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berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987 

 

1. Konsonan 

No Arab Latin No Arab Latin 

 ا 1
Tidak 

dilambangkan 

     

16 
 T ط

 Ẓ ظ B 17 ب 2

 ‘ ع T 18 ت 3

 G غ Ṡ 19 ث 4

 F ف J 20 ج 5

 Q ق H 21 ح 6

 K ك Kh 22 خ 7

 L ل D 23 د 8

 M م Ż 24 ذ 9

 N ن R 25 ر 10

 W و Z 26 ز 11

 H ه S 27 س 12

 ’ ء Sy 28 ش 13

 Y ي Ṣ 29 ص 14

    Ḍ ض 15
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2. Vokal 

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari 

vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Huruf Latin 

  َ  Fatḥah A 

  َ  Kasrah I 

  َ  Dammah U 

 

b. Vokal Rangkap  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan 

huruf, yaitu: 

Tanda dan 

Huruf 

Nama Gabungan Huruf 

َ  ي  Fatḥah dan ya Ai 

َ  و  Fatḥah dan 

wau 

Au 

          Contoh: 

  kaifa :   كيف
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هول    :  haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

tanda 

ا  Fath ah dan alif atau ya Ā ي /َ 

ي  َ  Kasrah dan ya Ī 

ي  َ  Dammah dan wau Ū 

 

Contoh: 

 qāla :  ق ال  

م ى  ramā : ر 

 qīla : ق ْيل  

 yaqūlu : ي ق ْول  

 

4. Ta Marbutah (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah (ة) hidup 

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, 

kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah (ة) mati 

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah h. 
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c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) 

diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta 

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu 

ditransliterasikan dengan h. 

Contoh: 

ْطف الْ  ة  اَْل  ْوض   rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl : ر 

ة ن ّور  ْين ة  اْلم  د  َ  ا ْلم   : al-Madīnah al-Munawwarah/ 

 al-Madīnatul Munawwarah 

ةْ   Ṭalḥah : ط ْلح 

 

Catatan: 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa 

tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan 

nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. 

Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, 

seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan 

sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa 

Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan 

Tasawuf.  
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Laporan Kerja Praktik ini dilakukan pada PT. BPRS Baiturrahman 

yang beralamat di Keutapang Aceh Besar. PT. BPRS Baiturrahman 

memiliki beberapa produk dalam penghimpunan dana dan 

penyaluran dana. Salah satu produk pembiayaan yang ada pada PT. 

BPRS Baiturrahman adalah pembiayaan murabahah. Dalam 

pemberian pembiayaan PT. BPRS Baiturrahman terlebih dahulu 

melakukan studi kelayakan. Tujuan Laporan Kerja Praktik ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pengambilan 

pembiayaan murabahah dan untuk mengetahui studi kelayakan 

usaha calon nasabah pada PT. BPRS Baiturrahman Keutapang 

Aceh Besar. Kesimpulan yang dapat penulis simpulkan yaitu pada 

PT. BPRS Baiturrahman prosedur pengambilan pembiayaan 

Murabahah minimal pengambilan pembiayaan dimulai dari 

Rp1.000.000 dan maksimal Rp500.000.000 dengan jangka waktu 

pengembalian maksimal 4 tahun. Sedangkan studi kelayakan usaha 

calon nasabah pada PT. BPRS Baiturrahman menggunakan studi 

kelayakan dengan prinsip 5C , yaitu character, capacity, capital, 

collateral, dan condition of economic. Dalam pemberian 

pembiayaan murabahah penulis menyarankan agar penerapan 

analisis 5C agar terus ditingkatkan untuk meminimalisir resiko 

pembiayaan bermasalah dikemudian hari. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

       Saat ini masyarakat dituntut untuk lebih kreatif dan dapat 

membuka lapangan kerja sendiri guna untuk mengurangi tingkat 

pengangguran. Namun kendala yang dihadapi adalah kesulitan 

mengakses permodalan, padahal banyak masyarakat yang memiliki 

kemampuan (skill) tetapi tidak memiliki modal. Untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut masyarakat perlu kepada jasa perbankan yang 

dapat membantu memenuhi kebutuhan permodalan. Bank diartikan 

sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana 

tersebut ke masyarakat, dengan cara memberikan kredit ataupun 

pembiayaan dalam syariah dan juga jasa-jasa bank yang lainnnya 

(Arifin, 2005: 37). 

       Saat ini di Indonesia terdapat dua sistem perbankan, yaitu 

sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. 

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatannya 

dengan menggunakan sistem bunga. Menurut Undang-Undang No. 

21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Angka 7, bank 

syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan 

dana maupun penyaluran dana memberikan imbalan atas dasar 

prinsip syariah. Keberadaan perbankan syariah tidak terlepas dari 

sebagian masyarakat 
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yang menginginkan sistem perekonomian Islam dalam aktivitas 

keuangannya. Tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan 

hidup yang memungkinkan masyarakat melaksanakan syariat Islam 

dengan cara yang lebih baik (Arthesa, 2009: 7). 

       Perbedaan manajemen bank syariah dengan bank umum 

(konvensional) terletak pada pembiayaan dan pemberian balas 

jasa, baik yang diterima oleh bank maupun investor. Jika pada 

bank syariah, pembiayaan disebut financing, sementara di bank 

umum disebut loan. Sedangkan balas jasa yang diberikan atau 

diterima pada bank umum berupa bunga (interestloan atau 

deposit) dalam presentase pasti. Sementara pada bank syariah 

hanya memberi dan menerima balas jasa berdasarkan bagi hasil 

(Arthesa, 2009: 7). 

       Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) merupakan bank 

yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, 

atau dengan kata lain yaitu bank yang tata cara beroperasinya 

mengacu kepada ketentuan-ketentuan Islam (Al-qur’an dan 

Hadits). Salah satu BPRS yang beroperasi berdasarkan prinsip 

syariah yaitu PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh Besar 

(Hasibuan, 2007: 38).  

       Mekanisme pengelolaan PT. BPRS Baiturrahman 

mengadopsi pada sistem manajemen perbankan syariah, yaitu 

yang beroperasi layaknya bank syariah dengan sistem bagi hasil 

dalam menawarkan pelayanan jasa seperti simpan pinjam dan 

berbagai macam produk. Produk PT. BPRS Baiturrahman sama 
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dengan produk bank syariah lainnya yaitu penghimpunan dana 

dan penyaluran dana. Produk penghimpunan dana seperti dalam 

bentuk tabungan Tabara (Tabungan Baiturrahman), Taqur 

(Tabungan Qurban), Tabungan-Ku, serta Tabungan Kelompok. 

Penyaluran dana yang dilakukan PT. BPRS Baiturrahman yaitu 

memberikan pembiayaan untuk kegiatan usaha masyarakat 

yang dinilai produktif seperti produk pembiayaan murabahah, 

dan pembiayaan qardhul hasan (PT. BPRS Baiturrahman, 

2018). 

       Rivai dkk (2007: 779) mengatakan pembiayaan Murabahah 

adalah bentuk pembiayaan berprinsip jual beli yang pada 

dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan (margin) 

tertentu yang ditambahkan di atas biaya perolehan. 

Pembayarannya bisa tunai maupun ditangguhkan dan dicicil. 

dalam praktiknya, pihak PT. BPRS Baiturrahman memberikan 

pembiayaan secara langsung kepada nasabah tanpa membelikan 

barang yang dipesan oleh nasabah. Hal ini dikarenakan untuk 

mempermudah nasabah dalam membelikan barang yang 

diinginkannya. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan 

utangnya di kemudian hari secarai tunai maupun cicil. 

       Untuk itu memberikan pembiayaan perbankan harus 

melihat apakah usaha tersebut layak atau tidak diberikan 

pinjaman dengan begitu usaha yang akan dijalankan diharapkan 

dapat memberikan penghasilan sesuai dengan target yang 

ditetapkan dalam prospek dimasa yang akan datang. Pencapaian 



4 
 

 
 

tujuan usaha harus memenuhi beberapa kriteria kelayakan 

usaha. Kriteria usaha yang layak untuk diberikan pembiayaan 

murabahah, yaitu: 

a. PT. BPRS Baiturrahman tidak memberikan pembiayaan 

kepada kegiatan usaha yang tidak sesuai syariah 

b. Usaha minimal sudah berjalan dalam jangka waktu 1 tahun 

c. Tempat usaha yang strategis 

d. Harus ada agunan yang diberikan dan agunan tersebut harus 

memiliki nilai jual, agunan posisinya tidak dalam keadaan 

rawan bencana dan agunan harus merupakan milik sendiri. 

 

       Salah satu tujuan dilakukan studi kelayakan usaha adalah 

untuk mencari jalan keluar agar dapat meminimalkan hambatan 

dan resiko yang mungkin timbul dimasa yang akan datang yang 

penuh dengan ketidakpastian. Studi kelayakan usaha adalah 

suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam suatu 

kegiatan usaha atau usaha yang akan dijalankan, dalam rangka 

menentukan layak atau tidak layak usaha tersebut dijalankan 

(Kasmir, 2011: 61). 

       Dilihat dari segi perbankan dan lembaga keuangan lainnya, 

peranan studi kelayakan usaha menjadi lebih penting lagi untuk 

mengadakan penilaian terhadap gagasan usaha yang 

mempunyai sumber dana dari lembaga tersebut. Dengan adanya 

studi kelayakan dalam berbagai kegiatan usaha dapat diketahui 

seberapa jauh gagasan usaha yang akan dilaksanakan mampu 
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menutupi segala kewajiban-kewajibannya serta prospeknya di 

masa yang akan datang. Berdasarkan pada penilaian ini pula, 

para pihak perbankan akan menyetujui atau tidak terhadap 

permintaan pembiayaan dari usaha yang akan di usulkan. 

Penentuan besarnya pembiayaan bukan hanya tergantung pada 

studi kelayakan yang diajukan, tetapi juga tergantung pada 

jaminan pembiayaan (agunan). 

Tabel 1.1 

Nama Akad dan Jumlah Nasabah di PT. BPRS Baiturrahman 

Keutapang Aceh Besar 

 

NO Nama Akad 2015 2016 2017 

1 Murabahah 4856 526 522 

Sumber: (PT. BPRS Baiturrahman, 2018) 

       Jumlah nasabah pada PT. BPRS Baiturrahman yang 

menggunakan akad murabahah pada tahun 2015 sebanyak 4856 

orang, kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 

526 orang. Penurunan nasabah pada tahun 2015-2016 mengalami 

penurunan nasabah sebesar 4330 orang. Namun pada tahun 2017 

nasabah menjadi 522 orang, pada tahun ini  juga mengalami 

penurunan nasabah sebanyak 4 orang. 

       Selain produk murabahah, PT. BPRS Baiturrahman juga 

memiliki produk lainnya seperti mudharabah, musyarakah, qard, 

istishna, ijarah, salam dan multijasa. Namun, produk tersebut 

belum memiliki nasabah dari tahun 2015-2017. 
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       Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik membahas 

tentang “Studi Kelayakan Usaha Calon Nasabah Untuk Produk 

Pembiayaan Akad Murabahah Pada PT. BPRS Baiturrahman 

Keutapang Aceh Besar” 

1.2 Tujuan Kerja Praktik  

Tujuan penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik ini adalah : 

a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengambilan 

pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Baiturrahman 

Keutapang Aceh Besar. 

b. Untuk mengetahui studi kelayakan usaha calon nasabah 

pada PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh Besar.  

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik 

      Sejalan dengan tujuan kerja praktik maka penulis 

mengharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan untuk 

masyarakat luas, instansi, tempat kerja, dan penulis sendiri, yaitu : 

a. Ilmu Pengetahuan 

Kegunaan kerja praktik bagi ilmu pengetahuan terutama 

bagi lingkungan kampus UIN Ar-Raniry yaitu supaya dapat 

menjalin hubungan baik dengan instansi tempat mahasiswa 

melakukan kerja praktik sehingga dapat meningkatkan 

kerjasama dan membangun komunikasi serta saling 

silaturrahmi antara mahasiswa program studi (prodi) D-III 

Perbankan Syariah dengan lembaga keuangan syariah 

khususnya pada lembaga tempat mahasiswa melakukan 
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kerja praktik yaitu pada PT. BPRS Baiturrahman Keutapang 

Aceh Besar. 

b. Masyarakat  

Laporan kerja praktik ini diharapkan dapat berguna bagi 

masyarakat luas terutama mengenai studi kelayakan usaha 

pada calon nasabah untuk produk pembiayaan akad 

murabahah pada PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh 

Besar serta dapat memberikan informasi lainnya yang 

berkenaan dengan masalah-masalah perbankan didalam 

dunia perbankan syariah.  

c. Instansi Tempat Kerja Praktik 

Adapun kegunaan kerja praktik bagi instansi tempat 

mahasiswa melakukan kerja praktik antara lain untuk dapat 

membantu dan meringankan beban kerja di instansi tersebut 

dalam menyelesaikan tugas sehari-harinya. Dengan adanya 

mahasiswa kerja praktik di instansi/lembaga dapat melihat 

kemampuan potensial yang dimiliki mahasiswa peserta 

kerja praktik sehingga akan lebih mudah untuk perencanaan 

peningkatan bidang Sumber Daya Manusia (SDM). 

d. Penulis 

Adapun kegunaan Kerja Praktik bagi penulis sendiri yaitu, 

berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan 

mengenai studi kelayakan usaha pada calon nasabah untuk 

produk pembiayaan akad murabahah pada PT. BPRS 

Baiturrahman Keutapang Aceh Besar. Selain itu, dapat 
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memperoleh pengalaman baru bagi penulis dalam dunia 

kerja 

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik 

       Untuk lebih memudahkan dalam memahami isi laporan 

Kerja Praktik ini, maka penulis membaginya dalam beberapa 

bab, yaitu :  

       Bab Satu, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 

latar belakang, tujuan laporan kerja praktik, kegunaan laporan 

kerja praktik, dan sistematika penulisan laporan kerja praktik. 

       Bab Dua, membahas mengenai tujuan laporan kerja 

praktik, yang terbagi dalam beberapa sub pembahasan yaitu 

sejarah singkat PT. BPRS Baiturrahman Keutapang aceh Besar, 

struktur organisasi PT. BPRS Baiturrahman Keutapang aceh 

Besar, dan keadaan personalia PT. BPRS Baiturrahman 

Keutapang aceh Besar.  

       Bab Tiga, membahas hasil kerja praktik yang dilakukan 

oleh penulis selama 30 hari kerja di PT. BPRS Baiturrahman 

Keutapang aceh Besar yang terdiri dari beberapa sub 

pembahasan yaitu kegiatan kerja praktik, bidang kerja praktik, 

teori yang berkaitan dan evaluasi kerja praktik. 

       Bab Empat, merupakan kesimpulan yang berisi hasil-hasil 

pembahasan yang diperoleh dari hasil kegiatan kerja praktik 

yang telah penulis lakukan di tempat kerja praktik yaitu PT. 

BPRS Baiturrahman Keutapang aceh Besar. Dari seluruh 

rangkaian yang dijelaskan oleh penulis, dalam bab ini juga akan 

disajikan saran penulis untuk pihak terkait dan berisi hal-hal 
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yang dipandang perlu untuk ditindaklanjuti demi semakin 

optimalnya hasil yang akan dicapai. 
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BAB II 

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK 

 

2.1  PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh Besar 

2.1.1  Sejarah Singkat PT. BPRS Baiturrahman Keutapang 

 Aceh Besar 

          PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman yang 

beralamat di Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar 

Provinsi Aceh, didirikan atas ide Gubernur Aceh pada saat itu yaitu 

Prof DR H. Ibrahim Hasan, MBA dan ditindak lanjuti oleh 

Cendikiawan,Ulama, Praktisi dan Swasta, terutama Bank 

Pembangunan Daerah Aceh. Saat ini PT. Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Baiturrahman berlokasi di Jl. Mata ie No. 44 Desa 

Lambheu Kec. Darul Imarah Aceh Besar, dengan jumlah pemegang 

saham pada waktu itu 16 orang, yang berlatar belakang dibidang 

birokratis, pembisnis, dan profesional. 

       Pendirian PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman 

dimaksudkan ikut membantu pengembangan usaha masyarakat 

ekonomi lemah dengan menerapkan sistem jual beli dan bagi hasil. 

Sesuai yang dianjurkan oleh Al-Qur’an dan Hadits. Sampai saat ini 

jumlah pemegang saham sebanyak 142 orang. PT. Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturrahman mendapat izin prinsip 

dari Menteri Keuangan RI pada tanggal 5 Maret 1993 No. 

S241/MK. 17/1993, sedangkan operasional secara resmi pada 
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tanggal 15 April 1994, yang diresmikan oleh Bapak Gubernur 

Aceh, Prof  DR. Syamsuddin Mahmud berdasarkan izin usaha dari 

Menteri Keuangan RI No. Kep. 060/MK. 17/1994. Tanggal 25 

Maret 1994 (Laporan Direksi pada RUPS PT. BPRS Baiturrahman, 

2017). 

2.1.2 Visi, Misi dan Motto PT. BPRS Baiturrahman Keutapang 

 Aceh Besar 

         Visi, mewujudkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang 

kompetitif dengan predikat sehat serta efisien, mendukung sektor 

usaha kecil dan mikro guna mencapai perekonomian yang berbasis 

kerakyatan. 

       Misi, mewujudkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang 

tumbuh dan berkembang, berorientasi profit, memberikan 

kontribusi yang optimal kepada pengurus, pemegang saham dan 

segenap karyawan, rekanan kerja, nasabah melalui kegiatan 

operasional.  

       Motto, tumbuh Berkembang dan Setia Bersama Pengusaha 

Kecil. Falsafah yang dianut dalam pengelolaan dan pengembangan 

PT. BPRS Baiturrahman dituangkan dalam tiga hal, yaitu : 

Kebersamaan Kekeluargaan dan Kemandirian (Laporan Direksi 

pada RUPS PT. BPRS Baiturrahman, 2017). 

 

2.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Baiturrahman Keutapang         

Aceh Besar 

       Suatu organisasi struktur sangatlah penting, salah satunya untuk 

memperoleh efektifitas dan efisiensi kerja guna untuk mencapai 
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tujuan. Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi yang 

berbeda, hal ini tergantung pada jenis dan besarnya perusahaan 

tersebut. Struktur organisasi bertujuan memberikan batasan antara 

wewenang dan tanggung jawab satu bagian dan bagian lainnya. 

Adapun struktur organisasi PT. BPRS Baiturrahman Keutapang 

Aceh Besar meliputi : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (PT. BPRS Baiturrahman Keutapang  Aceh Besar 2018). 

Gambar 2.1 

Struktur Organisasi PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh 

Besar 
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Keterangan:  

1. Dewan Komisaris  

       Tugas Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan akte 

pendirian BPRS yang disetujui  atau disahkan oleh Menteri 

Kehakiman RI. Adapun tugas Dewan Komisaris adalah 

menggariskan kebijaksanaan umum bank dan pengawasan 

terhadap pelaksanaan kegiatan operasional bank. kedudukan 

Dewan Komisaris sejajar dengan Dewan Pengawas Syariah.  

2. Direksi  

       Direksi mempunyai tugas pokok memimpin bank dalam 

kegiatan sehari-hari sesuai dengan kebijaksanaan umum yang 

telah digariskan oleh Dewan Komisaris. Adapun kegiatan-

kegiatan yang dilakukan Direksi antara lain: 

a. Menjalankan pengurusan bank sehari-hari. 

b. Membuat dan menyampaikan laporan utama dan laporan 

laba rugi kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan 

pengesahan dan selanjutnya disampaikan kepada Bank 

Indonesia. 

c. Memberikan keterangan yang diminta oleh Dewan 

Komisaris mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 

pengelolaan bank.  

d. Mewakili bank di dalam dan di luar pengadilan. 
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3. Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

       Dewan Pengawas Syariah adalah salah satu dewan yang 

dibentuk untuk mengawasi jalannya kegiatan bank Islam agar 

sesuai dengan prinsip Islam. Anggota dewan terdiri dari para 

Ahli Syariah yang juga mengetahui masalah hukum dagang dan 

kontrak ahli yang juga mengetahui masalah hukum dagang dan 

kontrak bisnis. Dewan ini bertugas untuk mendiskusikan 

masalah dan transaksi bisnis yang dihadapi bank, untuk 

kemudian melihat kesesuaiannya dengan syariat (hukum) 

Islam. Dewan ini mempunyai wewenang : 

a. Memberi pedoman/garis-garis besar syariah baik untuk 

mengarahkan dana maupun untuk penyaluran dana serta 

kegiatan bank lainnya. 

b. Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang 

sedang dijalankan bertentangan dengan hukum islam. 

4. Internal Auditor 

       Memeriksa secara detail dan menyeluruh, melakukan 

analis, penilaian dan mengajukan saran-saran tentang kondisi 

keuangan bankyang meliputi area pemasaran, pengeluaran, 

biaya operasional, pendapatan dan penggunaan asset bank. 

Berikut tugas dan wewenang Internal Audit: 

a. Memberikan informasi dan saran-saran kepada manajemen 

atas kelemahan-kelemahan operasional bank. 
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b. Sebagai alat bantu bagi manajemen untuk menilai efesien 

dan efektifnya pelaksanaan operasional bank dalam 

mengambil keputusan. 

c. Memadai tidaknya penerapan sistem pengendalian 

manajemen, penegndalian internal dan pengendalian 

operasional lainnya secara efektif . 

d. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan 

prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. 

e. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan 

dioertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan 

terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan 

penyalahgunaan. 

f. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan 

dalam operasional perusahaan dapat dipercaya. 

g. Melaksakan proses pemeriksaan bagi seluruh unit kerja dan 

melaporkan kepada Direksi. 

h. Menjalankan proses audit internal perusahaan secara teknis 

dan berkala, baik dari segi financial maupun operasional. 

i. Melakukan koordinasi kesiapan setiap unit kerja terkait 

dengan laporan-laporan. 

j. Menganalisa secara akurat serta memberikan gambaran 

tentang masalah keuangan bank. 

k. Melakukan monitoring dan evaluasi serta menjalin 

koordinasi dengan unit kerja lainnya terkait dengan masalah 

temuan masalah. 
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5. Bidang Operasional 

       Bidang Operasional bertugas mengarahkan serta 

mengevaluasi hasil pencatatan dan pembukuan atas semua 

transaksi keuangan bank. Sehingga menghasilkan laporan 

keuangan bank secara akurat, mengatur pengadaan barang yang 

bertujuan untuk kelancaran operasional bank serta mengatur 

dan mengawasi yang terkait dengan pengawasan. 

6. Bidang Pembiayaan 

       Bidang Pembiayaan ini dibagi atas 2 (dua) bagian yaitu 

Account Officer dan Bagian Administrasi Pembiayaan.  

a. Account Officer 

Adapun tugas Account Officer yaitu: 

1) Memimpin, mengawasi dan mengkoordinir bagian-bagian 

administrasi pembiayaan dan analisa. 

2) Merencanakan promosi pemasaran antara lain dengan 

brosur- brosur, iklan dan mengadakan penyuluhan ke 

instansi, sekolah dan tempat yang dipandang tepat. 

3) Menyimpan data seluruh permohonan yang menjadi sasaran 

yang sesuai dengan rencana kerja dan keterangan seluruh 

data. 

4) Mereview pinjaman-pinjaman yang telah diberikan. 

5) Secara kontinyu paling lama satu bulan sekali mengadakan 

penegcekan saldo pembiayaan pinjaman agar sesuai dengan 

saldo pembukuan. 
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6) Bertanggung jawab terhadap penyaluran pembiayaan baik 

aktivitasnya maupun administrasi pembiayaan. 

7) Mempersiapkan daftar penagihan dan surat-surat teguran 

dan lain-lain yang berkaitan dengan kelancaran pembiayaan 

dan bertanggung jawab kepada direksi. 

b. Bagian Administrasi Pembiayaan 

Adapun tugas Bagian Administrasi Pembiayaan yaitu : 

1) Memeriksa kelengkapan dan keaslian dari surat-surat 

jaminan pembiayaan. 

2) Apabila permohonan pembiayaan telah disetujui oleh 

Direksi maka dibuat surat pemblokiran jaminan dari kantor 

Agraria dan Notaris. 

3) Menyimpan dan bertanggung jawab atas surat atau jaminan 

pembiayaan. 

4) Membuat laporan pembiayaan ke Bank Indonesia baik 

bulanan, triwulan, maupun tahunan. 

5) Mempelajari semua peraturan pembiayaan dari Bank 

Indonesia. 

6) Bertanggung jawab kepada kepala Bagian Pembiayaan. 

 

       Setiap setahun sekali, bank mengadakan Rapat Umum 

Pemegang Saham untuk mendiskusikan dan menerima agenda 

strategis untuk menerima atau menolak laporan kinerja tim 

manajemen pada tahun yang lalu. Pemegang saham dan bank 

mendelegasikan otoritas kepada Dewan Komisaris dan Direksi 
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untuk mengontrol dan menjalankan operasional Bank secara baik 

dan sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

       Dewan Komisaris membuat batasan-batasan terhadap Direksi 

untuk menjalankan operasional bank sehari-hari dan pencairan 

pembiayaan. Untuk setiap pekerjaan yang melebihi batas 

wewenang maka Direksi harus melibatkan Dewan Komisaris untuk 

dimintai persetujuan agar transaksi tersebut dapat dijalankan. 

Dewan Komisaris sedikitnya sekali seminggu harus mengunjungi 

bank untuk mendiskusikan dan membicarakan perihal operasional 

bank. 

 

2.3  Kegiatan Usaha PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh 

Besar 

 Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki tugas utama 

yaitu menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan, dan 

kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat umum dalam 

bentuk pinjaman (Kasmir, 2003:33). Perbankan Syariah juga 

melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta 

memberikan layanan jasa agar dapatr menjalankan fungsinya 

dengan baik. Adapun kegiatan usaha yang terdapat pada PT. BPRS 

Baiturrahman Keutapang Aceh Besar meliputi produk 

penghimpunan dana, penyaluran dana serta layanan jasa yang 

disediakan PT. BPRS Baiturrahman. 
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2.3.1 Penghimpunan Dana 

          Sebagai lembaga keuangan, kebutuhan bank yang paling 

utama yaitu dana. Tanpa adanya dana yang cukup, maka sebuah 

bank tidak dapat beroperasi sama sekali. Sebagai sebuah lembaga 

keuangan, Perbankan Islam juga melakukan kegiatan 

penghimpunan dana agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik 

(Huda dan Mohammad, 2010: 86). 

Penghimpunan dana pada PT. BPRS Baiturrahman Aceh Besar, 

antara lain: 

a. Tabara (Tabungan Baiturrahman) 

Tabara merupakan Tabungan Baiturrahman yang dapat 

disetor dan ditarik kapan saja dan dapat digunakan untuk 

lalu lintas pembayaran dengan setoran awal Rp25.000. 

b. Taqur (Tabungan Qurban) 

Taqur merupakan simpanan/titipan (wadiah) pihak ketiga 

pada PT. BPRS Baiturrahman yang dihimpunkan pada 

ibadah Qurban dengan penarikan dilakukan saat nasabah 

akan menunaikan ibadah qurban atau atas kesepakatan 

pihak bank dan nasabah. Dengan setoran awal sebesar 

Rp100.000. 

c. Tabungan Kelompok 

Tabungan yang tujuan utamanya digunakan untuk tanggung 

renteng peminjam kelompok berbasis grameen bank. 

d. Tabungan-Ku 
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Tabungan yang tujuan utamanya diperuntukkan untuk 

masyarakat dan siswa, tanpa dikenakan biaya administrasi 

dengan tingkat bagi hasil disetarakan dengan Perbankan 

lainnya. Dengan setoran awal Rp25.000. 

e. Deposito Mudarabah 

Merupakan bentuk investasi sesuai syariah dengan prinsip 

Mudarabah. Investasi ini diperuntukkan bagi nasabah 

perorangan atau badan (non perorangan) dengan pilihan 

waktu penempatan berjangka 1, 3, 6 dan 12 bulan. Dengan 

persyaratan saldo pembukaan minimum Rp1.000.000. 

 

2.3.2 Penyaluran Dana 

          PT. BPRS Baiturrahman tidak hanya menjalankan fungsinya 

sebagai penghimpun dana, namun juga sebagai tempat dimana 

masyarakat dapat memperoleh pembiayaan untuk keperluan 

peningkatan usaha ataupun untuk memenuhi kebutuhan konsumtif 

seperti rumah dan kendaraan bermotor maupun rehabilitas 

bangunan (Rivai, 2010: 221). 

a. Pembiayaan Murabahah 

Pembiayaan Murabahah, perjanjian jual beli antara nasabah 

dengan pihak bank dimana bank akan membeli suatu barang 

untuk nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan 

harga pasar ditambah margin menurut kesepakatan 

bersama. 
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2.3.3 Pelayanan Jasa 

  Selain melakukan kegiatan menghimpun dana dan 

menyalurkan dana, PT. BPRS Baiturrahman juga melayani 

beberapa kebutuhan nasabah atas layanan jasa perbankan. 

Produk-produk jasa perbankan dengan pola lainnya yang pada 

umumnya menggunakan akad-akad tabarru’(kebajikan) yang 

tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, tetapi sebagai 

fasilitas pelayanan kepada nasabah untuk memudahkan dan 

meringankan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. 

Oleh karena itu, bank sebagai penyedia jasa hanya membebani 

biaya administrasi (Ascarya, 2008: 128).  

       Adapun pelayanan jasa yang diberikan oleh PT. BPRS 

Baiturrahman, yaitu: 

a. Menerima setoran seperti : 

1) Pembayaran telepon 

2) Pembayaran listrik 

3) Pembelian voucher pulsa handphone 

4) Pembayaran TV berlangganan 

5) Pembayaran spp 

b. Transfer (pengiriman uang) juga merupakan salah satu 

layanan jasa yang disediakan oleh PT. BPRS Baiturrahman 

yang bekerja sama dengan PT. Bank Aceh dan PT. Bank 

Negara Indonesia (BPRS Baiturrahman, 2018). 
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2.4 Keadaan Personalia PT. BPRS Baiturrahman Keutapang 

 Aceh Besar 

 PT. BPRS Baiturrahman berdiri dan beroperasi sejak tanggal 

15 April 1994 sampai saat ini, jumlah karyawan dan karyawati 

pada PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh Besar berjumlah 31 

(tiga puluh satu) orang karyawan  dan karyawati. Gambaran posisi 

yang ditempati oleh karyawan diantaranya yaitu komisaris utama, 

komisaris, dewan pengawas syariah, direktur utama, direktur 

operasional, internal audit, kepala bagian operasional, kepala 

bagian pembiayaan, akuntansi/pelaporan, IT, SDM/umum, 

Customer Service, teller, admin pembiayaan, koordinator 

kelompok, remedial, Account Officer, pengamanan, kebersihan, 

dan driver. Setiap hari selama hari kerja efektif berlangsung 

karyawan selalu hadir dan menjalankan tugasnya hingga jam kerja 

selesai. Keadaan personalia berdasarkan gender dan jumlah 

karyawan serta keadaan personalia  berdasarkan jenjang pendidikan 

dapat dilihat pada gambar 2.1 dan gambar 2.2. 

Tabel 2.1 

Keadaan Personalia Berdasarkan Gender dan Jumlah 

Karyawan pada PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh 

Besar 

 

Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-laki 23 Orang  

Perempuan  7 Orang 
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Jumlah  30 Orang 

 Sumber: (PT. BPRS Baiturrahman, 2018) 

 Berdasarkan tabel 2.1 jumlah karyawan dan karyawati pada 

PT. BPRS Baiturrahman terhitung jumlah karyawan laki-laki 

berjumlah 23 orang, sedangkan karyawan perempuan berjumlah 7 

orang. 

 

Tabel 2.2  

Keadaan Personalia Berdasarkan Jenjang Pendidikan pada 

PT. BPRS Baiturrahman Keutapang Aceh Besar 

 

Jenjang Pendidikan Jumlah 

S3 - 

S2 2 Orang 

S1 13 Orang 

D-III 2 Orang 

SMA 13 Orang 

Jumlah 30 Orang 

 Sumber: (PT. BPRS Baiturrahman, 2018) 

       Berdasarkan tabel 2.2 keadaan personalia berdasarkan jenjang 

pendidikan karyawan PT. BPRS Baiturrahman yaitu yang SMA 

berjumlah 13 orang, Diploma III berjumlah 2 orang, S1 berjumlah 

13 orang, S2 berjumlah 2 orang, sedangkan S3 tidak ada. 
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       Keadaan personalia berdasarkan tingkat jabatan dan umur 

dapat dilihat pada tabel 2.3 

 

 

 

 

Tabel 2.3 

Keadaan Personalia Berdasarkan Jabatan/Posisi dan umur 

 

Nama Jabatan/Posisi Umur 

Tarmizi, S.E Komisaris Utama 55 

H. Anwar Ali, S.E Komisaris 53 

Rachmad Hardiyanto, 

S.P., M.Si 

Direktur Utama 41 

Yusri Ahmad, S.E Direktur 35 

Dr. Zaki Fuad Chalil, M. 

Ag 

Dewan Pengawas 

Syariah 

54 

H. Masrul Aidi, Lc Anggota 36 

Yopi Zulfadlin, SE Internal Audit 27 

Rajuwin Sani Kabag Operasional 51 

Scarwadi  Kabag Pembiayaan 38 
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Andi Fitrawan Dwi 

Pratama, S.ST 

IT 23 

Siti Aisyah, S.E Customer Service 34 

Ririn Silvia, A.Md Teller 23 

Haslinda Rahmi - 22 

Siti Sahara Akuntansi/Pelaporan 32 

Burhanuddin, S.E ADM. Pembiayaan 47 

Fahmi  Individual Loans 45 

Said Juhri, S.E - 47 

Said Lahuddin - 47 

Syauky Rahmatillah - 28 

Yulisa Anggraini, A,Md Funding Officer 33 

Herdiansyah Satpam 36 

Maulidi  - 38 

Maulidin Cleaning Service 22 

Rajab Dediansyah SDM/Umum 28 

Miftahuddin Driver  45 

Syekhal Rahmizar - 23 
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M. Jamil, S.Ag Remedial 45 

Sri Rahmadeni, S.Pd Group Loans 35 

Eka Julianti, S.Pd - 26 

Azwir, S.E Remedial kelompok 30 

 Sumber: (PT. BPRS Baiturrahman, 2018) 

 

       Berdasarkan tabel 2.3 keadaan personalia berdasarkan 

jabatan/posisi dan umur karyawan  PT. BPRS Baiturrahman 

berusia diatas 20 tahun sampai dengan berusia di bawah 60 tahun.  
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BAB III 

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK 

3.1 Kegiatan Kerja Praktik  

       Selama mengikuti kegiatan kerja praktik kurang lebih selama 

30 hari kerja yang dimulai dari tanggal 10 September sampai 

dengan 22 Oktober 2018 pada PT. BPRS Baiturrahman Keutapang 

Aceh Besar, penulis melakukan beberapa kegiatan untuk membantu 

karyawan/karyawati  yang didampingi oleh pihak PT. BPRS 

Baiturrahman. Kegiatan yang dilakukan diantaranya sebagai 

berikut: 

3.1.1 Bagian Umum 

          Selama menjalankan kegiatan kerja praktik pada PT. BPRS 

Baiturrahman penulis ditempatkan pada bagian umum selama 8 

hari, adapun tugas yang penulis lakukan adalah sebagai berikut : 

a. Memisahkan kasbon sesuai tanggal dan bulan transaksi 

Memisahkan slip bukti transaksi harian sesuai dengan 

tanggal dan bulan transaksi 

b. Mencatat kasbon sesuai urutan tanggal dan bulan transaksi 

Mencatat slip bukti transaksi sesuai urutan tanggal dan 

bulan transaksi 

 

3.1.1 Bagian Administrasi Pembiayaan  

Selama menjalankan kegiatan kerja praktik pada PT. BPRS 

Baiturrahman penulis ditempatkan pada bagian Administrasi 
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pembiayaan selama 5 hari, adapun tugas yang penulis lakukan 

adalah sebagai berikut : 

a. Mencatat data nasabah dibuku besar pencairan dana 

Yaitu mencatat data nasabah pembiayaan, nama nasabah, 

tanggal penarikan, tanggal pencairan dana, tanggal jatuh 

tempo 

b. Menjilid surat 

c. Mencari data nasabah 

d. Membolongi/melubangi berkas 

e. Mengeprint berkas 

f. Menempel kop surat 

g. Menempel materai pada berkas dan kwintansi 

 

3.1.3 Bagian Customer Service 

Tugas seorang Customer Service adalah melayani dan 

memberikan informasi yang dibutuhkan oleh nasabah. Adapun 

tugas yang penulis lakukan pada saat berada pada bagian Customer 

Service selama 5 hari adalah sebagai berikut :   

a. Mengeprint buku tabungan 

b. Mengurutkan NO seri AO Individu 

c. Mengarsipkan speciment/tabungan baru ke file 

d. Memisahkan slip setoran adg dan qh  setoran kelompok 

e. Membantu customer service dalam pembuatan deposito 

baru nasabah 
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3.1.4 Bagian Teller 

Tugas seorang teller adalah melayani transaksi yang 

diinginkan nasabah baik itu penyetoran maupun transaksi lain. 

Adapun tugas yang penulis lakukan pada saat berada pada bagian 

teller selama 7 hari adalah sebagai berikut: 

a. Melayani nasabah yang melakukan transaksi  

b. Menjilid slip setoran dan slip penarikan 

c. Mengikuti mobil kas keliling ke sekolah tingkat SD, SMP, 

dan SMA 

d. Membolongi/melubangi dan mengarsipkan berkas berita 

acara serah terima kas  

 

3.1.5 Bagian AO/Marketing 

Account Officer bertugas dalam penjemputan angsuran ke 

rumah nasabah dan bertugas untuk menjual produk yang 

ditawarkan oleh PT. BPRS Baiturrahman. Saat melaksanakan kerja 

praktik pada bagian pembiayaan penulis berada pada bagian 

pembiayaan individu. Adapun tugas yang penulis lakukan pada saat 

berada pada bagian pembiayaan selama 5 hari adalah sebagai 

berikut :  

a. Menjilid surat 

b. Menempel alamat surat di amplop 

c. Mencatat nama nasabah pada slip setoran nasabah  

d. Menulis huruf terbilang pada slip setoran 

e. Melipat dan memasukkan surat ke amplop 
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3.2 Bidang Kerja Praktik 

        Bidang kerja praktik yang penulis fokuskan selama melakukan 

kegiatan kerja praktik ialah pada bagian administrasi pembiayaan, 

dimana pada bagian administrasi pembiayaan ini adalah bagian 

yang menyalurkan dana kepada masyarakat dengan beberapa 

produk yang ada pada BPRS Baiturrahman. Selama melakukan 

kerja praktik pada BPRS Baiturrahman, penulis banyak melihat 

nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah untuk modal 

kerja/usaha, maupun jenis pembiayaan lainnya. Oleh karena itu 

penulis ingin mendalami tentang studi kelayakan usaha pada calon 

nasabah untuk produk pembiayaan akad murabahah yang 

dilakukan oleh BPRS Baiturrahman terhadap calon nasabah.  

 

3.2.3 Prosedur Pengambilan Pembiayaan Murabahah 

PT. BPRS Baiturrahman menawarkan berbagai macam 

produk pembiayaan dan tabungan. Produk pembiayaan yang ada 

pada PT. BPRS Baiturrahman yaitu : Pembiayaan Murabahah dan 

Pembiayaan Qardhul Hasan. PT. BPRS Baiturrahman juga 

memiliki produk pendanaan yaitu : Tabungan Baiturrahman, 

Tabungan Qurban, Tabungan Kelompok, Tabungan-Ku, Deposito 

Mudarabah berjangka 1, 3, 6 dan 12 bulan. PT. BPRS 

Baiturrahman menyediakan layanan jasa seperti : transfer, 

pembayaran listrik, pembelianm voucher pulsa dan layanan jasa 

lainnya (BPRS Baiturrahman, 2018). 
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       Pembiayaan murabahah adalah suatu akad pembiayaan 

berdasarkan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan 

keuntungan yang disepakati bersama. Pembiayaan murabahah di 

BPRS Baiturrahman adalah suatu pembiayaan untuk modal 

kerja/usaha dimana nasabah mengajukan permohonan pembiayaan 

murabahah untuk modal kerja/usaha dan membayar dengan cara 

mengansur baik 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, maupun 1 tahun sesuai 

dengan kesepakatan.  

       Dalam praktiknya, pihak PT. BPRS Baiturrahman memberikan 

pembiayaan secara langsung kepada nasabah tanpa membelikan 

barang yang dipesan oleh nasabah. Hal ini dikarenakan untuk 

mempermudah nasabah dalam membelikan barang yang di 

inginkannya. Sebaiknya petugas HW/AO ikut serta dengan nasabah 

dalam membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah karna untuk 

menjamin bahwa nasabah membeli keperluan sesuai yang 

diinginkankanya dimana barang tersebut tidak bertentangan dengan 

syariah. 

       Pada PT. BPRS Baiturrahman minimal pengambilan 

pembiayaan murabahah dimulai dari Rp 1.000.000  (satu juta 

rupiah) dan maksimal pengambilan pembiayaan Rp 500.000.000 

(lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian yang 

disediakan maksimal 4 tahun. 
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Tabel 3.1 

Margin Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS 

Baiturrahman Keutapang Aceh Besar 

 

No Nominal Margin 

1 1 s/d 10 juta 20% 

2 11 s/d 20 juta 16 s/d 18% 

3 21 s/d 50 juta 14 s/d 16% 

4 51 > juta 13 s/d 15% 

 Sumber: (PT. BPRS Baiturrahman, 2018) 

 

       Berdasarkan tabel 3.1 margin pembiayaan murabahah pada PT. 

BPRS Baiturrahman yaitu dimana nasabah yang mengambil 

pembiayaan sebesar 1 s/d 10 juta akan memperoleh margin sebesar 

20%, pembiayaan sebesar 11 s/d 20 juta margin sebesar 16 s/d 

18%, pembiayaan sebesar 21 s/d 50 juta margin sebesar 14 s/d 

16%, sedangka 51 juta keatas akan memperoleh margin sebesar 13 

s/d 15%. 

       Setiap calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan pada 

PT. BPRS Baiturrahman harus melengkapi syarat dan mengikuti 

proses yang dilakukan oleh pihak PT. BPRS Baiturrahman. 

       Syarat pengambilan pembiayaan murabahah yaitu :  

1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan  

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri 

masing-masing dua rangkap 

3. Fotocopy Kartu Keluarga dua rangkap 
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4. Fotocopy buku nikah 

5. Pasphoto 3x4 suami dan istri masing-masing dua lembar 

6. Fotocopy agunan (BPKB/sertifikat) dua lembar 

7. Surat keterangan izin usaha dari kepala desa 

8. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan 

Surat Izin Tempat Usaha SITU). 

 

3.2.2 Studi Kelayakan Usaha Calon Nasabah Untuk 

ProdukPembiayaan Akad Murabahah Pada PT. BPRS 

Baiturrahman Keutapang Aceh Besar 

 

       PT. BPRS Baiturrahman dalam pemberian pembiayaan 

murabahah kepada nasabah terlebih dahulu melakukan studi 

kelayakan untuk menentukan bahwa pembiayaan yang diberikan 

kepada nasabah layak atau tidaknya calon nasabah tersebut dalam 

mendapatkan pembiayaan murabahah yang diberikan. 

       Pembiayaan murabahah merupakan produk pembiayaan yang 

diberikan PT. BPRS Baiturrahman kepada nasabah berupa 

pembiayaan syariah dengan jaminan yaitu meliputi barang bergerak 

(dalam hal ini yang dimaksud adalah semua barang yang secara 

fisik dapat berpindah tempat yang berupa kendaraan beroda 2, atau 

roda 4), barang tidak bergerak (dalam hal ini yang dimaksud adalah 

semua barang yang secara fisik tidak dapat berpindah tempat yang 

berupa tanah, bangunan atau rumah). 

       Kriteria usaha yang layak untuk diberikan pembiayaan 

murabahah, yaitu: 
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e. PT. BPRS Baiturrahman tidak memberikan pembiayaan 

kepada kegiatan usaha yang tidak sesuai syariah 

f. Usaha minimal sudah berjalan dalam jangka waktu 1 tahun 

g. Tempat usaha yang strategis 

h. Harus ada agunan yang diberikan dan agunan tersebut harus 

memiliki nilai jual, agunan posisinya tidak dalam keadaan 

rawan bencana dan agunan harus merupakan milik sendiri. 

       Pemberian pembiayaan murabahah ini dilakukan oleh staf 

BPRS Baiturrahman dengan studi kelayakan usaha yaitu menilai 

apakah usaha yang dilakukan layak mendapatkan pembiayaan atau 

tidak. Studi kelayakan dilakukan guna meminimalisir risiko dalam 

pembiayaan kepada masyarakat nantinya. 

       Dalam penilaian studi kelayakan petugas/staf PT. BPRS 

Baiturrahman mengajukan beberapa pertanyaan kepada nasabah 

yang di antaranya meliputi usaha yang dilakukan, pendapatan, 

pengeluaran, agunan yang akan dipakai, kesanggupan dalam 

melunasi pembiayaan dan lain-lain. Petugas penilaian studi 

kelayakan tidak cukup bertanya kepada nasabah saja, tetapi juga 

melakukan penggalian informasi dengan terjun ke lapangan 

langsung ke lokasi atau domisili usaha calon nasabah pembiayaan 

tersebut untuk memeriksa lokasi usaha, yaitu melihat aktifitas 

usaha berjalan baik atau tidak dan melakukan wawancara dengan 

orang-orang atau tetangga calon nasabah pembiayaan dan analisis 

terhadap dokumen pengajuan pembiayaan. Terakhir mengajukan 

persetujuan pemberian pembiayaan kepada manager/direktur BPRS 
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Baiturrahman dengan melengkapi draft atau berkas-berkas akad 

pembiayaan murabahah. 

       Setelah informasi dan data terkumpul lengkap, petugas survey 

atau petugas analisis membuat hasil analisis penilaian 5C pada 

lembar hasil analisis, sesuai dengan kondisi dari pemohon. Hal itu 

agar penilaian kelayakan benar-benar sesuai kenyataan yang ada, 

maka penilaian meliputi aspek 5C yaitu character, capacity, 

capital, collacteral, condition of economic. 

1. Character 

Pengertian character adalah sifat atau watak seseorang 

dalam hal ini calon debitur. Pada PT. BPRS Baiturrahman 

character nasabah dinilai yaitu bahwa nasabah yang 

diberikan pembiayaan benar-benar harus dapat dipercaya, 

agar pembiayaan yang diberikan oleh pihak PT. BPRS 

dapat dibayar oleh nasabah. 

2. Capacity (capabality) 

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar 

pembiayaan. Pihak PT. BPRS baiturrahman terjun langsung 

ke lapangan untuk melihat usaha nasabah, supaya tidak 

terjadi kredit macet nantinya apabila nasabah mengambil 

pembiayaan. 

3. Capital 

Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu 

usaha 100% artinya setiap nasabah yang mengajukan 

permohonan pembiayaan harus pula menyediakan dana dari 
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sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain, capital 

adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang 

dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh 

bank. Pada PT. BPRS Baiturrahman pihak PT. BPRS 

Baiturrahman akan melihat dari mana sumber dana nasabah 

di dapatkan, apakah modal sendiri ataupun dana pinjaman. 

4. Collateral 

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik 

yang bersifat fisik maupun nonfisik. pada PT. BPRS 

Baiturrahman jaminan dinilai yaitu jaminan yang diberikan 

oleh nasabah harus melebihi jumlah pembiayaan yang 

diberikan. 

5. Condition Of Economic 

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi 

ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang. 

Pada PT. BPRS Baiturrahman penilaian kondisi atau 

prospek bidang usaha yang akan dibiayai harus benar-benar 

memiliki prospek yang baik.  

 

3.3 Teori yang Berkaitan 

3.3.1 Pengertian Pembiayaan   

       Menurut  Kasmir, pembiayaan merupakan penyediaan uang 

atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 
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mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau 

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau 

bagi hasil (Kasmir, 2010: 73). 

       Menurut Antonio, dalam bukunya menjelaskan bahwa 

pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu 

pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan 

pihak-pihak yang merupakan defisit unit (Antonio, 2001: 160). 

       Menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan 

uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 

diwajibkan pihak dibiayai untuk mengembalikan uang atau tahihan 

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 

hasil tertentu (Muhammad, 2005: 304). 

       Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembiayaan adalah pendanaan atau penyediaan uang dimana 

didasari oleh kesepakatan atau persetujuan antara lembaga 

keuangan dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pihak-

pihak yang memerlukan dengan jangka waktu yang telah 

disepakati. 

3.3.2 Manfaat Pembiayaan 

       Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank 

syariah kepada mitra usaha antara lain : 

a. Manfaat pembiayaan bagi bank syariah 
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       Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada 

nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin 

keuntungan, pendapatan sewa, tergantung pada akad 

pembiayaan yang telah di sepakati antara bank syariah 

dengan mitra usaha (nasabah). Pembiayaan juga akan 

berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. 

Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan 

memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk 

dana dan jasa. Kegiatan pembiayaan juga dapat mendorong 

peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami 

secara rinci aktivitas usaha para nasabah di berbagai sector 

usaha. 

b. Manfaat pembiayaan bagi debitur 

1) Meningkatkan usaha nasabah  

2) Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan 

berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan 

penggunaannya 

3) Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan 

pembiayaan dari bank syariah relatif murah 

4) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis 

pembiayaan dan lemampuan nasabah dalm membayar 

kembali pembiayaannya. (Ismail, 2014: 110-11) 

3.3.3 Pengertian Murabahah 

         Secara bahasa, kata murabahah berasal dari bahasa Arab 

dengan akar kata ribhu yang artinya “keuntungan”. Secara istilah, 
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menurut Lukman Hakim, murabahah merupakan akad jual atas 

barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang 

terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu 

atas barang, dimana harga jual tersebut di setujui pembeli (Hakim, 

2012: 116-117). Istilah yang hampir sama juga diberikan oleh 

Hulwati yang menyatakan  bahwa murabahah secara istilah adalah 

menjual suatu barang dengan harga modal di tambah dengan 

keuntungan (Hulwati, 2009: 76). 

       Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 dalam 

penjelasan pasal 19 huruf d tentang perbankan syariah di sebutkan 

bahwa murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan 

menjelaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli 

membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang 

disepakati, (Undang-undang nomor 21 tahun 2008). 

       Sebagaimana telah dikutip Dimyauddin di dalam di dalam 

bukunya murabahah menurut Ibnu Rusy al Maliki adalah jual beli 

komoditas di mana penjual memberikan informasi kepada pembeli 

tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan 

yang diinginkan (Simyauddin, 2008: 103-104). 

3.3.4 Landasan Hukum Murabahah 

       Landasan hukum yang digunakan dalam murabahah adalah: 

1. Alquran 

Landasan hukum murabahah dalam Alquran di antaranya: 

a. Surah Al-Baqarah 275 
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b.  ُبَّطُه ا ي قُوُم الَِّذي ي ت خ  م  ب ا َل  ي قُوُمون  إَِلَّ ك  ُكلُون  الرِّ
الَِّذين  ي أ 

ب ا ۗ  ا ال ب ي ُع ِمث ُل الرِّ لِك  بِأ نَّهُم  ق الُوا إِنَّم 
ي ط اُن ِمن  ال م سِّ ۚ ذ َٰ الشَّ

ِعظ ة   هُ م و  اء  ن  ج  ب ا ۚ ف م  م  الرِّ رَّ ح  ُ ال ب ي ع  و  لَّ َّللاَّ أ ح  بِِّه  و  ِمن  ر 

ئِك   اد  ف أُول َٰ ن  ع  م  ِ ۖ و  ُرهُ إِل ى َّللاَّ أ م  ل ف  و  ا س  ف ان ت ه ىَٰ ف ل هُ م 

الُِدون   اُب النَّاِر ۖ هُم  فِيه ا خ  ح   أ ص 

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak 

dapat berdiri lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka 

yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, 

padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari 

Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka 

baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 

larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 

kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS Al-Baqarah 

275) 

       Ayat di atas melarang segala bentuk transaksi yang batil. Di 

antara transaksi yang dikatagorikan batil adalah yang 

mengandung bunga (riba) sebagaimana terdapat pada sistem 

kredit konvensional karena akad yang digunakan adalah utang. 

Berbeda dengan murabahah, dalam akad ini tidak ditemukan 

unsur bunga, karena menggunakan akad jual beli. Di samping itu, 

ayat ini mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi murabahah 

harus berdasarkan prinsip kesepakatan antara para pihak yang 

dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan 
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dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-

masing. 

2. Hadits 

ل ي ِه  لَّى َّللاُ ع  ن هُ أ نَّ النبِّيَّ ص  ِضي  َّللاُ ع  ن  ُسه ي ٍب ر  ع 

ل م  ق ال   س  ةُ : و  ك  ٍل  ا ل ب ي عُ : ث ال ث  فِي ِهنَّ ا لب ر  إِل ى أ ج 

ِعي ِر لِل ب ي ِت َل  لِل ب ي ِع  ل طُ ال بُرِّ بِالشَّ خ  ةُ و  ض  ا لُمق ار  رواه )و 

 (ابن ما جه
 

Dari Suhaib al-Rumi r.a, bahwa Rasulullah SAW 

bersabda, “ada tiga hal yang didalamnya mengandung 

keberkahan: jual beli secara tunai, muqaradhah 

(mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung 

untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual” 

(HR. Ibn Majah dari Shuhaib), (Antonio, 2014: 102). 

       Hadis riwayat Ibnu Majah tersebut merupakan  dalil 

lain diperbolehkannya murabahah yang dilakukannya 

secara jatuh tempo. Meskipun kedudukan hadis ini lemah, 

namun banyak ulama yang menggunakan dalil ini sebagai 

dasar hukum akad murabahah ataupun jual beli jatuh tempo. 

Ulama menyatakan bahwa arti tumbuh dan menjadi lebih 

baik terdapat pada perniagaan. Terlebih pada jual beli yang 

dilakukan secara jatuh tempo atau akad murabahah. Dengan 

menunjuk adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan 

diperbolehkannya praktik jual beli yang dilakukan secara 

jatuh tempo. Begitu juga dengan akad murabahah yang 

dilakukan secara jatuh tempo. Dalam arti, nasabah diberi 
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jangka waktu untuk melakukan pelunasan atas harga 

komoditas sesuai dengan kesepakatan. 

3. Fatwa DSN-MUI 

       Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah menurut 

fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 

04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah sebagai berikut: 

a. Bank nasabah harus melakukan akad murabahah yang 

bebas riba. 

b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat 

Islam. 

c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian 

barang yang telah disepakati kualifikasinya. 

d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama 

bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 

e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan 

dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan 

secara hutang. 

f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 

(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus 

keuntungannya. Dalam hal ini bank harus memberi tahu 

secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut 

biaya yang diperlukan. 

g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati 

tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 
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h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan 

akad tersebut, pihak bank dapat melakukan perjanjian 

khusus dengan nasabah. 

i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk 

membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli 

murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip 

menjadi milik bank (Nurhayani, hal: 165). 

3.3.5 Syarat-Syarat dan Rukun Pembiayaan Murabahah 

       Menurut Antonio syarat-syarat murabahah adalah sebagai 

berikut: 

a. Penjual memberitahu biaya modal atau harga pokok kepada 

nasabah. 

b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang 

ditentukan. 

c. Kontrak harus bebas dari riba. 

d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila terdapat 

cacat atas barang sesudah pembelian. 

e. Penjual harus menyampaikan semua yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang, 

(Antonio, 2001: 102). 

       Adapun rukun dan ketentuan dari akad murabahah yang 

harus dipenuhi dalam transaksi yaitu : 

a. Pelaku akad, yaitu Ba’i (penjual) adalah pihak yang 

memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) 

adalah pihak yang memerlukan akan membeli barang. 
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b. Objek akad, yaitu mabi’ (barang dagangan) dan aman 

(harga). 

c. Shighat, yaitu ijab dan qabul (Ascarya, hlm: 82). 

3.3.6  Pengertian Studi Kelayakan 

       Menurut (Hamali, 2016: 71) dalam bukunya pemahaman 

stategi bisnis dan kewirausahaan mengartikan studi kelayakan 

adalah suatu usaha untuk mencari jalan keluar agar dapat 

meminimalkan hambatan dan risiko yang mungkin timbul dimasa 

yang akan datang yang penuh dengan ketidakpastian. Sedangkan, 

(Kasmir, 2011: 261) menyebutkan studi kelayakan bisnis adalah 

suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu 

kegiatan usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka 

menentukan layak atau tidak layak usaha tersebut dijalankan. 

Selain itu, (Ibrahim, 2009: 1) menjelaskan studi kelayakan adalah 

kegiatan menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam 

melaksanakan suatu kegiatan usaha/proyek. 

       Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa studi 

kelayakan adalah suatu kegiatan untuk mempelajari  dan menilai 

secara mendalam tentang suatu kegiatan usaha yang akan 

dijalankan untuk menentukan apakah usaha tersebut layak atau 

tidak untuk dijalankan. 

3.3.7 Tujuan Studi Kelayakan 

       Studi kelayakan dilakukan salah satunya adalah untuk 

mengidentifikasi masalah di masa yang akan datang sehingga 
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meminimalkan kemungkinan melesetnya hasil yang ingin dicapai. 

Salain itu terdapat beberapa tujuan dari studi kelayakan yang 

dilakukan, diantaranya (Hamali, 2016: 74) : 

a. Memudahkan perencanaan 

b. Mengurangi risiko 

c. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan 

d. Memudahkan pengendalian 

e. Memudahkan pengawasan 

 

3.4 Evaluasi Kerja Praktik 

       Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik di PT. BPRS 

Baiturrahman banyak ilmu dan pengalaman yang didapat, penulis 

banyak melakukan kegiatan seperti yang sudah dijelaskan dalam 

kegiatan kerja praktik di atas. Studi kelayakan pembiayaan 

murabahah dalam pelaksanaannya kebijakan yang ditetapkan oleh 

PT. BPRS Baiturrahman telah sesuai dengan standar operasional 

prosedur (SOP), dan juga terdapat kesesuaian antara teori yang 

bersangkutan dengan praktik yang dilakukan oleh PT. BPRS 

Baiturrahman. 

       PT. BPRS Baiturrahman melakukan studi kelayakan dalam 

penyaluran pembiayaan murabahah kepada nasabah yaitu dengan 

melakukan penilaian yang meliputi aspek 5 C, dimana 5 C tersebut 

adalah character, capacity, capital, collateral, condition of 

economic. Penerapan analisa 5 C dalam pemberian pembiayaan di 

PT. BPRS Baiturrahman telah ditetapkan, yang mana pembiayaan 
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yang diajukan oleh nasabah agunannya harus lebih besar dari 

jumlah pembiayaan yang di berikan. Agar hal tersebut tidak 

memicu pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan PT. BPRS 

Baiturrahman, Hal ini dikarenakan karakter nasabah sulit untuk di 

tebak. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

       Dari pembahasan bab-bab sebelumnya maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

a. Pada PT. BPRS Baiturrahman prosedur pengambilan 

pembiayaan murabahah yaitu nasabah harus melengkapi 

syarat pengambilan pembiayaan murabahah yang ada 

pada PT. BPRS Baiturrahman dan pada PT. BPRS 

Baiturrahman minimal pengambilan pembiayaan 

murabahah dimulai dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) 

dan maksimal pengambilan pembiayaan Rp 

500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan jangka 

waktu pengembalian yang disediakan maksimal 4 tahun.  

b. Studi kelayakan usaha calon nasabah dinilai layak atau 

tidaknya diberikan suatu pembiayaan harus dilakukan 

berdasarkan prinsip 5C yaitu: character, capacity, 

capital, collateral, dan condition of economic yaitu 

untuk meminimalisir risiko dalam pemberian 

pembiayaan kepada masyarakat nantinya. Character, 

yaitu: pihak PT. BPRS Baiturrahman melihat watak, 

sifat calon nasabah yang ingin mengambil pembiayaan 

murabahah. Selanjutnya capacity, pihak PT. BPRS 

Baiturrahman juga akan melihat kemampuan nasabah 
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dalam membayar pembiayaan murabahah. Capital untuk 

melihat sumber  

modal usaha nasabah dari mana. Collateral pihak PT. 

BPRS baiturrahman menilai jaminan yang diberikan 

oleh nasabah harus melebihi jumlah pembiayaan yang 

diberikan. Sedangkan condition of economic, PT. BPRS 

Baiturrahman melihat kondisi ekonomi sekarang dan 

dimasa yang akan datang penilaian kondisi atau prospek 

bidang usaha yang akan dibiayai harus benar-benar 

memiliki prospek yang baik. 

 

4.2  Saran 

        Dari hasil kinerja praktik yang penulis lakukan, maka 

penulis mencoba untuk untuk memberikan saran-saran yang 

diharapkan agar dapat menjadi masukan yang berguna bagi 

pihak PT. BPRS Baiturrahman, saran yang dapat penulis 

sampaikan adalah: 

       PT. BPRS Baiturrahman diharapkan agar penerapan 

analisis 5C yang di lakukan terhadap calon nasabah 

pembiayaan murabahah agar terus ditingkatkan lagi, agar 

untuk meminimalisir kemungkinan terjadi resiko 

pembiayaan bermasalah di kemudian hari. 
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