta dan lain-lain, karena jenis daging tersebut, boleh 

dikonsumsi atau dimakan dan halal hukumnya. Sementara daging babi, anjing 

dikategorikan sebagai hewan yang haram dikonsumsi, diproduksi dan distribusikan bagi 

umat muslim.  

 

Selain tersebut, seperti berbusana apakah semua jenis busana dapat dipakai untuk 

shalat atau untuk acara pertemuan, tentu jawabanya tidak,ada beberapa pakain yang 

boleh dan haram atau tidak pantas dikenakan. Dalam konteks ini, bagaimana kebutuhan 

ekonomi dapat mempegaruhi masyarakat, yang di dalamya ada proses interaksi sosial. 

Artinya semua orang perlu mengkonsumsi pangan, sandang dan kebutuhan lain agar 

dapat bertahan hidup._ Melacak konsep ekonomi kapitalis Secara sosio-historis 

perkembangan dari tiga konsep ekonomi tersebut, memiliki karakter dan paradigma 

yang berbedadalam menjalankan aktivitasnya.  

 

Ekonomi kapitalisme, misalnya memiliki kecendrungan pada kepentingan pribadi dalam 

memperoleh keuntungan, baik dilihat dari perpektif nilai produksi maupun konsumsi 

semata hanya untuk memperoleh profit, dan mengabaikan prinsip kesejahteraan sosial. 

Perkembangan ekonomi kapitalisme ditinjau dari aspek sejarahnya, diparkasaioleh 

tokoh dan pemikir besar dunia, misalya Adam Smith, Karl Marx, Wener Sombart, Max 

Weber, John A. Hobson, Joseph A. Schumpeter, Thorstein Veblen.Pemikir dan tokoh 

tersebut, pada permulaan kemunculannya sering mendapat tekanan politik, meski pada 

akhirnya mendapat kebebasan politik, disebabkan inovasi-inovasinya.  

 

Dalam teori Weber dan Sombart sistem ekonomi kapitalisme menekankan pada aspek 

rasionalitas untuk mencapai tujuan, utamanya keuntungan pada sektor keuangan, 

pembutan laporan yang akuntable dan merubah tradisi._ Sistem ekonomi kapitalis 

memang diakui atau tidak telah memperoleh kemajuan yang cukup pesat, di 

negara-neara seperti Jerman Barat, Prancis, Italia, Australia dan dikawasan Asia adalah 

Jepang. Pertumbuhan produksi dan kenaikaan tingkat konsumsi rata-rata berjalan 

dengan kecepatan yang signifikan, hal itu ditandai dengan fluktuasi usaha yang dapat 

menekan jumlah penganguran menjadi minimal.  

 

Namun disisi lain, kapitalisme sering dikaitkan dengan jalan perang, kolonialisme dan 

ketegangan sosial yang megerikan, baginya jalan melalui perang dan revolusi adalah 

tujuan utamanya.Selain itu, sistem ekonomi kapitalis, merupakansistem sekuler, yang 

mengacu pada alat pemuas kebutuhan manusia dari aspek materi murni, dan 

berpedoman pada kaidah pemisahan agama dari kehidupan secara final. _ Konsep 

ekonomi sosialis Istilah sosialisme pertama kali dipakai di Prancis pada tahun 1831 

dalam sebuah artikel tanpa judul oleh Alexander Vinet.  

 



Pada masa ini istilah sosialisme digunakan untuk pembedaan dengan indvidualisme, 

terutama oleh pengikut-pengikut Saint-Simon, bapak pendiri sosialisme Prancis. 

Saint-Simon lah yang menganjurkan pembaruan pemerintahan yang bermaksud 

mengembalikan harmoni pada masyarakat. Sosialis adalah suatu sistem perekonomian 

yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk 

melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi dengan campur tangan pemerintah.  

 

Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan 

perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup 

orang banyak dikuasai oleh negara seperti air, listrik, telekomunikasi, gas lng, dan lain 

sebagainya._Sistem ekonomi sosialis adalah suatu sistem ekonomi dengan kebijakan 

atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan 

tindakan otoritas demokratisasi terpusat dan kepadanya perolehan produksi kekayaan 

yang lebih baik daripada yang kini berlaku sebagaimana yang diharapkan. Sistem 

Sosialis ( Socialist Economy) berpandangan bahwa kemakmuran individu hanya 

mungkin tercapai bila berfondasikan kemakmuran bersama.  

 

Sebagai Konsekuensinya, penguasaan individu atas aset-aset ekonomi atau faktor-faktor 

produksi sebagian besar merupakan kepemilikan sosial.Sosialisme sebagai ideologi, 

Menurut penganut Marxisme, terutama Friedrich Engels, model dan gagasan sosialis 

dapat dirunut hingga ke awal sejarah manusia dari sifat dasar manusia sebagai makhluk 

sosial. Pada masa pencerahan abad ke-18, para pemikir dan penulis revolusioner seperti 

Marquis de Condorcet, Voltaire, Rousseau, Diderot, Abbé de Mably, dan Morelly, 

mengekspresikan ketidakpuasan mereka atas berbagai lapisan masyarakat di Perancis.  

 

Bagi peganut paham Marx ekonomi sosialis dibagi dua tipe; 1) adanya produktivitas, 

dalam masyarakat sosialis yang mampu memenuhi kebutuhanya materialnya. 2) 

manusia sebagai produser, artinya manusia hidup harus didasarkan pada axioma bahwa 

semua nilai ekonomi dihasilkanoleh kerja yang diperlukan. Prinsip sosialis bekerja secara 

sukarela tanpa harus mengharapakan insentif atau upah, sehingga tidak ada lagi 

pengunaan uang, harga, keuangan dan semacamnya.  

 

Dalam pandangan Marxfungsi pemerintah adalah pendukung penghisap dalam situasi 

apapun, bahkan tidak mengenal kelas atau negara. Selain tersebut ekonomi sosialis juga 

melakukan perencanaan adaya persamaan dan kesempatan, artinya seseorang memiliki 

persamaan kesempatanyang sama dalam dunia pendidikan antara orang kaya dan 

miskin,begitu juga rasa aman dan kebebasan berpolitik, persamaan perlindungan baik 

dari lawan atau kawan._  

 

Sistem ekonomi sosialisme, secara eksplisit dipegunakan untuk mengatasi 



problem-problem distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, secara langsung 

menagani fenomena kemiskinan dan kelaparan, serta menunjukkan rasa tanggung 

jawab yang mendalam terhadap kalangan yang tidak beruntung dalam masyarakat. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan penghapusan institusi-institusi kepemilikan 

pribadi dalam segala bentuknya termasuk institusi alat-alat produksi._ Konsep ekonomi 

Islam Konsep ekonomi Islam, lebih menekankan pada sistem keseimbangan atau 

keadilan ekonomi dalam Islam, yang mencakup beberapa aspek; a), seluruh anggota 

masyarakat harus memperoleh kesejahteraan yang memadai; b) perbedaan dalam hal 

pendapatan hendaknya tidak terjadi praktik diskriminasi dalam undang-undang dan 

kesempatan memperoleh hak yang sama dan pekerjaan yang layak.  

 

Sistem ekonomi Islam lebih mengedepankan suatu kemajuan bangsa agar tidak terjadi 

krisis yang berdampak pada pendistribusian kekayaan yang tidak adil. Dalam ekonomi 

Islam, pertumbuhan dan kemajuan ekonomi tak lain hanyalah sarana untuk mewujudkan 

keseimbangan dan keadilan ekonomi, bahkan Imam Ali berkata” tak ada sesuatu yang 

berkesan dalam kemakmuran negeri lebih dari keadilan”._ Pernyataan tersebut di atas, 

mengambarkan betapa dalam Islam keadilan merupakan syarat mutlak yang mesti 

dipenuhi dalam meraih kemakmuran dan kesejahteraan.  

 

Sejalan dengan itu,bahwa kesejahteraan yang didambakan dalam al-Qur‟an, 

sebagaimana dikutip Quirais Shihab, menyatakan bahwa kesejahteraan sosial tercermin 

dalam kehidupan surga yang perna dihuni Nabi Adam, as. bersama istrinya Hawa, meski 

hanya dirasakan sesaat sebelum mereka keluar melaksanakan tugas kekhalifahan di 

bumi._ Jadi ekonomi Islam karakteritiknya lebih berorientasi pada nilai etik dan 

memperkuat asosiasi. Perbedaan sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan ekonomi Islam 

Dalam bidang ekonomi dimunkinkan tejadi perbedaan dan tak ada konsep tunggal 

dalam pengendalian pasar tanpa persaingan, dan yang ada adalah sistem kompetitif.  

 

Dalam kontek inilah asumsi ekonomi kompetitif dimunkinkan terjadi monopoli modal 

yang belakangan kita kenal kapitalis monopoli._Oleh karena itu, perbedaan sistem 

ekonomi dapa dilihat dari sistem pergerakan atau manajerialnya. Berikut sasaran 

perhatian tiga konsep ekonomiyang berbeda dalam pengedalian pasar ekonomi, dapat 

ilihat dalam skema di bawa ini; Skema,1 Ekonomi Kapitalis _Ekonomi Islam _Ekonomi 

sosialis _ _Materialisme Ekonomi Pasar _Syariah _Marxis (Dialektika yang ditetapkan 

Negara) _ _Pikiran & Pengalaman Manusia Materialisme Ekonomi   _Al Qur‟an, As 

Sunah, Ijtihad _Pikiran & Pengalaman Manusia _ _dunia (sekular) _holistik 

(dunia&akhirat) _Dunia (sekular) + atheisSudut pandang _ _Mutlak _Nisbih _Membatasi 

bahkan menghapus) _ _dibebaskan (dibiarkan) bekerja sendiri _dikawal oleh maslahat 

_perencanaan pusat (sosialis marxis) _ _Bersifat bebas –monopli survival of the ?ttest 

_dikontrol oleh diktum syariah _tidak berlaku mekanisme pasar _ _tanpa batasan 



normatif _melalui cara yang halal _tidak diakui _ _tanpa batasan _dalam  koridor  halal 

_negara mengambil alih _ _pasif dan netral _pengawas dan kontrol _pemilik, penguasa 

dan kontrol _ _ Tabel 2; Perbedaan Konsep Ekonomi Kapitalis, Islam dan Sosialis Konsep 

_Kapitalis _Islam _Sosialis _ _Sumber kekayaan _Sumber kekayaansangat langka(scarcity 

of resources) _Sumber Kekayaan alam semesta dari ALLAH SWT _Sumber kekayaan 

sangat langka( scarcity of resources) _ _Kepemilikan _Setiap pribadi dibebaskan untuk 

memiliki semua kekayaan yang di peroleh nya _Sumber kekayayan yang kita miliki 

adalah titipan dari ALLAH SWT _Sumber kekayaan di dapat dari pemberdayaan tenaga 

kerja (buruh) _ _Tujuan Gaya hidup perorangan _Kepuasan pribadi _Untuk mencapai ke 

makmuran/sucess (Al-Falah), di dunia dan akhirat _Ke setaraan penghasilan di antara 

kaum buruh _ _ Dua tabel di atas mengambarkan tiga konsep sistem perekonomian 

yang bermura pada mekanisme yang berbeda-beda antara ekonomi kapitalis, Islam dan 

sosialis.Posisi ekonomi kapitalis, mengacu pada sumber kekayaan, sekalipun itu sangat 

langka dan harus di peroleh dengan cara bekerja keras di mana setiap pribadi boleh 

memiliki kekayaan yang tiada batas, untuk mencapai tujuan hidupnya.  

 

Dalam sistim ekonomi kapitalis perusahaan di miliki oleh perorangan. Terjadinya pasar 

(market) dan terjadinya demand and supply adalah ciri khas dari ekonomi kapitalis. 

Keputusan yang diambil atas isu yang terjadi seputar masalah ekonomi sumbernya 

adalah dari kalangan kelas bawah yang membawa masalah tersebut ke level yang lebih 

atas. Tujuan ekonomi kapitalis adalah perolehan menurut ukuran uang, dengan 

berbagai cara yang ditempuh untuk memperoleh keberhasilan, sepanjang tidak 

melanggar hukum pidana._  

 

Sementara sistem ekonomi Islam berkerja atas nama a) tujuanyakni mencari kepuasan 

berbagai keperluan hidup manusia, baik secara pribadi atau keperluan umum di 

masyarakat. b) prinsip atau motif ekonomi, artinya setiap orang atau masyarakat akan 

berusaha mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan tenaga atau ongkos yang kecil 

dan diperoleh dalam waktu yang cepat. Sistem ekonomi Islam bersumber dari 

al-Qur‟an-hadis yang dikembangkan oleh manusia melaui syarat-syarat yang suadah 

ditentukan dalam literatur teks Islam._  

 

mempunyai suatu konsep yang berbeda mengenai kekayaan, semua kekayaan di dunia 

adalah milik dari Allah SWT yang dititipkan kepada kita, dan kekayaan yang kita miliki 

harus di peroleh dengan cara yang halal, untuk mencapai al-falah (makmur dan 

success)  dan Sa‟ada Haqiqiyah (kebahagian yang abadi baik di dunia dan 

akhirat.  Dalam Islam yang ingin punya property atau perusahaan harus 

mendapatkannya dengan  usaha yang keras untuk mencapai yang nama nya Islamic 

Legal Maxim, yaitu  mencari keuntungan yang sebanyak banyak nya yang sesuai 

dengan ketentuan dari prinsip prinsip syariah. Yang sangat penting  dalam transaksi 



Ekonomi Islam adalah tidak adanya unsur Riba (interest) Maisir (judi) dan Gharar (ke 

tidak pastian).  

 

Sehubungan dengan konsep ekonomi sosialis, menekankan pada sumber kekayaan 

meskipun hal itu sulit dilakukan, namuntetap harus di peroleh melalui cara 

pemberdayaan tenaga kerja (buruh), di semua bidang,baik sektor pertambangan, jasa, 

pertanian, dan lainnya. Dalam sistem Sosialis, semua bidang usaha dimiliki  dan 

diproduksi oleh Negara. Tidak terciptanya market (pasar) dan tidak terjadinya supply 

dan demand, karena Negara yang menyediakan semua kebutuhan rakyatnya secara 

merata. Perumusan  masalah dan keputusan di tangani langsung oleh negara.  

 

Ekonomi sosialis bertumpuh pada pembagian pendapatan yang lebih adil dan dihapus 

pendapatan yang bersumber dari harta milik, lebih mempertimbangkan foktor extern, 

dan menjaga stabilitas perekonomian pada kesempatan kerja dalam rangka 

meningkatkan investasi._ Sistem ekonomi sosialisme sebenarnya cukup sederhana. 

Berpijak pada konsep Karl Marx tentang penghapusan kepemilikan hak pribadi, prinsip 

ekonomi sosialisme menekankan agar status kepemilikan swasta dihapuskan dalam 

beberapa komoditas penting dan menjadi kebutuhan masyarakat banyak, seperti air, 

listrik, bahan pangan, dan sebagainya.  

 

Filosofi ekonomi sosialis, merupakan bagaimana mendapatkan kesejahteraan, 

perkembangan sosialisme dimulai dari kritik terhadap kapitalisme yang pada waktu itu 

dikuasai oleh kaum borjuis yang mendapat legitimasi gereja untuk mengeksploitasi 

buruh. Inilah yang menjadikan Karl Marx mengkritik sistem kapitalis sebagai ekonomi 

yang tidak sesuai dengan aspek kemasyarakatan. Menurut Marx, tidak ada tempat bagi 

kapitalisme didalam kehidupan, maka upaya revolusioner harus dilakuakan untuk 

menghancurkan kapitalisme, alat-alat produksi harus dikuasai oleh Negara guna 

melindungi rakyat, selai itu sosialisme berpandangan bahwa hak-hak individu harus 

diletakkan dalam kerangka kepentingan masyarakat yang lebih luas. Masyarakat yang 

lebih penting dari individu.  

 

Dalam sosialisme yang radikal/ekstrim cara untuk meraih hal itu adalah dengan 

menghilangkan hak pemilikan dan penguasaan alat-alat produksi perorangan._ Tipologi 

dari tiga karakteristik di muka, tentu harus diluruskan bahwa kekeliruan pandangan 

tentang ekonomi kapitalis yang memerikan penghargaan terhadap prinsip hak milik, 

dan ekonomi sosialis memberikan penghargaan pada persamaan dan keadilan, tidak 

bertentangan dengan metode dan prinsip ekonomi syariah.  

 

Memahami konsep para ekonom tersebut, justru dapat membantu para minat ekonom 

muslim atau yang sedang studi fiqhi mu‟amalah, terutama yang berkecimpung di dunia 



perbankan syariah atau yang melakukan studi banding antara ekonomi konvensional 

dan ekonomi Islam. Melacak konsep akad dalam Islam Penerapan hukumIslam, 

utamanya yang berkaitan dengan mu‟amalah atau ekonomi Islam, sudah barang tentu 

tidak bisa lepas dari persoaalan yang mennyangkutakad-akad dalam jual beli, 

sewa-menyewa, utang-piutang dan lain-lain. Akad merupakan perbuatan yang 

sesungguhnya,umurnya suda sedemikian lama, bahkan ada sejak zaman klasik hingga 

zaman modern seperti sekarang.  

 

Hukum Islam menganut asas kebebasan berakad, yakni suatu prinsip hukum yang 

menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa harus terikat 

dengan-nama-nama yang telah ditentukann dalam undang-undang syariah dan 

memasukkan klausul apa saja ke-dalam akad yang membuatnya itu, sesuai dengan 

kepentingannya, sejauh tidak berakibat merugikan atau memakan harta benda sesama 

manusia dengan cara yang batil. Asas kebebasan dalam berakad merupakan 

konsekuensi yang ditegaskan demi terlaksananya nilai ibadah dalam ber-mu‟amalah.  

 

Kebebasan dalam tindakan ber-akad dalam pandangan hukum Islam tidaklah mutlak, 

akan tetapi juga dibatasi oleh hal-hal yang berkaitan dengan larangan, seperti riba, 

grarar,spekulatif, memakan harta dengan cara yang batil, atau ber-transaksi yang tidak 

dibenarkan dalam syariah Islam atau bertentangan dengan ketertiban umum dan 

kesusilaan._ Dalam dunia perniagaan atau taransaksi jual beli yang berhubungan 

langsung dengan kegiatan bisnis dan usaha oprasinya dalam memberikan pembiayaan 

pada nasabah harus ada komitmen akad yang digunakan untuk mensepakati kontrak 

prodak-prodak syariah, utamanya pada bank syari‟ah. Dalam Islam akad merupakan 

komitmen kesepakatan, ikatan dan penguatan transaksi dari masing-masing pihak yang 

melakukan kegiatan juall beli atau pembiayaan prodak syariah padan nasabah.  

 

Karena itu terkait dengan berbagai jenis akad, yang sekarang banyak dioprasikan oleh 

pihak bank, utamanya bank syariah, menduduki posisi yang sangat penting, sebab 

dalam akad dapat digunakan untuk, a) menetukan transaksi apa yang akan digunakan 

antara pihak bank dengan calon nasabah, b) menentukan keterkaitan akad dengan 

produk, sebab dalam bank syariah setiap produk berjalan sesuai dengan akad yang di 

acu._ Akad dalam transaksi jual beli cukup banyak jumlahnya hal itu sesungguhnya 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam bermu‟amalah.  

 

Dalam Islam akad diselenggarakan haruslah memenuhi syarat, salah satu dari syarat itu 

adalah berakal atau tamyiz artinya mampu membedakan yang baik dan yang buruk atau 

yang wajib, sunnah, mubah dan lain-lain. Selain syarat itu, harta yang akan di-akad-kan 

untuk tujuan pengembangan usaha haruslah harta hak milik dan dikuasai apa yang 

pada tagannya, harta yang ditukar juga harus jelas kehalalanya, bernilai, dan dapat 



diserah terimahkan. Akad jual beli yang berlangsung dalam syariah Islam haruslah 

barang yang halal, dan jauh dari perkara yang di haram-kan, bukan termasuk jenis ribah, 

majhul atau tidak jelas sehingga dimunkinkan tidak terjadi adanya spekulasi harga 

barang yang dapat merugikan pembeli atau yang mengembangkan usaha. Beberapa 

aspek implementasi akad dalam Bank Syariah Sejalan dengan tuntutan kemajuan sains 

dan teknologi, institusi yang efektif dan efesien tentu memerlukan strategi yang nyata 

dan mapan, utamanya pada sistem menejerialnya.  

 

Di-era keterbukaan teknologi informasi ini, tuntutan pada lembaga keuangan syariah 

adalah mapu menciptakan inovasi-inovasi baru agar perusahaan perbankan menjadi 

semakin cangih dan maju. Kemajuan akan diperoleh pada suatu lembaga, jika 

elemen-elemen yang mendukung dapat terpenuhi, seperti, menjaga standar mutu yang 

telah ditetapkan, melakukan perbaikan secara terus-menerus, jika terjadi kesalahan, 

menciptakan inovasi baru, sadar untuk menganalisis apa yang sedang dikerjakan dan 

direncanakan._ Dalam perbankan syariah terdapat teknis yang harus dilalui, ketika 

lembaga keuangan bank syariah ingin memberikan pembiayaan pada seorang 

nasbah.Perlu dicermati bahwa produk-produk dalam perbankan syariah, secara 

keseluruhan berkaitan dengan akad, misalnya akad murabahah, akad ini biasanya 

digunakan oleh pihak bank untuk memfasilitasi nasabah dalam melakukan pembelian 

barang atau rumah dalam rangka memenuhi kebutuhan seseorang; a) jenis barang yang 

dikonsumsi seperti pengembangan usaha, pembagunan usaha dan kemudahan usaha, 

bisa dalam bentuk rumah, kendaraan atau alat transportasi, alat-alat rumah tangga dan 

sejenisnya.b)pengadaan barang dagangan; c) bahan baku atau pembantu produksi 

pabrik, mesin dan sejenisnya serta barang lain yang tidak bertentangan dengan syariah._  

 

Aspek keungulan akad murabahah sesungguhnya terletak pada pembiayaan nasabah 

dalam rangka membeli barang sesesuai dengan keinginan an kemampuan ekonominya, 

selain pembiayaan dilakukan dengan angsuran yang tidak memberatkan nasabah. 

Pempbayaan akad murabahah dalam hal ini tidak mengenal sistem bunga atau riba, 

karena nasabah sebelumnya telah diberikan pemahaman atas barang yang akan dibeli 

sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati._ 

Jadi lebih jelasnya bahwa barang yang dibeli sudah dipastikan sesuai keinginan nasabah, 

dan harga yang ditentukan oleh pihak supplier telah diketahui pihak bank.  

 

Adapun keuntungan bagi pihak bank yang diperjanjikan diawal transaksi dibangun di 

atas kesepakatan bersama antara pihak bank dan nasabah, dan tidak ada unsur yang 

saling dirugikan. Sementara aspek kelemahanya akad murabahah adalah pembiayaan 

modal diberikan dalam jangka pendek atau minimal 2 tahun, untuk jenis usaha 

perorangan, badan usaha seperti CV atau PT. Penyediaan biaya jangka pendek tersbut, 

dapat berakibat penyediaan barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang di inginkan 



atau jika terjadi kerusakan barang resiko ditangung sepenuhnya oleh pihak nasabah._  

 

Dalam transaksi jual beli bisa saja terjadi pembatalan, disebabkan adanya penyesalan 

kedua belah pihak. Adapun akad yang boleh dibatalkan adalah akad yang dikehendaki 

kedua belah pihak terbatas pada akad jual beli sewa-menyewa, perdamaian, muzaro‟ah 

yakni kerja sama pertanian, musaqqah kerjasama perkebunan. Dalam akad tersebut 

berlaku khiyar atau hak memilih untuk meneruskan akad yang telah memenuhi syarat 

rukun atau membatalkanya.  

 

Membatalkan akad dalam jual beli di sunahkan jika terjadi penyesalan, jika tidak ada 

permaslahan maka itu merupakan kerugian, sebagaimana dalaam Hadis Nabi s.a.w. ?? 

??? ????? ??? ???? ??? ??? ????? ??? ???? ???? ? ???: ???? ??????? ???? ??? ?????? ???? 

??????????. “Barang siapa mencabut jual belinya terhadap orang yang menyesal, maka 

Allah akan mencabut kejatuhanya atau kerugian daganganya._ Akad-akad jual beli 

terlarang Kalangan ulama‟ kontemporer, seperti Imam al-Albani yang menyatakan 

dalam Silsilah Ahadits Ash Shohihah ?? ??? ????? ??? ???? ??? ?? ???? ???? ??? ???? ???? ? 

??? : ” ??? ??? ?? ?????? ?? ???? Dari Abu Huroiroh dari Rosululloh bahwasannya beliau 

melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli.”_Sejalan dengan hadis di 

atas, adalah riwayat lainnya dengan lafadl : “Barang siapa yang melakukan dua transaksi 

jual beli dalam satu transaksi jual beli, maka dia harus mengambil harga yang paling 

rendah, kalau tidak akan terjerumus pada riba.”_ Makna teks hadis di atas bahwa 

Rasulullah saw.  

 

melarang “Dua model transaksi jual beli dalam satu transaksi” yang dilakukan seseorang 

dalam akad antara penjual dan pembeli, misalnya transaksi “barang ini kalau dibayar 

tunai harganya segini sedangkan kalau dikredit maka harganya segitu.” Mengenai 

penjualan kredit dengan penambahan harga, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani 

juga mengatakan : ”Barangsiapa menjual dua (harga) penjualan di dalam satu penjualan, 

maka baginya (harga,-pent) yang paling sedikit atau (kalau tidak mau, maka harga yang 

lebih tinggi adalah, -pent) riba” _.  

 

Imam Ibnu Qutaibah juga menerangkannya dengan (keterangan) ini, beliau berkata di 

dalam “Gharib Al-Hadits (I/18) : “Diantara jual beli yang terlarang (ialah) dua syarat 

(harga) dalam satu penjualan, yaitu (misalnya) seseorang membeli barang seharga dua 

dinar jika temponya dua bulan, dan seharga tiga dinar jika temponya tiga bulan. Itulah 

makna “dua (harga) penjualan di dalam satu penjualan.” Akadmenurut Imam Ahmad, 

yang juga merupakan riwayat Ibnu Hibban dari Ibnu Mas‟ud, dengan lafazh : “Tidak 

patut dua akad jual-beli di dalam satu akad jual-beli (menurut lafazh Ibnu Hibban : Tidak 

halal dua akad jual beli) dan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam telah 

bersabda : “Allah melaknat pemakan (riba) [Pemakan riba adalah orang yang 



mengambilnya walaupun tidak makan, diungkapkan dengan makan karena makan 

adalah kegunaan terbesar dari riba dan karena riba itu umumnya seputar makanan.  

 

Pemberi makan riba adalah orang yang memberikan riba kepada orang yang 

mengambilnya, walaupun yang mengambil tadi tidak memakannya,”.Dengan sanadnya 

yang shahih. Sufyan Ats-Tsauri, Mengatakan bahwa, jika engkau berkata : “Aku menjual 

kepadamu dengan kontan (seharga) sekian, dan dengan tidak kontan (seharga) sekian 

dan sekian”, kemudian pembeli membawanya pergi, maka dia berhak memilih di antara 

dua (harga) penjualan tadi, selama belum terjadi keputusan jual-beli atas salah satu 

harga. Dan jika telah terjadi jual-beli seperti ini, maka itu adala dibenci.Itulah “dua 

penjualan di dalam satu penjualan”, dan itu tertolak serta terlarang.  

 

Maka jika engkau mendapati barangmu masih utuh, engkau dapat mengambil harga 

yang paling rendah dan waktu yang lebih lama._ Dari sini, maka dapat disimpulkan 

bahwa ucapan seseorang : “Saya jual barang ini padamu kalau kontan harganya sekian 

dan kalau ditunda pembayarannya harganya sekian.” Adalah sistem jual beli yang saat 

ini dikenal dengan nama jual beli kredit. Sebagian fuqoha‟ juga tidak memperbolehkan 

jual beli secara kredit, mereka beralasan bahwa penambahan harga itu berkaitan dengan 

masalah waktu, dan hal itu tidak ada bedanya dengan riba.  

 

Pendapat lain juga mengatakan bahwa menaikkan harga diatas yang sebenarnya adalah 

mendekati dengan riba nasi‟ah yaitu harga tambahan, maka itu jelas dilarang Allah Swt. 

Mereka berpendapat bahwa setiap pinjaman yang diembel-embeli dengan tambahan, 

maka ia adalah riba. Jadi, standarisasi dalam setiap urusan adalah terletak pada 

tujuan-tujuannya. Contohnya: Seseorang memerlukan sebuah motor, lalu datang 

kepada pedagang yang tidak memilikinya, seraya berkata, “ saya memerlukan motor 

yang begini dan begini”.  

 

Lantas pedagang pergi dan membelinya, kemudian menjual kepadanya secara kredit 

dengan harga yang lebih banyak. Tidak dapat disangkal lagi, bahwa ini adalah bentuk 

pengelabuan, tersebut karena si pedagang mau membelinya hanya karena 

permintaannya dan bukan membelikan untuknya karena kasihan terhadapnya tetapi 

karena demi mendapatkan keuntungan, seakan dia meminjamkan harganya kepada 

orang secara riba._ BAB: III METODE PENELITIAN Penelitian Kualitatif Penelitian tentang 

implementasi akad finansial pada Bank BNI Syari‟ah Kota Kendari, mengunakan metode 

penelitian kualitatif.  

 

Dalam penelitian kualitatif akan memberikan peluang untuk memahami 

fenomena-fenomena menurut pandangan aktor setempat. Ada tiga macam 

pengumpulan data yang digunakan, yaitu wawancara mendalam dan terbuka, observasi 



langsung, penelaahan terhadap dokumen tertulis._ Menurut Taylor dan Bogdan, 

sebagaimana dikutip Emy Susanti, menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif dapat 

menghasilkan data deskriptif mengenai tingkah laku, bahasa lisan dan tulisan yang 

dapat diamati dari orang-orang yang diteliti._  

 

Sedangkan menurut Strauss dan Corbin, metode kualitatif dapat digunakan untuk 

mengungkapkan dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang belum diketahui._ 

Berdasarkan penjelasan di atas penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang 

didasari atas beberapa alasan. pertama, yang dikaji adalah implementasi akad finansial 

sebagai suatu tindakan yang dadasari oleh paham mengetahui akad. Kedua, penelitian 

tentang pemahaman inter-subjektif dalam kaitannya dengan paham mengetahui akad. 

Ketiga, penelitian kualitatif memberikan peluang untuk memahami emic view 

pandangan aktor setempat.  

 

Sebagai refleksi dari penelitian kualitatif, rekonseptualisasi implementasi akad finansial 

dengan perspektif fenomenologi yang diselenggarakan diharapkan dapat menafsirkan 

arti terdalam terhadap niali-nilai, motif dan tujuan akad finansial serta realisasinya dalam 

perbankan syari‟ah. Selain hal tersebut, penelitian ini juga menggunakan pendekatan 

fenomenologi. Makna fenomena, menurut tradisi fenomenologi menunjuk kepada 

subjek yang hadir, dan objek yang hadir._ Konsepsi kesadaran sebagai sebuah proses 

yang memberikan makna pada objek merupakan inti fenomenologi._ fenomenologi 

yang diharapkan mampu memahami makna yang terkandung dalam gejala dalam 

berbagai aktivitas akad yang dilakukan pegawai Bank BNI Syari‟ah.  

 

Bank BNI syariah dalam menjalankan aktifitas di kontrol oleh Dewan Syariah Nasional 

(DSN), Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penelitian 

tentang akad fiansial pada bank BNI Syari‟ah, dianalisi melalui teori imam Syatibi 

Maqasid al-syariah yang terejawantakan dalam tahsiniyat yang mancakup unsur 

kehalusan riba atau bunga bank yang pengembangannya untuk menarik minat para 

nasabah dapat diungkap, demikian aktivitas akad-akad pembiayaan yang dipraktekan 

pegawai bank BNI Syari‟ah Kendari. Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif.  

 

Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik 

fenomena yang sedikitpun belum diketahui._ Metode kualitatif juga dapat digunakan 

untuk memahami dan memaparkan mekanisme akad-akad pembiayaan pada nasabah 

yang dilakuan oleh pegawai bank BNI Syari‟ah di Kendari. Memasukilokasi penelitian 

Sebelum peneliti melakukan penelitian dengan fokus kajian ini, peneliti telah melakukan 

pengamatan, observasi dan wawancara tentang pengumpulan dan pendanaan atau 

pembiayaan dana melalui mekanisme akad finansial di beberapa bank syariah di 

Kendari, yang merupakan pendahuluan dalam topik tentang implementasi akad finansial 



pada BNI Syariah di Kota Kendari, sehingga peneliti telah memiliki sejumlah informan 

yang dapat dijadikan pangkal (key person) yang akan menjadi ”pintu gerbang masuk” 

dalam proses pengumpulan dan pengelolaan data tentang topik yang dibahas. Jadi, 

peneliti telah memiliki faliditas referensi yang cukup berharga dan akurat dan dapat 

dipertangung jawabkan secara empiris.Sebagai informan kunci, subjek penelitian tidak 

sulit untuk dihubungi, diamati dan diwawancarai. Selain itu metode analisis data juga 

dilakukan dengan cermat,dan mengambil model yang hampir sama dengan penelitian 

kualitatif pada umumnya._  

 

Prosedur Analisis Data Prosedur analisis data,tentang implementasi akad finansial bank 

BNI Syariah di Kendari,dilakukan secara cermat dalam pengumpulan data maupun 

setelah pengumpulan data selesai. Prosedur yang ditempuh adalah melalui reduksi data 

(data reduction), sajian data (data display), dan pengambilan kesimpulan (conclusion 

drawing)._ Reduksi data terkait dengan tujuan penelitian, sajian data dengan 

menggunakan narasi, sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukan setelah data 

terkumpul dapat bersifat tentatif yang selalu diverifikasi selama penelitian berlangsung.  

 

Data dan Sumber Data Data dan sumber data dalam penelitian,tentang implementasi 

akad finansial pada bank BNI Syariah di Kendari, melibatkan adanya sumber data atau 

subjek dari mana data penelitian diperoleh. Dalam hal ini sumber data merupakan 

sumber atau asal informasi diperoleh. Data dan sumber data terdiri dari data primer, 

yakni data diperoleh langsung dari sumbernya, yakni Perbankan syariah Kota Kendari. 

Sedangkan data sekunder dalam hal ini meliputi literatur-literatur yang berhubungan 

dengan objek penelitian, yakni kepustakaan, dokumen dan model-model akad yang 

dilakukan bank dalam pembiayaan usaha nasabah.  

 

Sumber data yang berupa informasi menurut Patton perlu dicek dengan menggunakan 

metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan cara: (1) membandingkan data hasil 

pengamatan dengan hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di 

depan umum dan apa yang dikatakan secara pribadi, (3) membandingkan apa yang 

dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dan apa yang dikatan sepanjang 

waktu, (4) membandingkan keadaan dengan perspektif berbagai pendapat dan 

pandangan, (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan._  

 

Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data,tentang implementasi akad 

finansial bank BNI Syariah di Kendari, dilakukan dengan cara; Pertama, studi 

dokumentasi yakni dengan cara mencari data mengenai variabel berupa catatan, 

transkrip, nota, rapat pelaksanaan akad, brosur dan lain-lain. Dalam hal ini peneliti 

mengambil langkah penggunaan data dengan cara pengambilan dokumen misalnya 



dokumen berupa pembiayaan dana sistem murabahahyang melekat di dalam akad-akad 

yang berlangsung, kaitannya dengan penyaluran modal usaha atau pengembangan 

usaha pada nasabah.Kedua,wawancara,dalam suatu penelitian jenis kualitatif wawancara 

merupakan proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara 

tanyajawab, sambil bertatap muka antara penanya dengan penjawab dengan 

menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara atau interview guide. Informan 

adalah orang yang dapat memberikan keterangan atau memberikan informasi 

mengenai masalah yang sedang diteliti dan dapat berperan sebagai narasumber selama 

proses penelitian._  

 

Teknik Analisis Data Teknik analisis data tentang implementasi akad finansial bank BNI 

Syariah di Kendaridilakukan untuk mengiterpretasikan data atau melakukan analisis 

data. Menurut Bodgan dalam Moleong menyatakan analisis data merupakan upaya 

untuk melakukan cara kerja data, mengorganisasi data, memila data menjadi satuan 

yang dapat dikelola, mencari dan menemukan data serta dapat dijelaskan.Teknik analisis 

data dilakukan melalui beberapa tahapan._Tahapan (a) Editing atau mengedit kembali 

daftar informan yang telah dberikan oleh para informan, tahapan (b) Coding, yaitu 

mengklasifikasikan jawaban responden menurut macamnya, (c) membuat tabel 

frekuensi untuk melihat lebih jelas kategori atau klasifikasi data, (d) analisis data, analisis 

kualitatif dilakukan apabila data yang diperoleh dari lapangan hanya sedikit dan bersifat 

monografis atau berwujud kasus-kasus.  

 

Selain itu data juga akan dianalisis untuk mendapatkan informasi_ BAB: IV MEKANISME 

AKAD FINANSIAL PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Beberapa mekanisme akad 

dalam Islam Mekanisme perbankan syariah pada umumnya didasarkan pada prinsip 

mitra usaha yang merupakan transaksi yang bebas dari sistem bunga. Karena itu, soal 

membayarkan atas nama bunga kepada para depositor atau pembebanan suatu bunga 

dari para klien tidak tampak atau muncul. Sistem pembiayaan yang dilakukan oleh bank 

syariah dilakukan dengan model pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang.  

 

Pembiayaan untuk jangka pendek dilakukan biasanya untuk sektor industri, 

perdagangan dan pertanian dan diterapakan berdasarkan mitra usaha. Dalam hal ini, 

bank syariah bertangung jawab langsung terhadap mereka yang menyimpan dananya di 

bank, maupun kepada mereka yang meminjam dana dari bank. Suatu fungsi yang lebih 

penting bagi bank syariah adalah dapat menciptakan kredit, yang bebas dari sistem 

bunga atau riba._  

 

Asumsi bahwa perbankan syariah hingga hari ini masih dipersepsikan oleh kebanyakan 

orang masih menerapkan sistem buga bukan bagi hasil, hal itu ditandai oleh adanya 

beberapa instasi Islam, yang masih mengunakan jasa penyimpanan uang tabungan, 



transfer gaji pegawai, haji dan lain-lain masih mengunakan bank konvensional, seperti 

instansi Kemenag, lembaga wakaf, zakat dan lain-lain. Dalam konteks menjalankan 

oprasional perbankan syariah, sesungguhnya bank syariah utamanya BNI Syariah, masih 

mengunakan prinsip-prinsip syari‟ah dalam setiap menyerahkan dananya pada nasabah.  

 

Lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) atau DPS Dewana Pengawas Syariah, 

merupakan lembaga yang dituntunjuk oleh MUI yang berkewenangan untuk 

memastikan kesesuaian akad menurut syariah, dalam setiap mengoprasionalkan setiap 

produk yang dikeluarkan bank syariah._ Akan tetapi dewan lembaga tersebut hanya 

megawasi pada saat pelucuran produk, dan tidak mengawasi setiap transaksi di bank 

syariah sehigga dimungkinkan terkadang terjadi penyimpangan. ModelAkad Takaful 

Akad hibah (tabarru‟) di antara sesama pemegang polis (peserta asuransi) di mana 

peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang 

terkena musibah.  

 

a) Akad mudharabah/musyarakah, dimana peserta bertindak sebagai shahibul 

mal (pemegang polis), sedang  perusahaan  bertindak sebagai mudharib (pengelola). 

Akadnya berupa mudharabah, jika perusaan asuransi tidak sharing modal. Jika 

perusahaan asuransi ikut sharing modal, berarti akadnya musyarakah,b) Akad ijarah 

(wakalah bil ujrah), yaitu akad wakalah (pemberian kuasa) dari peserta kepada 

perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan memperoleh imbalan 

(ujrah/fee). Akad Wakalah bil ujrah yang mengandung unsur tabungan (saving) maupun 

unsur tabarru‟ atau yang tidak mengandung unsur tabungan (non saving)_ Reaktualisasi 

sistem jual beli bai‟ sharf Persoalan perdagangan valuta asing telah menjadi sangat 

populer, umum dan hampir dilakukan serta diterima sebagai suatu transaksi yang 

dipraktekkan diseluruh dunia.Tidak ada sistem ekonomi suatu negara mengalami 

kemajuan tanpa berhubungan dengan perdagangan valuta asing.Oleh sebab itu 

selayaknya perdagangan valuta asing diterima dan diadopsi sebagai suatu kebutuan 

dibidang ekonomi dan bermanfaat serta sulit sekali dipisahkan dari dunia modern.Pada 

umumnya valuta asing memperdagangkan mata uang, mata uang diperdagangkan 

secara berpasangan melalui broker atau dealer.Valas bersifat interbank karena waktu 

perdagangannya secara kontinu mengikuti waktu perdagangan masing-masing negara 

dan bisa diasumsikan bahwa pasar valas dibuka 24 jam.  

 

Bai‟ al-Sharf secara etimologi artinya Al-Ziyadah (penambahan), Al-Adl (seimbang), 

penghindaran, pemalingan pertukaran, atau transaksi jual beli._ Bai‟u sharf adalah 

perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Dalam kamus istilah fiqh 

disebutkan bahwa Bai‟ Sharf adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas 

dengan emas)._Adapun menurut ulama fiqh, bai‟usharf adalah sebagai 

memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenisnya maupun tidak sejenis.Menurut 



fatwa MUI mengenai al-Sharf/jual beli mata uang asing dengan ketentuan yaitu 

transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh akan tetapi harus memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut: a) tidak ada spekulasi (untung-untungan), b, ada 

kebutuhan transaksi atau untuk jga-jaga (simpanan), c.  

 

apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nialainya harus sama dan 

secara tunai (at-taqabudh),d) apabila berlainan jens maka harus dilakukan dengan nilai 

tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Senada dengan 

persoalan di atas, sistem bai‟ Sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta 

lainnya. Dalam kamus istilah fiqh disebutkan bahwa Bai‟ Sharf adalah menjual mata 

uang dengan mata uang (emas dengan emas)._Adapun menurut istilah fiqh, a) al-Sharf 

adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara 

tunai._Seperti memperjual belikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik 

berupa perhiasan ataupun mata uang.  

 

2) Sharf menurut Heri Sudarsono adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta 

lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik dengan 

sesama mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah maupun yang tidak 

sejenisnya ._ 3) bai‟us-shaf dalam pandangant tim pengembangan Institut Bankir 

Indonesia, Sharf adalah jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya untuk 

melakukan transaksi valuta asing menurutb prinsip-prinsip Sharf yang dibenarkan secara 

syari‟ah._Dasar hukum bai‟ sharfdalam hadits Rasulullah dijelaskan mengenai sharf. 

???????? ?? ??? ??? ???? ??? ???? ?? ???? ?? ??? ???? ???? ?? ?? ???? ???? ??? ???? ???? ????.  

 

???:???????????? ?????? ??????? ??? ???????????????? ??? ????????? ???? ????? ? ??????? ??? 

??? ????????????? ??? ?????????????????????? Artinya: “Telah menceritaka Yahya bin Yahya 

mengatakan saya telah membaca pada Malin dari Nafik dari Aby Sa‟id al Khudri 

sesungguhnhya Rasulullah SAW mengatakan: “janganlah menjual emas deengan emas 

kecuali sepadan, dan janganlah melebihkan sebagainya atas sebagian yang lain. 

Janganlah jual beli dari sesuatu apapun dari (emas dan perak) itu yang tidak ada 

(terhutang) dengan yang ada (tunai). (HR. Muslim).  

 

Aplikasi Sharf di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Dalam perbankan syariah terdapat 

beberapa, a) transaksi spot: transaksi pembelian dan penjualan, yang waktu 

penyelesaiannya sekitar dua hari, dan hukumnya boleh. b) transaksi Forward: transaksi 

pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan sekarang dan berlaku pada 

masa yang akan datang, dan hukumnya haram. c) transaksi Swap: kontrak pembeliaan 

yang digabungkan dengan pembelian antara valas yang sama dengan forward, dan 

hukumnya haram.  

 



d) transaksi Option: kontrak untuk mendapatkan hak saat membeli atau menjual, tidak 

harus sejumlah dengan valas pada harga dan waktu tertentu, dan hukumnya haram. 

Sistem Akad Jual Beli Mu‟athoh Seiring dengan perkembangan teknologi modern, 

sistem jual beli mu‟athoh hampir sulit terhindarkan di tengah-tengah masyarakat sosial 

saat ini. Akan tetapi jika, setiap transaksi jual beli harus dipersyaratkan ijab kabul secara 

mutlak, maka akan terdapat banyak kesulitan. Dalam pandangan ulama Syafi‟iyah, 

melarang bentuk perbuatan dalam ijab qobul.  

 

Mereka beralasan bahwa perbuatan tidak menunjukkan adanya „iwadh atau timbal balik. 

Sehingga jual beli mu‟athoh semacam ini menurut ulama Syafi‟iyah tidaklah sah. Asy 

Syairozi mengatakan, “Tidaklah sah akad jual beli kecuali adanya ijab dan qobul. Adapun 

akad mu‟athoh tidaklah sah dan tidak disebut jual beli.” Imam Nawawi menegaskan 

tentang perkara ini, “Pendapat yang  masyhur dalam madzhab Syafi‟i, jual beli tidaklah 

sah kecuali dengan adanya ijab dan qobul. Sedangkan jual beli mu‟athoh tidaklah sah 

baik bentuknya sedikit maupun banyak.”_ Jual-beli mu‟atah merupakan jual beli yang 

dibenarkan dalam syari'at ialah dengan cara saling menyerahkan barang yang dimaksud, 

pembeli menyerahkan uang pembayaran, dan penjual menyerahkan barang yang dibeli 

oleh pembeli  tanpa ada satu katapun dari kedua belah pihak (metode mu'athah). 

Sebagian ulama yaitu Hanafiyah, Malikiyah dan Hambali menyatakan bahwa ada dua 

bentuk akad jual beli, yaitu perkataan dan perbuatan.  

 

Bentuk perkataan semisal dengan ucapan penjual “saya jual barang ini padamu”, dan 

pembeli menerima dengan ucapan “saya beli barang ini darimu atau saya terima”. 

Sedangkan bentuk perbuatan dikenal dengan istilah “mu‟athoh”. Bentuknya adalah 

seperti pembeli cukup meletakkan uang dan penjual menyerahkan barangnya. Transaksi 

mu‟athoh ini biasa kita temukan dalam transaksi di pasar, supermarket, dan mall-mall. 

Transaksi mu‟athoh bisa dalam tiga bentuk:_ Prinsip akad dalam Islam telah 

diformulasikan dan dipraktikan semenjak Islam itu ada, akad merupakan syarat yang 

bermuarah pada tiga hal 1) akad (perjanjian), 2) benda yang menjadi objek akad 

(al-ma‟qud „alaih), 3) beberapa orang yang melakukan akad. Sementara akad yang 

dinyatakan sah apabilah disertai dengan lafal seperti, penjual berkata telah kujual 

padamu dan pembeli berkata telah kubeli darimu.  

 

Menurut Imam Syafi‟i jual beli tidak sempurna kecuali jika pembeli berkata “ aku suda 

membeli”. Akad jual beli sesungguhnya bisa dilakukan dengan kata-kata (lafal) yang 

jelas atau dengan kiasan (kinayah)._ Contoh lafal berikut adalah si penjual mengatakan 

“saya jual”, dan si pembeli cukup mengambil barang dan  menyerahkan uang.b) si 

pembeli mengatakan “saya beli”, dan si penjual menyerahkan barang dan menerima 

uang.c) si penjual dan pembeli tidak mengatakan ucapan apa-apa, si pembeli cukup 

menyerahkan uang dan si penjual menyerahkan barang.  



 

Seiring dengan perkembangkan modern, model akad dapat berbeda-beda tetapi miliki 

subtansi dan konten yang sama sekalipun dilakukan dengan teknologi modern misalnya 

kesamaan jual beli mu‟athoh zaman kalasik dengan jual beli di zaman modern, seperti a) 

jual beli melalui mesin yang sudah berisi minuman penyegar, aqua, atau minuman 

bersoda dengan cukup memasukan sejumlah uang pecahan ke dalam mesin.b) transaksi 

melalui mesin ATM. c) pemesanan dan pembelian tiket melalui internet. d) Jual beli 

saham melalui internet. Sahnya jual beli melalui tulisan seperti email, surat, sms, dan 

seterusnya adalah bentuk kinaya sebagaimana dalam prinsip Imam syafi‟i._  

 

Selain tersebut model transaksi mu‟athoh ini biasa kita temukan dalam transaksi di 

pasar, supermarket, dan mall-mall. Transaksi mu‟athoh bisa dalam tiga bentuk: sesuai 

„urf (kebiasaan) dengan si pembeli menerima barang dan penjual mengambil uang, 

maka itu sudah menunjukkan ridho keduanya. Jika dengan perkataan dianggap ridho, 

maka dengan perbuatan juga bisa dinggap sah, Allah swt.  

 

berfirman, ??? ???????? ????????? ???????? ??? ?????????? ????????????? ?????????? 

???????????? ?????? ???? ??????? ????????? ???? ??????? ???????? “Hai orang-orang yang 

beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka (saling ridho) di 

antara kalian” (QS. An Nisa‟: 29). (Lihat An Niyat, 2: 59-60) Teks di atas memberikan 

gambaran tentang jual beli yang berlaku di pasar, supermarket, dan moll tanpa adanya 

ucapan apa-apa, cukup saling ridho dengan si penjual menyerahkan barang dan si 

pembeli menyerahkan uang, maka itu sudah dianggap sah. Untuk lafazh ijab qobul 

sendiri tidaklah disyari‟atkan dengan lafazh tertentu. Karena bukanlah maksud yang 

mengandung ta‟abbud (ibadah) dengan menggunakan lafazh tertentu. Segala lafazh 

yang menunjukkan lafzah ijab qobul, maka itu sah.  

 

Imam Nawawi, Bagawai dan Mutawali, menambahkan bahwa lafal ijab qobul tidak 

termasuk atau menjadi rukun dalam jual beli, ia hanya merujuk pada suatu adat 

kebiasaan._ Hukum akad al-Musaaqah al- fasid Musaqah merupakan jenis transaksi 

yang pada masalalu dikaitkan dengan pengairan sawah oleh penduduk Madinah, dalam 

pandangan Abdurrahman al-Jaziri, musaqah merupakan akad untuk perawatan pohon 

kurma, tanaman, pertanian, dan yang lain dengan syarat-syarat khusus._ Lebih lanjut 

Nasrun Haroen menyatakan, penyerahan sebidang tanah pada petani untuk dikelola 

dan dipelihara dengan kesepakatan bahwa petani memperoleh bagian dari hasil tanah 

yang dikelola._  

 

Ulama Syafi‟iyah menambahkan bahwa di dalam akad musaqoh tidak boleh dibatalkan, 

meski ada alasan karena adanya uzur. Jadi jika petani pengarap memiliki uzur, maka 



harus ditunjuk salah seorang yang bertanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan itu. 

Ulama Hanabilah juga menyatakan akad musaqah sama dengan akad muzaro‟ah yaitu 

akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, masing-masing 

pihak boleh saja membatalkan akad itu._ Selain tersebut di atas, akad al-Musaaqah 

menjadi rusak atau tidak sah apabila ada salah satu syarat yang ditetapkan secara syara‟ 

tidak terpenuhi.  

 

Menurut ulama Hanafiyyah, bebrapa bentuk akad al-Musaaqah yang rusak dan tidak sah 

antara lain sebagai berikut:1) adanya ketentuan bahwa buah yang dihasilkan 

keseluruhannya adalah untuk salah satu pihak, karena hal ini berarti tidak terpenuhinya 

unsur syarikah (hak milik bersama) di dalamnya. 2) adanya ketentuan bahwa bagian 

tertentu dari buah yang ada seperti setengah kwintalnya misalnya adalah untuk salah 

satu pihak, atau ada ketentuan untuk salah satu pihak mendapatkan sesuatu tertentu 

selain dari buah yang dihasilkan, seperti sejumlah uang misalnya. Karena al-Musaaqah 

adalah syarikah di dalam buah yang dihasilkan saja.  

 

3) ada ketentuan pihak pemilik kebun ikut bekerja, karena di dalam al-Musaaqah harus 

ada at-Takhliyah atau pemasrahan penuh pekerjaan yang ada kepada pihak penggarap, 

dan tugas atau peran dasar pihak penggarap di dalam akad al-Musaaqah adalah 

bekerja. 4) ada ketentuan bahwa pemetikan atau pemanenan buah menjadi tugas pihak 

penggarap. Berbeda dengan di atas, menurut ulama Hanafiyyah, pemetikan atau 

pemanenan buah sama sekali bukan termasuk di dalam akad kerja al-Musaaqah. 5) ada 

ketentuan bahwa membawa, menjaga dan merawat buah setelah dibagi adalah tugas 

pihak penggarap. Karena semua itu bukan termasuk dalam tuntutan akad dan bukan 

pula termasuk pekerjaan di dalam al-Musaaqah.  

 

6) ada ketentuan pihak penggarap harus melakukan hal-hal yang kemanfaatannya 

masih berlangsung setelah selesainya masa akad al-Musaaqah, seperti menanam 

pepohonannya, mencangkuli tanah, membuat andang-andang dan lain sebagainya.7) 

jangka waktu yang disepakati adalah jangka waktu dimana di dalamnya pohon yang ada 

biasanya tidak berbuah, karena hal itu merugikan pihak penggarap dan tidak bisa 

tercapainya maksud dan tujuan dari akad al-Musaaqah, yaitu sama-sama mendapakan 

buah yang dihasilkan._ Labadalam jual beli Dalam bahasa arab, laba (khath) berarti 

pertumbuhan dalam dagang. Jual beli adalah ribh dan perdagangan adalah rabihah 

yaitu laba atu hasil dagang._  

 

Sedangkan pengertian laba dalam al-Quran dibagi beberapa macam laba, ghallah, dan 

faidah dalam konsep Islam, sementara dalam pegertian lain disebut nama‟ atau 

pertumbuhanyang diperoleh pada pendapatan atau pada harta dalam jangka waktu 

tertentu. Berikut ini macam-macam pembagian Nama‟: a)nama‟ khalqi, adalah 



pertumbuhan alami yang tidak ada campur tangan manusia sama sekali. Contohnya: 

seperti pertambahan pada emas, perak, dan barang-barang milik. b) Nama‟ fi‟liy adalah 

perkembangan buatan atau campur tangan manusia.  Contohnya, dalam perdagang 

dan indusrti. c) Nama‟ yang terpisah dari asal pokok seperti hasil dari binatang ternak.  

 

d) Nama‟ yang saling berhubungan, seperti pertambahan pada harta dagang. 

Sementara ditinjau dari segi gerak asal harta: 1) Nama‟ hakiki fi‟li, adalah pertmbahan 

hakiki dengan usaha yang dapat dihitung pertopik atau perbagiannya. Contohnya, 

pertambahan karena peranakan, keturunan dan perdagangan.2 Nama‟ taqdiri hukmiy, 

adalah pertambahan yang terjadi tanpa menggunakan harta, seperti pertambahan pada 

barang milik tanpa adanya jual beli. Dalam jual beli bisa saja terjadi kerugian, jadi rugi 

secara bahasa, rugi ialah hancur, binasa, dan hilang. Jadi rugi (khasarah) ialah 

berkurangnya modal pokok._  

 

Rugi dalam al-quran ialah kehancuran, kehilangan,kekurangan, serta kebinasaan baik 

didunia dan akhirat. Adapun dalam muamalah, rugi berarti kekurangan atau penyusutan 

pada modal pokok, atau kekurangan pada timbangan dan takaran. Hukum Pembatalan 

Akad Memberi pinjaman dalam Islam sesungguhnya tidak dilarang dalam Islam, 

pinjaman dengan mengunakan akad perjaanjiaan dibatalkan sebelum waktunya, dalam 

pandangan ulama as-Syafi‟i bahwa apabila seseorang meminjamkan seratus dinar 

kepada orang lain, dalam ukuran makanan tertentu sampai waktu tertentu maka boleh 

tempo kedua belah pihak saling rela untuk membatalkan jual beli itu secara langsung 

keseluruhan, hal itu boleh, atau kedua belah pihak boleh saling membatalkan setenggah 

penjualan itu dan meneruskan separuhnya lagi, sejalan dengan Ibnu Abas juga 

membolehkan hal itu, jika tidak ada keberatan atau untuk tujuan yang baik._Suatu akad 

menjadi fasid, apabila suatu akad tidak tepenuhi rukun dan syaratnya, atau akad 

tersebut batal dan tidak sah.  

 

Dalam pandangan Imam Hanfi, akad fasid atau batil secara ringkas, yaitu akad secara 

syarak tidak memenuhi ketentuan keseluruhan rukun dan syarat terbentuknya akad._ 

Pembiayaan dana untuk modal usaha yang diberikan oleh pihak bank BNI syariah untuk 

nasabah dalam proses pelunasannya bisa saja terjadi perubahan, dipertengahan jalan 

terkadang lebih cepat atau lebih awal pelunasannya disebabkan nasabah tidak mau 

menangung beban utang atau terlambat dalam pelunasannya atau jatuh tempo yang 

dijanjikan.  

 

Seorang informan, Ibrahim Paturi (Baranch Manager BNI Syariah Kendari) mengatakan; 

“Di bank syariah seluk beluk tentang nasabah yang membayar utang terkadang ada 

yang lebih awal, dan juga ada yang terlambat melunasi atau jatuh tempo juga tidak 

sedikit jumlahnya, akan tetapi bagi yang jatuh tempo pembayarannya tidak dikenai 



sangsi atau denda, bank syariah khsusnya BNI Syariah tidak mengenal adanya sangsi 

atau denda, karena hal itu dilarang dalam syariah Islam, “ya‟ ditagih terus sampai 

utangnya selesai, dan itu sudah menjadi resiko pihak bank yang sudah diperhtungkan 

sebelumnya._  

 

Dalam Islam apabila jual beli dilakukan adanya janji-janji tertentu dalam tempo tertentu 

pula dan apabila salah satu dari pembeli dan penjual tidak memenuhi janji, maka 

penjualan tidak “sah, baik itu janji dilakukan dalam akad atau setelah akad akan tetapi 

belum ada ketetapan dalam penjualan. Sejalan dengan hal tersebut dalam kitab 

Tarsikhul Mustafiddin menyatakan bahwa setiap persyaratan dapat bertentangan 

dengan tuntutan akad (transaksi), dan jual beli tersebut batal_(??? ????? ???? ??????????? 

????????? ???? ?????)Mekanisme akad dalam Islam tidak hanya dilakukan pelafalan akad 

tetapi juga didukung dengan tulisan, saksi, khususnya untuk akad-akad jarak lama, 

seperti akad piutang agar hak masing-masing dapat terjamin, terhindar dari berbuat 

khilaf, perselisihan dan pertengkaran.  

 

Sebagaimana tertera dalam teks al-Qur‟an: 

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

((((((((((( “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[berjualbeli, 

hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya] tidak secara tunai untuk waktu 

yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di 

antara kamu menuliskannya dengan benar.  

 

dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, 

meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan 

(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan 

janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.(al-Baqarah; 282) Berpijak pada 

prinsip di atas,bank syari‟ah yang berlainan dengan bank konvensional, dapat 

digambarkan bahwa dua jenis bank tersebut memiliki perbedaan yang mendasar, hal itu 

dapat dilihat , dari sudut yang menonjol ditengah kepungan bank-bank lain yang telah 

lebih dahulu populer. Karakteristik itu, tampak jelas terlihat pada sisi a) universalitas, 

yaitu memandang bahwa bank syari‟ah melayani setiap orang tanpa memandang 

perbedaan kemampuan ekonomi maupun perbedaan agama.  

 

b) adil, yang dimaksud bank syari‟ah memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak 

serta mempelakukan sesuatu sesuai posisinya dan melarang adanya unsur maysir 

(spekulasi), gharar dan transparan. c) seimbang, artinya bank syari‟ah dalam 

mengembangkan sektor keuangan melalui aktivitas perbankan syari‟ah yang mencakup 

perkembangan sektor riil dan usaha mikro kecil dan menegah. d) maslahat, kehadiran 



bank syari‟ah membawa misi manfaat dan kebaikan bagi seluruh aspek kehidupan. e) 

variatif, yakni pembiayan dana produk syari‟ah memiliki varian yang cukup banyak.  

 

Artinya apa yang ada di bank konvensional dapat dijalankan sepanjang tidak 

menyimpang dari syari‟at Islam, selain itu di bank syari‟ah terdapat produk sewa dan 

gadai yang tidak bisa dioprasionalkan pada bank konvensional._ Selain tersebut di atas, 

tidakan-tidakan lain dalam pemasaran syari‟ah seperti keharusan membaca al-Qur‟an 

minimal satu lembar, membaca hadis setiap jam 7:30 sebelum masuk kantor, pengajian 

keliling di rumah para karyawan dalam rangka menguatkan ukhuwah Islamiyah.  

 

Dalam konteks pengumpulandan penyaluran danaproduk,prinsip bagi hasil BNI syari‟ah 

sesungguhnya telah memiliki regulasi yang benar atau sesuai syari‟ah, akan tetapi pada 

tahapan pembiayaan melalui berbagai model akad prinsip bagi hasil pada tataran 

oprasional bisa saja terjadi kendala dan hambatan. Kendala atau hambatan, pada proses 

pembiayaan atau oprasional pemasaran produk syari‟ah (ijarah) itu terjadi disebabkan 

adanya beberapa kayawan kurang mengerti tetang seluk beluk permasalahan tentang 

pembiayaan modal usaha prinsip bagi hasil yang ada dalam hukum Islam. Ciri bank 

syari‟ah di Indonesia Bank syari‟ah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan 

berdasarkan prinsip syaria‟ah.  

 

Sedangan prinsip syari‟ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbangkan 

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam 

penetapan fatwa di bidang syari‟ah (dalam hal ini MUI). Menurut jenisnya, bank syari‟ah 

di bagi dua, yakni Bank Umum Syari‟ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari‟ah. Bank 

Umum Syari‟ah memberi jasa lalu lintas pembayaran, sementara bank Pembiayaan 

Rakyat Syari‟ah adalah Bank syari‟ah yang tidak memberi jasa lalu lintas pembayaran.  

 

Jadi, bank syari‟ah mampu meleyani semua lapisan masyarakat dengan kualitas 

pelayanan yang sama dengan bank konvensional, hanya saja dalam kegiatan 

operasionalnya, bank syari‟ah itu telah berdasarkan pada prinsip syari‟ah. Secara formal, 

kehadiran institusi dan pelayanan Bank Syari‟ah di Indonesia telah didukung oleh 

perankat hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang: Undang-undang No 7 tahun 1992 

tentang perbankan, Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, 

Undang-undang No 23 Tahun 1999 tantangBang Indonesia, Undang-undang No 21 

tahun 2008 tentang perbankan syari‟ah Persamaan dan perbedaan bank konvensional 

dan bank syariah Prinsip kegiatan bank Syari‟ah, jelas memiliki perberbedaan dengan 

bank konvensional, keduanya memiliki persamaan, misalnya: sama-sama menjalankan 

fungsi bank (menghimpun dana,mengelolah dana dan menyalurkan dana), pegawainya 

ada yang laki-laki dan ada yag perempuan , sama-sama memiliki pegawai yang paham 

maupun yang awam terhadap agama Islam, harus patuh pada UU perbankan dan 



Peraturan Bank Indonesia, berorientasi untuk mendapat hasil usaha untuk membayar 

gaji, memberi bonus, onkos, perjalanan cuti tahunan, lembur, tunjangan dan lian-lain 

kepada para karyawannya.  

 

Secara prinsipil perbedaan keduanya melalui bagi hasil, margin.Sedangkan Bank 

Konvensional menggantungkan pada bunga yang diperolehnya. Lebih rinci mengenai 

perbedaan itu, tersaji dalam tabel berikut: KRITERIA _BANK KONVENSIONAL _BANK 

SYARI‟AH _ _Pendapatan _Bunga _Bagi hasil, margin _ _Obyek/Investasi _Halal,haram 

_Halal saja _ _Hubungan _Debitor,Kreditor _Kesamaan Hak _ _Lembaga Pengawasan 

_Tanpa DPS _Ada DPS (Dewan Pengawas Syari‟ah) _ _Sistem _Bukan dari Islam _Dari 

Islam _ _Perizinan _Bisa dikonversi ke Bank Syari‟ah _Tidak bisa dikonversi ke Bank 

Konvensional _ _ Perbedaan tampak jelas sistem bunga yang dipakai oleh bank 

konvensional, dengan sistem bagi hasil yang dipakai bank syari‟ah, berikut penjelasanya.  

 

BUNGA _BAGI HASIL _ _Dengan asumsi selalu untung _Asumsi usaha bisa untung bisa 

rugi _ _Bungan yang didapat tetap, tidak terpengaruh hasil usaha yang diperoleh bank 

_Hasil yang diperoleh bervariasi tergantung dari hasil usaha yang diperoleh bank _ 

_Dihitung dari presentase simpanan nasabah yang ditetapkan di muka _Dihitung dari 

nisbah* x hasil yang diperoleh bank x simpanan nasabah x share simpanan produk yang 

di ambil _ _Tidak mengenal sharing karena hanya didasarkan dengan pokok simpanan 

atau pinjaman saja _Profit losssharing atau revenue sharing (laba rugi yang dibagi atau 

pendapatan yang dibagi) sesuai dengan yang diperjanj/ikan dalam akad.  

 

_ _*nisbah adalah rasio perbandingan untuk penbagian keuntungan atau pendapatan 

antara para pihak dalam akad bagi hasil (mudharabah atau musyarakah). Contoh bila 

disebut nisbah tabungan 30%:70%, itu artinya bagian keuntungan untuk nasabah 30 % 

dan untuk bank 70%. Tipologi bank syari‟ah Indonesia merupakan negara yang 

menganut sistem ekonomi kapitalis, sejak tahun 1992 dengan ditandai keluarnya 

Undang-undang perbankan No.7  

 

Tahun 1992, Indonesia mulai memperkenalkan sistem ekonomi keuangan dan 

perbankan ganda karena bank boleh beroprasi dengan prinsip bagi hasil. Bank syariah 

pertama berdiri sejak tahun tersebut, telah menerapkan produk asuransi syariah atau 

takaful ijtima‟iyah, meski produk tersebut baru muncul beroprasi tahun 1994. Lebih 

tegas penerapan sistem keuangan dan perbankan ganda mulai lebih terarah semenjak 

dikeluarkannya Undang-undang perbankan berikutnya No.10 Tahun 1998.  

 

Sejak keluarnya Undang-undang itu, bermunculan lembaga-lembaga keuangan syariah 

lain yang beroprasi disamping lembaga keuangan konvensional._ Jika ditinjau dari 

tipologinya perbankan syariah, meiliki ciri khas yang mengedepankan asas kemitraan, 



keadilan, transpransi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan 

berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, aktivitas perbankan syariah merupakan 

perwujudan implementasi dari prinsip ekonomi Islam yang diejawantakan melalui; 1) 

pelarangan riba dalam berbagai bentuknya, 2) tidak mengenal konsep nilai waktu dari 

uang atau time-volue of money, 3) konsep uang sebagai alat tukar buukan sebagai 

komoditas, 4) tidak diperkenankan malakukan kegiatan yang bersifat spekulatif, 5) tidak 

diperkenankan mengunakan dua harga untuk satu barang, dan 6) tidak boleh 

mengunkan dua transaksi dalam satu akad._  

 

Selain tipe tersebut secara keseluruhan bank syariah beroprasi atas dasar sistem bagi 

hasil. Munculnya bank syari‟ah, berangkat dari pijakan prinsip yang berlainan dengan 

prinsip bank konvensional, bank syari‟ah, disamping memiliki perbedaan yang mendasar 

dengan bank konvensional, juga memiliki karakteristik khusus yang menonjol ditengan 

kepungan bank-bank lain (konvensional) yang telah lebih dahulu populer.  

 

Karakteristik bank syari‟ah yang lain diantaranya;1) bersifat universal, yakni bank syari‟ah 

hadir untuk melayani setiap orang tanpa memmandang perbedaan kemampuan 

ekonomi maupun perbedaan agama, 2) adil artinya bank syari‟ah memberikan sesuatu 

hanya kepada yang berhak serta memperlakuakan sesuatu sesuai posisisnya dan 

melarang adanya unsur maysir (ketidak jelasan) haram dan riba. 3) transparan, kegiatan 

bank syari‟ah sangat terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. 4) seimbang, bank 

syari;ah mengembangkan sektor keungan melalui aktifitas perbankan syari‟ah yang 

mencakup pengembangan sektor riil dan usaha mikro kecil dan mennegah.  

 

5) maslahat, bank syari‟ah hadir dengan misi membawa manfaat dan kebaikan bagi 

seluruh aspek kehidupan.6) variatif, produk bank syari‟ah sangat bervariasi. Apa yang 

ada di bank konvensional dapat dilaksanakan spanjang tidak melanggar syari‟at Islam 

ditambah produk sewa dan gadai yang tidak dapat dilaksanakan pada bank 

konvensional. 7) fasilitas, bank syari‟ah memanjakan pelanggannya dengan berbagai 

fasilitas, mulai dan penyaluran ZIS, waqaf, dana kebajikan (qard), juga memiliki fasilitas 

ATM, mobile banking, internet banking dan sebagainya.  

 

BAB: V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN Implementasi Akad Financial pada BNI Syariah 

Cabang Kendari Dalam mengunkap implementasi akad financial Bank Nasional Indonsia 

(BNI) Syari‟ah tentu pertama yang harus kita cermati adalah bagaimana sejarahnya bank 

BNI hadir di Kendari, BNI Syariah berdiri di Kendari pada 3 Agustus tahun 2012.Pada 

tahun itu pula BNI Syariah memulai untuk menerapkan prinsip-prinsip syari‟ah Islam 

kaitanya dengan pembiayaan modal usaha melalui akad murabahah, mudharabah, 

musyarakah dan ijarah._BNI syariah dalam menjalankan oprasional pembiayaan pada 

nasabah bank, terkait dengan prodak-prodak yang ditawarkan.  



 

Menurut Ferry Eko Cahyono (Baranch Manager) mengemukakan bahwa pembiayaan 

modal usaha atau investasi usaha dapat dilakukaan berlandasan sesuai akad yang 

dikendaki si pemohon, dapat melalui akad murabaha atau mudharabah tergantung jenis 

usaha yang ingin dikembangkan oleh nasabah. Mekanisme pembiayaan modal usaha 

BNI syari‟ah sesunguhnya tidak jauh berbeda dengan Bank BNI syari‟ah yang berkantor 

di pusat Jakarta. Penerapan akad financial pada BNI syari‟ah yang di tawarkan oleh para 

nasabah dari tahun ketahun semakin meningkatjumlahnya._  

 

Mekanisme pembiayaan oleh bank BNI syariah pada awal berdirinya menerapkan; 

Pertama, sistem akad murabahah untuk membeli, membagun merenovasi rumah, ruko 

dan seterusnya. Kedua sistem akad ijarah untuk biaya talangan haji-umrah, pendidikan, 

traveling, pernikahan dan lain-lain._ Program ini juga didukung adanya berbagai strategi 

dalam pemasaran syari‟ah seperti bagi-bagi hadiah melalui cahaya rezeki hasanah, GBR 

atau grebek pasar raih syari‟ah dengan menawarkan prodak-prodak unggulan 

sebagaimana tersebut di atas, saat ini BNI Syari‟ah Cabang Kendari telah memiliki 3.000 

rekening.  

 

Sistem ekonomi yang diterapkan dalam hal ini, terkait dengan akad financial 

sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari lembaga intermediasi keuangan atau financia 

intermediary institution yang memang sangat diperlukan oleh masyarakat. Akan tetapi 

sudah lebih dari seratus tahun lamanya umat Islam, telah terbiasa dengan pelayanan 

bank konvensional yang berbasis bunga atau riba, sehingga memerlukan kerja keras 

untuk mewujudkan alternatifnya yang bebas dari bunga atau riba, yakni dengan 

mengembangkan dan memperluas kelembagaan perbankan syariah._ Bank sebagai 

lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. dana yang telah 

dihimpun, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat.  

 

Kegitaan bank mengumpulkan dana disebut disebut dengan kegiatan funding. 

Sementara kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat oleh bank disebut dengan 

kegiatan financing atau lending. Dalam menjalankan dua aktivitas besar tersebut, bank 

syariah harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah perbaankan yang berlaku. 

Terutama pada kaidah transaksi dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana menurut 

Islam. Jadi jika dilihat dari fungsi bak syariah mengumpulkan dan menyalurkan dana 

kembali pada masyarakat, maka bank syariah berfungsi sebagi perantara keuangan atau 

financial intermediary antara pihak surplus dan pihak minus._  

 

Perbankan syariah, utamanya BNI syariah Kota Kendari, dalam hal ini menempatkan 

dana melalui beberapa model akad, dintaranya murabahah, mudharabah, ijarah dan 

musyarakah. Dari hasil penelitian telah menunjukkan bahwa oprasional dana 



pembiayaan pada nasabah oleh Bank BNI syaraiah Kota Kendari mengunakan ketiga 

akad tersebut, a) akad murabahah merupakan fasilitas pembiayaan produktif yang 

feasible, namun belum bankable guna memenuhi kebutuhan modal usaha atau investasi 

usaha atau tunas usaha iB hasanah.  

 

b) akad usaha kecil iB hasanah, yakni fasilitas pembiayaan produktif berlandaskan tiga 

akad murabahah, musyarakah dan mudharabah, yaitu fasilitas yang diberikan untuk 

pengembangan usaha produktif yang feasible guna memenuhi kebutuhan modal usaha 

atau infestasi usaha._ Adapun mekanisme sistem akad ijarah, untuk fasilitas traveling, 

seperti dana talangan ibadah haji-umrah dan wisata dalam maupun luar negeri, yang 

sekarang berubah menjadi sistem tabungan iB Baitullah hasanah, artinya seorang 

nasabah atau calon yang ingin berencana haji dan umrah, harus menabung dulu 

minimal 500.000,-/USD 50 (mudharabah) atau Rp. 100.000,-/USD 5 dengan sistem 

wadiah.  

 

Uang tersebut menurutnya dikelola secara syariah dengan sistem setoran bebas atau 

bulanan sebagai sarana pembayaran BPHI untuk mendapatkan kepastian porsi 

berangkat menunaikan ibadah haji dalam mata uang rupiah atau USD._ Model-model 

akad di atas, dalam kenyataan dilapangan tidak berjalan sesuai dengan perjanjian yang 

disepakati kedua belah pihat antara bank dan nasabah, terkadang nasabah terjadi lebih 

awal pembayarannya dan lewat batas perjanjian. Dalam suatu wawancara dengan 

Cardra (Customer Service) menyatakan‟ “Jikan seorang nasaba dapat melunasi untang 

lebih awal dari yang dijanjikan maka itu diperbolehkan, dan tidak merusak akad yang 

telah disepakati atau dalam perjajian antara pihak bank, dengan nasabah”._ Bebeda 

dengan Ferry Eko Cahyono (Branch Manager), BNI Syariah cabang Kota Kendari tahun 

2013 mengungkapkan di Kantor.  

 

“Dalam suatu perjanjian pembiayan dana talangan haji tidak boleh terjadi pembatalan 

ditengah-tegah, dengan kata lain nasabah lebih awal melunasi atau nasabah dapat 

melunasi dana pinjaman kurang dari jangka waktu yang diperjanjikan oleh pihak bank. 

Jika hal demikian yang terjadi maka harus ada akad ulang dan boleh atau sah, karena 

akad sebelumnya dianggap telah batal atau rusak (fasid)”._ Sementara M.Ibrahim 

Paturisi (Branch Manager) bank BNI syariah tahun 2016 menyatakan; “Persoalan akad 

dalam suatu pembiayan dibayar atau dilunasi lebih awala dari akad yang diperjanjikan 

atau disepakati misalnya 10 tahun.  

 

Namun pihak nabah melunasi hutang sebelum jangka 10 tahun, artinya baru berjalan 

lima tahun sudah dilunasi. Menurut saya hal itu tidak ada masalah dan tidak perlu ada 

akad ulang, dan hukumnya boleh-boleh aja. Selain itu, jika si nasabah telah lewat dari 

yang diperjanjikan tidak dikenakan denda, karena bank syariah tidak menerapakan 



sanksi bagi nasabah atau memperlakukan denda bagi nasabah. Sekalipun secara 

financial pihak bank dirugikan, tapi itu sudah menjadi resiko bagi pihak bank._  

 

Beberapa wawawncara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan adanya varian yang 

beragam dalam menaggapi persoalan akad, bahkan ada yang belum mengerti sama 

sekali hal itu dilatarbelakangi oleh memang kebanyakan karyawan bukan berlatar 

belakang agama atau hukum sebagaimana di ungkap Ika. “Mekanisme akad tentang 

pembatalan ditegah-tengah akad yang disepakati pada awal pembiayaan antara pihak 

bank dengan nasabah yang diperjanjikan atau yang dilunaasi lebih awal boleh atau 

tidak, saya kurang tahu, saya hanya sebagai karyawan berlatar pendidikan sarjanah 

hukum, untuk saat ini saya masih menjadi karyawan bank BNI syariah, masih terbilang 

baru, jadi belum tau secara menyeluruh tentang macam-macam akad yang 

dioprasionalkan bank saat ini”._  

 

Berbagai macam persoalan akad juga sering terjadi, tidak hanya kalangan akademisi 

tetapi juga para karyawan bank, utamanya bank syariah, hal itu disebabkan karena pada 

umumnya tidak berlatar pendidikan ekonomi Islam. Misalnya persoalan akad 

Murabahah yang berafiliasi pada jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah 

dengan margin keuntungan yang disepakati pada jenis usaha perbankan model aka 

Dalam Islam Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dalam sutu 

kehidupan hampir seseorang tak dapat terhidarkan dari transaksi jual beli atau 

pinjam-meminjam baik perseorangan atau dalam suatu lembaga, utamaya Bank syariah.  

 

Dalam perbankan syariah teknis pembiayaan terdapat model yang kita kenal akad 

murabahah untuk pembiayaan modal kerja, seperti kunjungan para nasabah bank 

syariah yang mengajukan permohonan pembiayaan sistem murabahah untuk tujuan 

pembelian suatu benda dan menyatakan kesediaan untuk membeli benda yang 

dimaksud. Setelah mecermati, memperhatikan dan menimbang kelayakan bagi nasabah 

untuk menerima fasilitas pembiayaan modal kerja, maka pihak bank mensepakati 

permohonan yang diajukan. Akad murabahah sering digunakan untuk pembiayaan 

modal kerja yang didalamnya menyaratkan adanya akad, bukti pembelian barang, yang 

kemudian diserahkan pada nasabah dan dipastikan dana yang diserahkan digunakan 

sebagaimana yang telah disepakati kedua belah pihak antara shahibul mal dan 

nasabah._ Dalam sutu wawancara dengan M.  

 

Ibrahim Paturisi (Branch Manager) pada hakekatnya keseluruhan prodak akad pada 

bank syariah dapat dilunasi sebelum waktunya, dan tidak perlu ada akad ulang lagi 

dalam majelis akad yang dihadiri saksi, akad hanya mengatur, apabila dalam suatu akad 

yang diperjanjikan sepuluh tahun baru lima tahun sudah dapat dilunasi, hal itu tidak 

apa-apa atau sah saja dan tidak perlu ada akad ulang _ Senada dengan di atas juaga di 



unggkap Ansi (Customer Service), bidang akad rahn Bank BNI Syariah Kota Kendari. Jika 

si nasabah menitipkan benda berharga atau emas dalam akad disebutkan lima tahun 

baru akan diambil benda tersebut, namun belum waktunya telah di ambil oleh pihak 

penitip barang dan dilunasi tangunganya, maka hal itu boleh saja dan tak perlu 

mengadakan akad ulang lagi._  

 

Berbeda dengan wawancara yang dilakukan pada tahun 2013 dengan Ferry Eko 

Cahyono (Branch Manager), mengatakan jika si nasaba melakukan akad utang atau 

pembiayaan modal usaha atau traveling (ibadah haji atau umrah atau tour manca 

negara) dalam jangka sepuluh tahun di lunasi atau dibayar, namun baru lima tahun oleh 

pihak nasabah atau si penghutang dilakukan pelunasan utangnya sebelum waktunya, 

atau yang telah disepakati sebelumnya pada majelis akad, maka akad tersebut batal 

atau tidak boleh, dan harus dilakukan “akad ulang” sesuai dengan akad yang 

diperjanjikan oleh pihak shahibul mal (pihak Bank) dengan nasaba atau pihak yang 

berhutang._  

 

Kritik dan implikasi teori akad finasial pada bank BNI syariah Kendari Kritik yang 

berkaitan dengan lembaga keuangan syariah, terutama menyoal pengumpulan dan 

penyaluran dana, melaui beberapa akad-akad yang dilakukan pihak shahibul mal atau 

bank pada nasabah belum sepenuhnya diterima oleh sebagian umat Islam. Satu sisi ada 

yang menyambut baik kehadirannya, dan satu sisi ada yang menyorot dan 

mempertanyakan konsitensi penerapan akad yang bebas dari unsur riba atau spekulatif. 

Bagi mereka yang menolak akan menyimpan uang atau dananya di bank konvesional, 

dan bagi mereka yang menerima akan menaruh uang-nya di bank syariah.  

 

Yang juga menarik diamati adalah pernyaatan kontroversial yang dikemukakan oleh 

sebagian orang yang ingin mejustifikasi bunga bank itu merupakan bagian keuntungan 

bagi para pegawai bank konvensional yang identik dengan prinsip bagi hasil. Tentu saja 

pernyataan seperti itu akan berimplikasi pada penilaian atau bobot tersendiri dalam 

mempertajam analisis pengertian bunga dalam teks al-Qur‟an. Oprasional perbankan 

dengan prinsip syariah regulasinya sesungguhnya telah diatur sepenuhnya oleh 

Undang-undang.  

 

Bank BNI syariah dalam melakukan transaksi atas dasar titipan, pinjaman,bagi hasil, jual 

beli, sewa, dan prinsip lain yang dibolehkan dalam Islam ataau syariah. Dalam 

menyalurkan dana bank pada nasaba produknya di bawa pengawasan Dewan Syariah 

Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Dewan pengawas Syariah (DPS) 

yang secara langsung memiliki otoritas dalam setiap roduk yang diluncurkan bank 

dipastikan sudah terbebas dari unsur riba. Meski dewan pengawa tidak selalu mengawal 

praktik-praktik akad dalam sehari-hari bank syariah beroprasi.  



 

Banyak asumsi masyarakat, kalangan akademisi, tokoh agama masih menganggap 

bahwa bank syariah tak ubanya seperti bank konvesional, bahkan ada yang 

menggangap pembagian bunganya lebih tinggi dibanding bank konvensional._ Lebih 

jauh mekanismenya penyaluran dana bank syariah kenasabah lebih rumit dan 

berbelit-belit, dibanding dengan bank konvesional. Rumitnya regulasi di beberapa bank 

syariah di Kendari juga menjadi penyebab banyak orang tidak berminat atau mau 

beralih menitipkan uang atau pinjam uang ke-bank syariah, bahkan tetap tidak mau 

pindah ke-bank syariah._  

 

Kalaupun ada instansi yang beralih ke-bank dalam menitipkan atau menstranfer 

keuanganya plihanya tetap jatuh ke-ban konvensional._ Artinya implikasi tindakan para 

pengawai, masyarakat dan umat Islam pada khusunya tidak terpengaruh oleh sistem 

bunga atau bagi hasil mereka mengapnya sama saja, bahkan ada sebagain pengawai 

dengan lantang menyatakan itu hanya akal-akalan saja atau namanya saja syariah tetapi 

tetap pada dasarnya mengabil bunga sama dengan bank konvesional._  

 

Bagi para nasaba mereka yang memilih transaksi atau berakad dibank syariah sudah 

menjadi kebiasaanya, meraka tidak lagi begitu cermat terhadap sistem bagi hasil atau 

sistem bunga, bagi mereka adalah ketika pinjam uang misalnya 150 juta dia harus 

mengembalikan kurang lebih 300 juta dengan prinsip bagi hasil adalah sudah menjadi 

tangung jawabnya. Demikian pula bagi mereka yang pijam dana ke-bank konvensional 

100 juta, misalnya dan harus mengembalikan sesuai tempo yang disepakati 220 juta, 

juga tidak menjadi persoalan, baginya yang penting dapat mengoprasionalkan dana 

untuk kebutuhan hidup atau untuk usahanya. Menyadari hal di atas atau tidak, 

mendukung sistem ribawi atau bagi hasil, akan memainkan jargon rasional atau 

emosional.  

 

Bagi nasabah bank yang yang memilih keuntungan dari hasil riba disebut rasional 

karena orang itu memilih keuntungan yang pasti. Sementara orang yang memilih 

sebagai nasabah bank syariah disebut emosional, karena telah memilih keuntungan 

yang non-ribah yang tidak pasti._ Beberapa kritik yang dialamatkan pada sebagaian 

para pegawai bank syariah, yang notabene sebagian besar pegawainya berlatar 

belakang non bank syariah atau mantan pegawai bank konvensional atau bukan sarjana 

ekonomi syariah, menunjukkan komentar tajam yang mulai meragukan eksistensi dalam 

perbankan syariah.  

 

Dalam suatu wawancara dengan Qudrah pegawai bank Syariah menyatakan: “Sedikit 

banyak setelah saya terjun di bank syariah saya baru tahu tentang pembiayaan dana 

bank syariah, sebelumnya saya tidak tau sama sekali, karena saya lulusan dari Jurusan 



Tarbiyah STAIN Kendari, jadi kalau berkaitan dengan hukum pembiayaan nanti tanyakan 

pada atasan aja. Saya bekerja di bank syariah ini, saya cuma menjelaskan pada calon 

nasabah, jika ada yang ingin untuk melakukan permohonan dana, dan menjelaskan 

syarat-syaratnya setelah itu kemudian saya survai ke-rumahnya”._  

 

Dalam menjalankan aktivitasnya bank syariah tidak sedikit yang mengritik atau mencela 

bank tersebut, seorang pegawai negeri sipil lingkup kementrian agama menyatakan; 

“Bank syariah sama saja dengan bank konvensional, dalam memeperoleh keuntugan. 

Bank syariah itu hanya label saja bukan syaraiah yang sesunguhnya bahkan bunga-nya 

lebih mencekik leher, kejam dibanding bank konvesional, karena itu saya tidak mau jadi 

nasabah atau menaruh dan meminjam uang disebabkan bunganya lebih tinggi, selain 

pelayanannya bertele-teleh, seperti disuvaydulu berkali-kali dan harus menunggu lama 

pencairanya”._ Dilihat dari segi justifikasi sistem bunga yang dihramkan oleh Allah swt.  

 

adalah jenis bunga konsumtif, seperti berutang untuk memenuhi kebutuhan pokok 

hidupnya sehari-hari, seperti makan, minum, dan pakaian. Selain itu, dalam 

mepergunakan dana nasabah dan bertransaksi, Bank Syari‟ah selalu mendasarkan diri 

pada akad yang sesuai Syari‟ah Islam._ Karakter bank syariah yang secara khusus 

dipraktekkan oleh BNI syari‟ah, menurut Ferry Eko Cahyono (baranch Manager) 

mengatakan bahwa strategi pemasaran prodak syari‟ah untuk memperoleh nasabah 

agar mendapat nasaba sebanyak mungkin dilakukan dengan cara GBR atau grebek rahi 

syariah, menawarkan prodak-prodak unggulan (murabahah, ijarah) melalui seminar. 

Menurutnya pemasaran prodak syari‟ah BNI syari‟ah sudah benar, meskipun pada 

tataran oprasional bisa terjadi kesalahan dalam pemasaran prodak syari‟ah._  

 

Indonesia merupakan negara terbesar tambang emas di dunia, mengapa demikian 

karena hampir setiap provinsi memiliki tambang emas, oleh karena itu dalam strategi 

pemasaran prodak syari‟ah melalui seminar BNI syariah, telah menawarkan emas pada 

hadirin, menurutnya dalam setiap pembelian emas satu kilo emas batangan akan 

mendapatkan hadia yang disiapkan dari BNI syari‟ah._ BNI syari‟ah yang baru berdiri 

beberapa tahun yang lalu, ternyata pada bulan Maret tahun 2013 suda memiliki rencana 

membuka cabang diberbagai wilayah di Sultra.  

 

Melalui seorang yang intens dengan bisnis tersebut, Hikma Muharam (Oprasional 

Maneger BNI Syariah Kendari) pihaknya, berencana membuka empat cabang di Sulawesi 

Tenggara, utamanya di Baubau yang paling menonjol dalam usaha mikro, selain itu 

Baubau merupakan populer dengan usaha bisnisnya dan perputaran uang lebih pesat, 

dibanding di Kendari._ Berpijak pada permasalahan di muka, maka penelitian tentang 

implementasi akad financial baan BNI syariah Kendari, dianalisis melalui teori Imam 

Satibi yang tercakup dalam maqashid al-Syari‟ah yang diurai ke dalam tiga varian 



dharuriyat, hajjiat dan tahsiniyat dalam rangka menjaga keselamatan ad-dien atau 

al-mal._  

 

Medan rumusan ini dapat menolong verivikasi mana yang uhul dan furu‟, untuk lebih 

jelasnya dapat diurai terkait dengan implementasi akad financial bank BNI syariah yang 

di dalamnya meliputi mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana pada 

produk-produk yang dikembangkan olehbank itu. Lalu bagaimaana mekanisme 

pembiayaan dana yang di dalamnya melekat akad pada produk syariah pada BNI syariah 

yang didasarkan pada nilai-nilai agama atau prinsip sistem bagi hasil, margin, 

keuntugan, membiayai usaha yang halal saja, keuntugan diperoleh dalam bentuk 

pembiayaan yang bebas dari unsur riba dan bunga, serta oprasional bank juga selalu di 

dasari oleh nilai-nilai syari‟ah, maka keseluruhan tidakannya itu disebutmaslahah 

hajiyat”.  

 

Artinya teori tersebut, untuk memberikan kemudahan hidup menuju sejahterah, 

menghilangkan kesulitan atau pemeliharaan yang lebih baik dari kelima unsur pokok 

kehidupan manusia, utamanya pada penyelamatan agama, harta, jiwa, akal dan nasl. Jika 

pihak BNI syariah mengambil keuntungan, maka keuntungan yang diperolehnya adalah 

prinsip bagi hasil, dalam bentuk pembiayaan dana pada nasabah bank. Sebagai ilustrasi 

bank syariah memberikan pembiayaan akad murabahah untuk pembelian barang atau 

asetyang telah tersedia, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah oleh nasabah.  

 

Artinya pembiayaan yang dimaksud adalah biaya yang diberikan oleh bank dalam 

bentuk pembiayaan murabahah untuk keperluan rumah. Jadi pembiayaan pembelian 

rumahitu, kemudian pembayaranya dalam bentuk diangsur setiap bulan, margin 

keuntungan dihitung setiap bulan. Akan tetepi dalam mekanismenya nasabah harus 

membayar uang muka terlebih dahulu._ Disisi lain, dalam pengembalian angsuran 

ke-bank,pihak bank dalam memperoleh keuntungan, menyesuaikankenaikan harga 

barang dan sistem bagi hasil.  

 

Sementara pembiayaan mekanisme akad ijarah pada bank BNI syariah dengan sistem 

sewa untuk pembiayaan ibadah, seperti pembiayaan talangan haji, pernikahan, 

pendidikan untuk kesejahteraan manusia di dunia-akhirat adalah konsep kemaslahatan 

“dharuriyat”yang mencakup pemeliharaan kehidupan agama dan harta dalam bentuk 

ibadah haji atau umrah. Selain tersebut, bank BNI syariah, juga terdapat kelangsungan 

penjagaaan amal ibadah sunat selain yang diwajibkan, seperti jika pegawai bank BNI 

syariah membudayakan, seperti membaca al-Qur‟an satu lembar sehabis shalat dhuhur, 

membaca hadis setiap pagi setenga delapan, berjilbab, pengajian keliling bergilir 

kerumah para karyawan BNI syari‟ah adalah wujud dari maslahat tahsiniyat.  

 



Saat ini bank telah mengalami peningkatan nasabah (3000 rekening nasabah pihak ke 

tiga) secara terus-menerus, dari minggu, bulan dan tahun disebabkan adanya organisi 

berjalan dengan baik, tempat yang strategis dan ide yang inovatif. Hal ini menujukkan 

adanya kepuasan para pelangan dan keberhasilan strategi pembiayaanproduk syari‟ah, 

serta kualitas pekerjaan pihak bank. Adapun yang terkait dengan implementasi akad 

financial bank BNI syariah yang berimplikasi pada penilaian, kritikan dan tanggapan 

yang menyudutkan akan diurai dengan mengunkan teori Kotler yang meliputi 

organisasi, manusia, tempat dan ide, dan teori Imam Satibi dalam maqasid al-syariah 

yang meliputi dharuriyat, hajjiat dan tahsiniyatArtinya teori dari kedua tokoh tersebut, 

diitegrasikan atau dihubungkan, sekiranya mampu bersinergi dengan saling mendekati 

kesempurnaan, dan implikasinya pada penilaian produk-produk bank BNI syariah di 

Kendari.  

 

Skema; 3 Hubungan realitas produk pembiayaan dana bank syariah Relalisasi kegiatan 

funding dan financing atau lendingdana produk bank syariah, yang di dalamnya melekat 

akad yang mengacu pada syariah Islam, dan tetap mempertimbangkan perolehan 

keuntungan dengan prinsip bagi hasil,di formulasikan ke dalam bingkai maqashid 

asy-syariah. Harta hakekatnya adalah milik Allah swt. manusia hanya sebagai pengatur 

atas semua kekayaan yang ada di bumi dan di langit. Harta sesungguhnya berfungsi 

untuk menjaga dharuriyat al-khams atau lima hal, yakni menjaga eksistensi agama agar 

tidak terjebak pada kekufuran, menjaga keselamatan jiwa, keturunan, akal dan harta 

benda.  

 

Untuk menjaga kekohohan aqidah atau agama dalam konteks hukum Islam wajib 

hukumnya. Karena menjaga agama berkaitan langsung dengan melindugi ad-dien, nafs, 

atau menjaga hidup dengan pola makan makanan dan minum darihasil jual beli yang 

halal. Menjaga dan hemat terhadap harta juga berfungsi untuk menjaga al-aql, 

munculya kejahatan transaksi narkoba, dan juga untuk menjaga an-nasl yang 

menganjurkan akad pernikahan dan mengecam transaksi seksual. Pernyataan serupa 

yakni menjaga hifzh al-mal dengan cara sedekah atau menjalankan kewajiban zakat, 

karena di dalam harta ada sebagian hak bagi fakir-miskin.  

 

Senada hifzh al-maladalah penjagaan harta dalam mencari keuntungan prinsip bagi 

hasil atau keuntungan dunia dan akhirat dalam mengelola harta melalui mekanisme 

perbankan yang bebas dari unsur bunga, riba, spekulasi dan gharar. Mekanisme 

organisasi dan ide keuntungan sistem bagi hasil oleh bank syariah yang selama ini 

nyaring terdegar, ternyata tidak selalu mendapatkan tempat atau tanggapan yang 

positif oleh manusia atau masyarakat, baik dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, 

agama maupun birokrasi keagamaan.  

 



Respon dan penilaian publik pada bank syariah justru hingga saat ini, tentang 

implementasi akad financial dan segala seluk beluk yang melekat pada produk bank 

syariah,terutama BNI Syariah tidak sedikit yang bersifat mengkritik,seperti pernyataan 

publik bahwa bank syariah hanya berganti label, pelayanan bertele-tele, dan beban 

bunga yang ditangung oleh pihak nasabah terasa lebih mencekik, dibanding dengan 

bank konvesional. Selain tersebut, kritik juga dialamatkan pada bank syariah, bahwa 

para pengawai bank syariah, juga kurang menguasai produk-produk syariah secara 

utuh, semua itu terjadi disebabkan karena para pegawainya, adalah pindahan bank 

konvensional dan bukan berlatar belakang sarjanah ekonomi syariah.  

 

Dalam teori Kotler tentang organisasi, manusia, tempat dan ide, yang digunakan untuk 

menganalisis terkait dengan kegiatan funding dan financing pada organisasi bank BNI 

syariahyang dinyatakan, bahwa bank syariah adalah bank yang memberikan pelayanan 

terbaik sesuai kaidah”sepenuhnya belum diterimaoleh kebanyakan manusia atau 

masyarakat. Bagi manusia atau masyarakat akan percaya pada organisasi yang 

terlembaga pada bank BNI syariah, jika lembaga tersebut memberikan pembiayaan 

dana sesuai dengan kaidah, yang sebenar-benarnya atau prinsip bagi hasil yang dapat 

dirasakan oleh pihak nasabah.  

 

Demikian pula jika bank BNI Syariah, dalam memperoleh keuntungan dengan 

mekanisme sistem bagi hasil, dan bukan sistem yang diperoleh dari keuntungan yang 

bergantung pada bunga, maka mereka akan dengan sukarela menjadi nasabah atau, 

meminjam dan mentipkan uang atau hartanya ke-bank BNI syariah. Sedangkan bagi 

manusia atau masyarakat yang ragu atau menolak bank syariah, akan menilai, 

mengkritik bahwa bank tersebut, sama saja dengan bank konvensional, cuma ganti lebel 

atau nama, praktiknya sama saja dengan konvensional, bahkan bunga bank syariah lebih 

mencekik dibanding konvensional, maka mereka akan ragu dengan lembaga bank 

tersebut.  

 

Pada tahapan penerimaan dan penolakan aktivitas bank syariah dan konvensional, dapat 

diurai secara jelas bahwakedua bank tersebut memiliki persamaan, yakni sama-sama 

lembaga atau organisasi yang menjalankan fungsi bank, yaitu mengumpulkan, 

mengelola dan menyalurkan dana, yang berorientasi pada perolehan laba atau hasil. 

Sebagai sarana untuk memfasilitasi pembayaran gaji, hadiah, uang lembur, tunjangan 

dan lain-lain. Sementara pada sisi pembedaanya kedua bank tersebut, adalah bank 

syariah dalam memperoleh penghasilan melalui prinsip bagi hasil, margin, dan ada 

pengawasan dari MUI atau DSN.  

 

Sedangkanbank ban konvensional dalam memperoleh penghasilan dengan 

mengantungkan sistem bunga, dan mengabaikan dewan pengawas atau fatwa ulama. 



Ide bahwasanya bank syariah, terkait dengan aktivitas funding dan financing, 

memberikan pelayanan terbaik sesuai kaidah” belum keseluruhan diterima oleh 

masyarakat dan masih banyak masyarakat yang bertahan di bank konvesional,sekalipun 

secara tegas ia menerapkan sistem bunga dalam memperoleh keuntungan. Temuan 

dalam penelitian tentang implementasi akad financial dan segala seluk beluk yang 

melekat pada produk bank syariah dapat dianalisis dengan pendekatan Kotler, 

sebagaimana yang diurai di muka.  

 

Kelebihan dan kekurangan akad financial di Bank BNI Syariah Hasil penelitian tentang 

implementasi akad finansial dan bunga yang melekat pada produk bank BNI syari‟ah 

Kendari, terdapatadanya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan bank BNI syariah 

memberi kemudahan dan kepastian pengembangan usaha, pembiayaan dilakukan 

dengan angsuran dan tidak memberatkan nasabah. Kekurangannya bank BNI syariah 

pemberian pinjaman pada nasaba, diberikan jika usahanya sudah kelihatan maju atau 

berkembang pada, padahal nasabah belum punya modal.  

 

Pembiayaan prinsip bagi hasil, keuntungan yang besar hanya diperoleh pihak bank, 

sementara pihak nasabah kurang menikmati. Apabila terjadi krisis, atau kendala dalam 

usaha atau untuk memperoleh keuntungan, resiko sepenuhnya dibebankan pada 

nasabah. Keberadaan bank syariah tidak sepi dari kritik, cercaan dan tuduhan tidak 

sedap, kurang mendapat perhatian pihak bank dan terkesan dibiarkan. Kelembagan 

bank syariah belum menjadi pilihan utama sebagian besar masyarakatdi Kendari, 

sekalipun penduduknya secara mayoritas muslim.  

 

Hampir disetiap lembagaan keagamaan Islam kurang tertarik dengan bank syariah, baik 

dalam hal untuk meminjam dan menyimpan ungnya dibank tersebut, seperti lingkup 

Kementrian Agama, KUA, Perguruan Tinggi Agama, dansekolah serta para pegawainya 

nyaris nomor rekeningnya bank konvensional. Promosi bank agar masyarakat menaruh 

uangnya di bank syariah terus dilakukan dan diupayakan, namun dalam kenyataanya 

kurang maksimal direpon oleh masyarakaat. Mereka tetap, dan bersih kukuh menaruh 

dan meminjam uangnya di bank konvesional. Fakta lain bahwa dalam hal menyimpan 

dan meminjam dananya ke-bank syariah, hingga saat ini belum sepenuhnya dilakukan 

menerimah.  

 

Bahkan sebagian masyarakat ada yang mengkritik, menuduh, dan menilai miring bank 

syariah, seperti ungkapan bank syariah hanya berganti label, pelayanan bertele-tele, dan 

bunganya lebih dasyat dibanding konvesional dapat diamati secara langsung 

dilapaangan. Dunia bisnis juga belum semuanya sadar akan keuntungan sistem bagi 

hasil yang ditegakkan melalui bank syari‟ah. Sebenarnya masih banyak orang, dari 

kalangan bisnis yang belum mempraktikan ilmu hutang atau pinjam-meminjam oleh 



pihak-pihak yang memerlukan aktivitas financing, sehingga masih banyak masyarakat 

yang bertahan di bank konvesional yang pada suatu saat terus-menerus membebani 

dunia usaha dengan sistem bunga atau riba.  

 

Temuan dalam penelitian tentang implementasi akad financial dan segala seluk beluk 

yang melekat pada produk bank syariah dapat diamati melalui publikasi baik sebelum 

dan sesudah akad fiansial dilakukan. Penelitian ini sesungguhnya bersifat mengkritik dan 

menguatkan varian pandangan masyarakat terhadap kegiatan funding dan financing 

oleh bank BNI syariah yang di dalam terdapat produknya melekat pada akad. 

Berdasarkan paparan data di atas, terkait dengan akad finansial produk ban BNI syariah, 

maka diperoleh beberapa temuan peneliti sesuai dengan signifikasi permasalahan yang 

diajukan.  

 

Temuan peneliti ini tentu saja ada yang bersifat menguatkan, mengeritik dan 

membandingkan terhadap beberapa temuan peneliti sebelumya. Secara teoritis dan 

prakatis temuan penelitian ini setidaknya menghasilkan konstribusi model pemahaman 

terhadap strategi pemasaran prodak syariah. Pertama, penelitian ini dapat memberikan 

jawaban bahwa prodak pemasaran yang di keluarkan BNI syariah bebas dari unsur riba, 

spekulatif, gharar, dan didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan Mejelis Ulama Indonesia 

(MUI).  

 

Kedua, memberikan wawasan pada calon nasabah, bahwa bank syariah mengumpulkan 

pendapatanya melalui bagi hasil, margin, objek atau investasi diambil yang halal atau 

membiayai kegiatan bisnis yang halal saja. Ketiga, kepercayaan umat terus meningkat, 

terhadap bank syari‟ah yang menerapkan nilai-nilai syari‟ah atau sesuai kaidah dalam 

pemasaran prodaknya. Verivikasi Penelitian Dari hasil data yang dihimpun temuan 

penelitian ini menunjukan adanya tindakan pegawai bank BNI Syariah dalam melakukan 

akad pembiayaan dan pembatalan akad perjanjian dengan nasabah, selain kritik yang 

dialamatkan pada lembaga bank syariah.  

 

Untuk membuktikan bahwa“Implementasi Akad Financial dan bunga Pada Bank BNI 

Syariah Kota Kendari”, tergambar adanya regulasi pelaksanaan akad yang berbeda-beda 

dalam setiap produk yang diluncurkan pada nasabah, misalnya akad, Mudharabah, 

musyarakahijarah untuk pembiayaan traveling, mudharabah untuk pembiayaan 

pembuatan rumah, musyarakah untuk pembiayaan pengembangan usaha, dan lain-lain. 

Penelitian ini nantinya bisa menjadi referensi tambahan akademik, utamanya Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Syariah IAIN Kendari, karena di dalamnya berupaya menjelaskan 

model-model pembiayaan melaui sistem akad yang dilakukan oleh Bank BNI syariah 

Kota Kendari.  

 



Verivikasi implemetasi akad finansial dan bunga pada bank BNI syariah membuktikan 

ada varian yang berbeda dalam penerapanya, yakni tentangkejelasan prinsip bagi hasil 

pada nasabah. Prinsip bahwa mekanisme bank BNI syariah dalam hal ini adalah 

mengatur pengupulan dan penyaluran dana untuk kegiatanpengembangan hasil usaha, 

kegiatanfunding, dan financingatau lending yang sesungguhnya bertujuan menarik 

minat jumlah nasabah secara luas agar menaruh dan meminjam uang untuk kegitan 

usaha. Selain itu bank BNI syariah, juga menjadi salah satu tempat pelayanan dan juga 

berfungsi sebagai tempat mengabdi atau ibadah kepada Allah swt.  

 

dan menjadikan penyaluran dan pengumpulan dana pada nasabah sesuai dengan 

kaidah syariah. Akan tetapi disisi lain bank BNI syariah juga tidak luput dari kritik, saran 

dan bahkan cercaan yang tidak sedikit jumlahnya baik dari kalangan akademisi maupun 

masyarakat secara umum. Implemntasi akad financial dan bunga pada bank BNI syariah 

Kendari, berimplikasi adanya realitas yang menunjukkan, beberapa tuduhan yang 

dilontarkan oleh bebrapa kalangan akademisi dan masyarakat secara umum tentang 

produk-produk bank syariah.  

 

Produk bank syariah, yang saat ini beredar dan beroprasi hanya bergati label, praktiknya 

sama saja dengan bank konvesional, artinya tidak seratus persen halal, bahkan ada yang 

mengatakan bunganya malah lebih tinggi atau kejam dibanding bank konvensional, 

adalah cermin dari ketidak puasan masyarakat secara umum. Penilaian lain sebagian 

masyarakat masih memandang perihal penerapan pembiayaan yang melekat pada akad 

financial dalam bank syariah belum sepenuhnya bebas dari unsur bunga, dan 

pegawainya juga kurang menguasai produk bank syariah.  

 

Itulah sebabnya beberapa lembaga, seperti perguruan Tinggi Agama Islam Kendari, 

Kementerian Agama dan lainnya tidak mempercayakan atau melakukan 

pinjaman-meminjam atau menyimpan uangnya di bank syariah. Selain tersebut di atas, 

verifikasi hasil penelitian juga menunjukan bahwa hampir secara keseluruhan atau 

sembilan puluh persen pegawai negeri IAIN Kendari atau Kementerian Agama, kartu 

ATM-nya bank konvensional, ditambah kartu kreditnya juga bank konvensional. 

Sekalipun perbankan syariah, terutama BNI syariah Kendari dikembangkan berdasarkan 

hukum Islam, melalui dewan pengawas syariah atau DPS, DSN, MUI akan tetapi 

kenyatan kurang mendapat simpati secara utuh bagi uamt Islam itu sendiri.  

 

BAB VI PENUTUP Kesimpulan Dari pembahasan yang telah diuraian, bahwa penelitian 

tentang Implementasi akad Financial pada bank BNI Syariah Kendari, yang memosikan 

diri sebagai bank yang tidak hanya mengurus sistem keuangan, bisnis dan investasi saja, 

akan tetapi juga menjadi tempat untuk beribadah dan mencapai falah atau 

kesejahteraan dunia akhirat. Dalam Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan; 



pertama, akad-akad yang melandasi oprasional perbankan syariah bermuara pada 

kontrak prinsip bagi hasil dan tabarru‟ yang bersifat fee based.  

 

Produk-produk bank BNI syariah Kendari, secara garis besarnya dapat digolongkan 

kelompokkan antara funding dan financingadalah produk pendanaan, pembiayaan, dan 

jasa yang hampir memiliki kesamaan dengan produk yang dikembangkan bank 

konvensional, bedanya hanya pada pelarangan riba, gharar, spekulasi,maysir dan tidak 

mengenal sanksi bagi nasabah yang lewat dari pembayaran yang disepakati pada saat 

akad. Namun dalam kenyataan hasil wawancara menunjukkan adanya denda, 

pemotongan bagi nasabah, jika tanggal pembayaran tidak tepat waktu, penundaan, 

lewat waktunya, bukan hanya hitugan tahun akan tetapi pada tiap bulan.  

 

Pembiayaan dana dan akad dalam perbankan syariah selama ini beroprasi,mengacu 

pada ketentuan syariah yang telah disepakati oleh lembaga fatwa dan pengawas seperti 

DSN, DPS dan MUI. Adapun jenis akad yang melekat pada produk, seperti mudharabah, 

wadi‟ah, murabahah, musyarakah, ijarah dan lain-lain, merupakan produk-produk yang 

dikembangkan oleh bank syariah yang ke-halal-lannya telah dijamin oleh lembaga 

tersebut, sekalipun disana-sini masih terdapat pro-kontra atau perbedaaan faham 

diantara kalangan akademisi dan ulama.  

 

Kedua,sehubungan denganakad financial pada bank BNI syariah Kendari, berimplikasi 

adanya realitas yang menunjukkan, beberapa tuduhan yang dilontarkan pada 

masyarakatterhadap produk-produk bank syariah hanya bergati label, praktiknya sama 

saja dengan bank konvesional bahkan ada yang mengatakan bunganya malah lebih 

kejam, adalah cermin dari ketidak puasan masyarakat secara umum. Penilaian lain 

sebagian masyarakat masih memandang perihal penerapan pembiayaan yang melekat 

pada akad dalam bank syariah belum sepenuhnya bebas dari unsur bunga, dan 

pegawainya juga kurang menguasai produk bank syariah.  

 

Sedangkan kelompok yang setujuh dengan bank syariah, mereka menempatkan 

bahwabank konvesional “haram sacara hukum” karena mengantungkan pada sistem 

bunga yang diperolehnya, atau lembaganya juga haram, apalagi produknya yang 

dikembangkannya. Sedangkan yang kurang respon dengan bank syariah, menunjjukan 

adanya keragu-raguan, kekawatiran dan tidak percaya terhadap produk yang dibiayai 

atau di danai oleh bank syariah. Dalam penelitian implementasi akad finasial di lembaga 

bank BNI syariah,perihal pengumpulan dan pendanaannya pada nasabah mengacu pada 

prisipbagi hasil dengan akad murabahah, mudharabah dan ijarah dengan cicilan dalam 

jangka waktu tertetu, dan memperoleh pendapatan dalam bentuk margin. Mekanisme 

bank dalam hal ini, dituntut harus cermat, kreatif dan inovafatif terhadap apa yang harus 

dilakukan oleh bank, utamanya bank BNI syariah Kendari, terkait dengan 



pengembangan dana produk unggulannya.  

 

Fakta dalam penelitian telah menunjukan bahwa selama ini bank BNI syariah dalam 

rangka mengembangkanproduknya, ia wujudkandalam bentuk produk, seperti griya IB 

hasana, yaitu pembiayaan dengan akad jual beli murabahah untuk membagun, membeli 

ruma, ruko,dan merenovasi rumah. Sedangan dalam prisip akad ijarah (sewa) adalah 

untuk pengunaan jasa perjalanan (talangan) haji, traveling,biaya pendidikan, pernikahan 

dan lain-lain. Mekanisme model bank BNI syariah dalam hal ini, sesunguhnya telah 

memiliki keuntunganya yang jumlahnya tidak sedikit, sekalipun dalam bentuk prinsip 

bagi hasil.Selain itu bank BNI Syariah tidak hanya mencari keuntugan maksimal, akan 

tetapi juga bertujuan untuk memosisikan produk pemikirannya dalam benak nasaba.  

 

Promosi produk-produk yang melekat pada akad tersebut, dilakukan dengan menitik 

beratkan pada model komunikasi yang baik, dengan mengunakan falsafah MaGhRiB 

yaitu maysir, gharar, riba, dan bathil adalah produk sistem ribawi yang diharakan dalam 

Islam. Aktivitas bank syari‟ah yang berbunganlangsung dengankegiatan fundingdan 

financing atau lending, jelas menuntut pelayanan maksimal, sebagaimana yang 

dinyatakan BNI Syariah Kendari, yang menyatakan “memberikan pelayanan terbaik 

sesuai kaidah” belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Bagi mereka yang percaya 

bahwa BNI syariah memberikan pembiayaan dana sesui kaidah untuk kegitan 

pengembangan ekonomi, mereka akan dengan sukarela menjadi nasabah atau, 

meminjam dan mentipkan hartanya di BNI syariah.  

 

Sedangkan bagi mereka yang ragu atau menolak bank syariah sama saja dengan bank 

konvensional, cuma ganti lebel atau nama, praktiknya sama saja, bahkan bunga bank 

konvensional lebih rendah dibanding bank syariah.Pada konteks pro-kontra 

sesungguhnya kedua bank tersebut memiliki persamaan, yakni sama-sama menjalankan 

fungsi bank, yaitu menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana, berorientasi untuk 

memperoleh laba atau hasil. Sebagai sarana untuk memfasilitasi pembayaran gaji 

pegawai, memberi hadiah, lembur, cuti, dan tunjangan.  

 

Sementara pada sisi pembedaanya kedua bank tersebut, adalah bank syariah dalam 

memperoleh penghasilan melalui prinsip bagi hasil, magin, ada DPS, DSN dan MUI. 

Sementara bank konvensional diperolehnya penghasilan pada sistem bunga, tanpa 

dewan pengawas syariah, dewan syariah nasional dan fatwa ulama. Perlu diketahui 

bahwa produk bank syariah, utamanya dalam hal iniBNI syari‟ah Kendari, secara hukum 

atau juris prodensi halal, karena dari dasar yang halal, sebelum ditemukan ada dalil yang 

mengharamkanya.Aktivitas bank syariah dalam hal ini, mencakup penghipunan dana 

yang disebut dengan funding dan kegiatan pembiayaan atau penyaluran dana kepada 

nasabah oleh pihak bank disebut dengan financing atau lending.  



 

Jadi dalam menjalankan dua aktivitas itu, bank syariah harus memainkan peran dalam 

menjalankan aktivitasnya sesuai dengan kaidah-kaidah perbankan yang berlaku dan 

terencana. Terutama pada kaidah transaksi dalam mengumpulkan dan menyalurkan 

dana menurut hukum Islam, atau melayani yang terbaik sesuai kaidah. Keterbatasan 

studi Salah satu keterbatasan studi perlu dikemukakan dalam penelitian ini yang 

mengunakan teknik wawancara sebanyak tiga atau empat kali diwaktu yang berbeda.  

 

Bahkan untuk menambah data konfirmasi setelah proses penulisan dari hasil wawancara 

terkadang dilakukan dengan via hendpon. Selain itu juga tidak terpenuhiya peneliti 

melakukan observasi secara terus-menerus dan menyeluruh setiap saat terjadinya 

akad-akad di majelis bank BNI syariah, maka menuntut peneliti mengunakan jasa 

personil peneliti, untuk meng-observasi dan memotret langsung kejadian akad, namun 

hal itu juga terkendala oleh izin dan kegiatan perkuliahan berlangsung.  

 

Tidak terpenuhinya unsur dan metode yang sejak semula direncanakan, maka peneliti 

belum menghasilkan data-data yang optimal yang diperoleh dari subjek penelitian. 

Namun beberapa aspek dari kegiatan peneliti lakukan dibank BNI syariah, seperti 

wawancara, observasi, memotret kejadian dan lain-lain, mendapat empati langsung dari 

subjek penelitian. Sebagai konsekuensinya hasil penelitian ini, hanya berlaku pada 

institusi bank yang sama, dan bukan mengeneralisir keseluruhan bank syari‟ah pada 

umumnya, barangkali terdapat penelitian lanjutan mengenai hal tersebut, dengan tetap 

mengakomodir metode dan jenis penelitian yang lebih luas. DAFTAR PUSTAKA Buku 
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