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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor : 158 Tahun1987 – Nomor: 0543 b/u/1987 

1. Konsonan 

No Arab Latin No Arab Latin 

 ا 1
Tidak 

Dilambangkan 
 ṭ ط 16

 Z ظ B 17 ب 2

 „ ع T 18 ت 3

 G غ S 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 S 29 ص 14

    D ض 15
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2. Vokal 

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari 

vokal 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

هول    :  haula 
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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  Fatḥah dan alif ي /َ 

atau ya 

Ā 

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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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998, telah 

mengubah perekonomian Indonesia, termasuk Indonesia. Namun secara 

faktual Indonesialah yang paling lama melaksanakan pemulihan keadaan 

ekonominya (economic recorvery). Hal ini disebabkan karena besar nya 

tingkat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Negara ini (Anshori, 

2018: 1). 

Perbankan juga tidak luput dari krisis ekonomi, bahkan banyak 

bank-bank lain dikenakan likuidasi, dibekukan ataupun di gabungkan 

(merger) dengan bank lain. Akan tetapi hal tersebut tidak terjadi kepada 

PT. Bank Aceh karena Bank Aceh sendiri tidak termasuk ke dalam 

kategori Bank Devisa. Oleh sebab itu Bank Aceh tidak berpengaruh 

terhadap kejadian krisis moneter pada tahun 1998.
1
 Bank Devisa 

merupakan bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia 

untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing.  

Bank Aceh telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor 

Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang 

Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Aceh termasuk di Kota 

Medan (dua kantor Cabang, dua Kantor Cabang Pembantu, dan satu 

Kantor Kas), dan 17 Payment Point (www.bankaceh.co.id). 
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 Wawancara dengan Teuku Galih Rakasiwi, Pimpinan Pengganti, pada 

tanggal 14 Maret 2019, di PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Beurawe. 
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salah satu Kantor Cabang Pembantu yaitu PT. Bank Aceh Cabang 

Pembantu Beurawe yang sudah mulai beroperasi pada bulan Agustus 

2018.
2
 

Melalui program pembiayaan yang telah disediakan oleh PT. Bank 

Aceh Syariah telah mengulurkan tangan agar lebih dekat dengan 

masyarakat untuk membantu usahanya terutama pengusaha kecil dan 

menengah dalam bentuk pembiayaan.  Pembiayaan merupakan aktivitas 

bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang 

membutuhkan dana (Ismail, 2011: 86). 

Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah 

sama dengan  bank  lainnya. Salah satu produk pembiayaan PT. Bank 

Aceh Syariah Cabang Pembantu Beurawe adalah pembiayaan retail. 

Tabel 1.1 

Jumlah nasabah Pembiayaan Retail 

 
Tahun Bulan Jumlah Nasabah 

 

 

2018 

Agustus 1 

September 2 

Oktober 1 

November 1 

Desember 3 

 

 

2019 

Januari 0 

Februari 0 

Maret 1 

April 1 

TOTAL 10 

Sumber: Data internal PT. Bank Aceh Syariah 

                                                           
2
Wawancara dengan Teuku Galih Rakasiwi, Pemimpin Pengganti, pada 

tanggal 14 Maret 2019, di PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Beurawe. 
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Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah nasabah 

pembiayaan retail pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu 

Beurawe masih tergolong sedikit. Hal tersebut diakibatkan karena PT. 

Bank Aceh Cabang Pembantu Beurawe baru mulai berdiri pada tahun 

2018. Pada tahun 2018 PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu 

Beurawe hanya mempunyai delapan nasabah yang mengambil 

pembiayaan retail dan pada awal tahun 2019 mengalami penurunan 

dimana PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Beurawe mempunyai 

dua nasabah yang mengambil pembiayaan retail. Dari hasil pengamatan 

penulis, hal tersebut terjadi akibat nasabah tidak memenuhi segala 

ketentuan, persyaratan serta prosedur yang berlaku. 

Pembiayaan retail merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan 

kepada individu atau badan usaha dengan tujuan untuk pengembangan 

sektor usaha produktif berskala kecil, baik modal kerja dan investasi 

dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, sesuai dengan 

prinsip syariah dan prudential banking. Berdasarkan latar belakang 

diatas, maka Laporan Kerja Praktik (LKP) ini disusun dengan judul 

“Prosedur Pembiayaan Retail Pada PT. Bank Aceh Syariah 

Cabang Pembantu Beurawe Banda Aceh” 

 

1.2  Tujuan Laporan Kerja Praktik 

       Adapun tujuan Penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan retail pada PT. Bank Aceh 

Syariah Cabang Pembantu Beurawe. 

2. Untuk mengetahui berbagai kendala dalam pembiayan retail pada PT. 

Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Beurawe. 
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1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik 

Adapun kegunaan laporan kerja praktik antara lain sebagai 

berikut : 

a. Khazanah Ilmu Pengetahuan 

Hasil Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi bahan referensi di 

program studi Diploma III Perbankan Syariah dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan di bidang perbankan dan menjadi sumber bacaan 

bagi mahasiswa khususnya masyarakat pada umumnya mengenai 

prosedur pembiayaan retail dan yang terpenting silaturrahim dalam 

meningkatkan kerja sama antara program studi Diploma III Perbankan 

Syariah dengan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Beurawe. 

b. Masyarakat 

LKP ini  berguna untuk memberikan pengetahuan dan penjelasan bagi 

masyarakat luas untuk mengetahui  Prosedur Pembiayaan Retail pada 

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Beurawe. 

c. Instansi Tempat Kerja Praktik 

Laporan Kerja Praktik (LKP) dapat menjadi kontribusi berupa 

referensi dan dokumentasi untuk memberikan deskripsi kepada 

masyarakat tentang Prosedur Pembiayaan Retail Pada PT. Bank Aceh 

Syariah Cabang Pembantu Beurawe. 

d. Penulis 

Kerja praktik adalah sebagai media pengembangan diri serta dapat 

memperoleh pengalaman baru yang berharga guna menambah 

pengetahuan khususnya dalam  mengembangkan ilmu  yang  diterima  

diperkuliahan  dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan dan 

mempersiapkan diri untuk dunia kerja nyata. 
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1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik 

       Pada Sistematika akan dibahas tentang bagaimana bentuk dari 

Laporan Kerja Praktik. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik ini, 

akan penulis awali dengan bab satu dan diakhiri dengan bab empat 

sebagai bab penutup. Bab satu berisi tentang pendahuluan yang 

merupakan latar belakang masalah yang erat sekali hubungannya dengan 

masalah yang akan dibahas. Kemudian penulis akan membahas apa 

tujuan  dari Laporan Kerja Praktik, serta apa saja kegunaan atau manfaat 

dari laporan kerja praktik ini, dan  terakhir adalah sistematika penulisan 

kerja praktik. 

Pada bab kedua, yaitu tinjauan lokasi kerja praktik. Pada bagian 

ini memuat gambaran umum dari lokasi tempat kerja praktik. Mulai dari 

awal  mula  lahirnya  kelembagaan  tersebut  hingga  perkembanganya 

sampai saat ini. Dalam bab ini penulis juga mencantumkan struktur 

organisasi dari instansi tempat penulis melakukan  kerja praktik,  

dalam hal ini yaitu Kantor PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu 

Beurawe. 

Bab  ketiga membahas tentang hasil kegiatan kerja praktik, di 

dalam bab ini akan membahas tentang kegiatan kerja praktik pada PT. 

Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Beurawe. Bidang kerja praktik 

(Prosedur Pembiayaan Retail Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang 

Pembantu Beurawe) yang akan membahas inti dari permasalahan 

Laporan Kerja Praktik ini, kemudian penulis akan membahas mengenai 

teori-teori yang berkaitan dengan kerja praktik. Kemudian di akhir bab 

tiga penulis akan membahas tentang evaluasi kerja praktik yang akan 

membahas mengenai evaluasi apa saja yang terdapat dalam kerja praktik 

yang penulis jalankan.  
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Pada bab keempat, yakni penutup berisi tentang kesimpulan dan 

saran. Kesimpulan dapat dikatakan sebagai inti dari penulisan laporan 

kerja praktik. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan saran-saran atau 

rekomendasi yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata yang bersifat 

operasional serta ditujukan kepada para pengambil kebijakan. 
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BAB II 

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK 

 

2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu 

Beurawe 

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh 

tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi 

Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) 

dengan Surat Keputusan  Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 

1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula 

Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan 

suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank 

Kesejahteraan Atjeh, NV (Namloze Nennootschap)” dengan modal dasar 

ditetapkan Rp25.000.000. 

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 

Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat 

Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari 

Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 

Maret 1960, Pada saat itu PT Bank  Kesejahteraan Aceh NV (Namloze 

Nennootschap) dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan 

Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin 

Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Untuk memenuhi 

ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah 

Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai 

landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. 
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Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal tanggal 7 

April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat 

Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT 

Bank Kesejahteraan Aceh, NV (Namloze Nennootschap) menjadi Bank 

Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.  Peralihan status, baik bentuk 

hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada 

tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai  hari lahirnya Bank 

Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. 

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank 

Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa 

kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda 

No.10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, 

Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan 

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 2 Tahun 1999 tanggal 2 

Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank 

Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan 

Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri 

dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 

Desember 1999. 

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi 

Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan 

Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan 

permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri 

Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 

53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 

tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang 

ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara 
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Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD 

Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999. 

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas 

ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 

April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh 

disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh 

Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 

HT.01.01.TH.99  tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan 

ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp 150 milyar. 

Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan 

Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan 

tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali 

ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama 

Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan 

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

No.AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. 

Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan 

Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 

September 2010. 

Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan 

diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 

2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam 

aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional 

berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004. Melalui 

hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 

25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan 

usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. 
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Bank Aceh telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor 

Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang 

Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Aceh termasuk di Kota 

Medan (dua kantor Cabang, dua Kantor Cabang Pembantu, dan satu 

Kantor Kas), dan 17 Payment Point (www.bankaceh.co.id, 2019). 

Salah satu Kantor Cabang Pembantu yaitu PT. Bank Aceh Cabang 

Pembantu Beurawe yang sudah mulai beroperasi pada bulan Agustus 

2018.
3
 

 

2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu 

Beurawe 

Suatu perusahaan membutuhkan struktur organisasi untuk 

mencapai tujuan dari perusahaan.Struktur organisasi yang baik adalah 

struktur yang fleksibel dalam arti hidup, bergerak, dan berkembang 

dengan kondisi yang di hadapinya. Struktur organisasi yang di anut PT. 

Bank Aceh Cabang Pembantu Beurawe  sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
Wawancara dengan Teuku Galih Rakasiwi, Pemimpin Pengganti, pada 

tanggal 14 Maret 2019, di PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Beurawe. 
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Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Beurawe, 2019. 

 

Gambar : 2.1 

Struktur PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Beurawe 

 

Adapun fungsi dan tugas dari masing-masing bagian dalam struktur 

organisasi tersebut adalah sebagai berikut: 

A. Pimpinan Cabang Pembantu 

1. Fungsi 

a. Pemimpin cabang bertanggung jawab penuh atas kelancaran 

Bank serta kegiatan manajemen operasional pada kantor 

cabang pembantu. 

b. Membina hubungan yang baik dengan nasabah untuk 

meningkatkan usaha dan pendapatan Bank disamping 

melindungi serta memelihara kualitas operasional perbankan. 

 

Pimpinan Cabang Pembantu 

Teuku Galih Rakasiwi 

 

 

 

Costumer 

Service 

Iphon Daffi 

Yassera 

 

Teller 

Marysha 

Jumla 

 

Petugas Pembiayaan 

Irma Pravita 

Fikar Ziadi 

 

Security 

Zulfadli 

Security 

M. Rifaldi 

Office Boy 

Hafizd Munanzar 
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2. Tugas Pokok 

a. Mengkoordinir serta mengawasi seluruh kegiatan manajemen 

bank berjalan sesuai aturan. 

b. Memiliki tanggung jawab terhadap operasional kantor 

cabang pembantu pembantu. 

c. Memberikan keputusan yang di anggap perlu dalam kegiatan 

operasional bank. 

d. Melaporkan kegiatan operasional ke operasional pusat. 

e. Melakukan verifikasi debet kredit teller. 

B. Bagian Operasional 

Bagian ini terbagi atas dua bagian yaitu bagian teller dan customer 

service, adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagian teller, adalah petugas yang melayani kegiatan 

penerimaan, penarikan dan transfer yang dilakukan oleh nasabah. 

Fungsi dan tugas teller yaitu: 

a. Melayani setiap transaksi penerimaan dan penarikan nasabah 

atas rekening tabungan atau deposito. 

b. Memberikan penjelasan dengan sopan dan ramah kepada 

nasabah dalam setiap proses transaksi. 

c. Melayani semua transaksi dengan cepat dan teliti. 

2. Bagian customer service, adalah petugas yang melayani nasabah 

dengan segala keluhan dan masalah yang di hadapi oleh nasabah.  

Fungsi dan tugas customer service yaitu: 

a. Sebagai resepsionis, tugas CS menerima nasabah dengan 

ramah, sopan, tenang, simpatik, dan menyenangkan. 
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b. Sebagai komunikator, tugas CS memberikan kemudahan 

kepada nasabah. Selain itu juga sebagai tempat menampung 

keluhan, keberatan, atau konsultasi. 

c. Sebagai deksman tugas CS  memberikan informasi mengenai 

produk-produk bank, menjelaskan manfaat dan ciri-ciri 

produk bank. 

d. Sebagai salesman, tugas CS menjual produk perbankan, 

pendekatan, dan mencari nasabah baru. 

C. Bagian Pembiayaan, adalah petugas yang melayani nasabah untuk 

bagian pemasaran produk pembiayaan. 

1. Fungsi dan tugas pembiayaan sebagai berikut : 

a. Memberikan surat permohonan pembiayaan beserta 

lampirannya 

b. Meniliti kelengkapan dokumen nasabah yang ingin 

mengajukan pembiayaan. 

c. Mengecek calon debitur apakah beliau debitur yang macet 

atau tidak dalam melakukan pembiayaan atau bahkan belum 

pernah melakukan pembiayaan sama sekali. 

d. Melakukan on the spot ke lokasi nasabah dan hasilnya ke 

dalam laporan kunjungan nasabah dengan tujuan untuk: 

1. Mengecek kebenaran data-data keuangan yang 

disampaikan oleh calon debitur. 

2. Mengecek kebenaran data-data kegiatan usaha debitur. 

3. Mengecek anggunan yang akan di serahkan oleh debitur 

meliputi status kepemilikannya, taksirannya, 

marketabilitas. 
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e. Melakukan analisis yang meliputi : 

1. Menilai kemungkinan resiko pembiayaan pada bank. 

2. Menganalisis data pendukung dan keadaan pasar. 

3. Menilai kesehatan dan kemampuan nasabah 

mengembalikan pembiayaan berdasarkan kelayakan 

usaha dan menghasilkan laba. 

D. Bagian umum 

Bagian umum dibagi menjadi dua bagian yaitu: 

1. Office boy, tugasnya menjaga kebersihan serta membantu bagian- 

bagian lain meliputi kelengkapan alat kebutuhan inventaris, 

agenda surat- menyurat kantor dan lain sebagainya. 

2. Security, tugasnya menjaga keamanan bank untuk menciptakan 

keamanan, dan kenyamanan serta kelancaran kegiatan yang 

dilakukan oleh bank. 

 

2.3 Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu 

Beurawe 

Dalam menjalankan peranannya dalam melayani nasabah, PT. 

Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Beurawe memiliki visi dan misi, 

adapun visi dan misinya adalah sebagai berikut : 

a. Visi 

Visi dari PT. Bank Aceh Syariah adalah untuk menjadi bank syariah 

terdepan dan terpercaya dalam pelayanan di Indonesia. 

 

b. Misi 

Misi dari PT. Bank Aceh Syariah adalah menjadi penggerak 

perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah, 
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memberi pelayanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua 

segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor 

pemerintah maupun korporasi, serta memberi nilai tambah yang 

tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya 

(www.bankaceh.co.id, 2019). 

2.4 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Beurawe 

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang menyediakan 

pelayanan kepada masyarakat. Adapun pelayanan yang diberikan adalah 

dalam bentuk pelayanan jasa melalui berbagai produk yang telah 

disediakan oleh PT. Bank Aceh Syariah.Bank Aceh Cabang Pembantu 

Beurawe merupakan salah satu bank yang menjalankan kegiatan utama 

seperti pada bank syariah pada umumnya. Adapun kegiatan utama dari 

Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Beurawe yaitu menghimpun dana 

dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut untuk 

masyarakat. 

2.4.1 Penghimpun Dana 

Penghimpun dana merupakan kegiatan bank dalam mendapatkan 

dana baik berasal dari pemilik, internal bank maupun dari masyarakat. 

Sebagai lembaga keuangan, masalah bank yang paling utama adalah 

dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berfungsi sama sekali. 

Sebagai sebuah lembaga keuangan, perbankan islam juga melakukan 

kegiatan penghimpunan dana agar dapat menjalankan fungsinya dengan 

baik. Adapun produk- produk yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh 

Syariah Cabang Pembantu Beurawe yaitu Giro Amanah iB, Deposito 

Sejahtera iB, Simpanan Pembangun Daerah (SIMPEDA iB), Tabungan 

Aneka Guna (TAG iB), Tabungan Seulanga iB, Tabungan Firdaus iB, 

http://www.bankaceh.co.id/
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Tabungan Sahara iB, TabunganKu iB, Tabungan Pensiun iB, adalah 

sebagai berikut (www.bankaceh.co.id, 2019) : 

1. Giro Amanah iB 

Giro Amanah iB adalah sarana penyimpanan dana dalam bentuk 

rekening koran berdasrkan prinsip syariah. Penarikan giro 

amanah iB dapat dilakukan melalui cek, giro dan surat perintah 

pembayaran lainnya dengan cara pemindah bukuan. Produk 

penghimpunan ini menggunakan akad Wadi’ah. 

2. Deposito Sejahtera iB 

Deposito sejahtera iB atau deposito Mudharabah adalah investasi 

berjangka waktu yang diterapkan berdasarkan prinsip syariah 

dengan keuntungan bagi hasil. Produk ini menerapkan akad 

Mudharabah (bagi hasil), yaitu akad antara pihak pemilik dana 

(Shahibulmaal) dengan pengelola dana (Mudharib). Dalam hal 

ini Shahibulmaal (Nasabah) berhak memperoleh keuntungan bagi 

hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad. 

3. Tabungan 

Tabungan yaitu simpanan dari pihak ketiga yang penarikannya 

dilakukan berdasarkan syarat yang telah disepakati tetapi 

tabungan tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat 

lainnya. Adapun tabungan yang di sediakan oleh PT. Bank Aceh 

Syariah Cabang Pembantu Beurawe adalah sebagai berikut: 

a. Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA iB). 

Tabungan SIMPEDA iB merupakan tabungan dengan 

menggunakan akad Mudharabah, dengan sistem bagi hasil. 

b. Tabungan Aneka Guna (TAG iB) 

http://www.bankaceh.co.id/
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TAG iB merupakan tabungan dengan menggunakan akad 

Mudharabah, dengan sistem bagi hasil yang kompetitif. 

c. Tabungan Seulanga iB 

Tabungan Seulanga iB merupakan tabungan yang memiliki 

keunggulan yaitu semakin tinggi saldo tabungan, semakin 

tinggi nisbah yang diberikan. 

d. Tabungan Firdaus iB 

Tabungan Firdaus iB merupakan suatu produk dimana 

nasabah memberikan kepercayaan kepada pihak bank untuk 

mengelola dananya dengan pembagian nisbah bagi hasil yang 

telah disepakati. Pada produk ini menggunakan akad 

Mudharabah Muthlaqah. 

e. Tabungan Sahara iB 

Tabungan Sahara iB merupakan tabungan untuk mewujudkan 

perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan 

prinsip syariah. Produk ini menggunakan akad Wadi’ah Yad 

Adh- dhamanah yaitu titipan nasabah pada bank yang dapat 

dipergunakan oleh bank dengan izin nasabah dimana bank 

akan menjamin untuk mengembalikan titipan nasabah 

sebesar titipan pokok. 

f. TabunganKu iB 

TabunganKu iB merupakan tabungan perorangan dengan 

persyaratan mudah dan ringan guna untuk menumbuhkan 

budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 
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2.4.2 Penyaluran Dana 

Penyaluran dana merupakan kegiatan bank, di mana bank 

menyalurkan dananya kepada masyarakat. Kegiatan penyaluran dana ini 

penting bagi bank karena membantu bank dalam menjaga profitabilitas 

bank. Adapun beberapa jenis dari penyaluran dana yang terdapat di 

PT.Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Beurawe adalah sebagai 

berikut:  

a. Pembiayaan Konsumtif 

Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang diberikan 

kepada nasabah dengan tujuan untuk kebutuhan konsumsi yang akan 

habis digunakan untuk memenuhi keperluan (Yusak, 2009: 22).  

Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Beurawe, 

pembiayaan konsumtif ini hanya di peruntukkan untuk Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) pemerintah dan tidak boleh digunakan sebagai modal kerja.  

Adapun produk yang termasuk dalam pembiayaan konsumtif yaitu 

Pembiayaan Konsumer iB. 

Pembiayaan Konsumer iB merupakan pembiayaan yang 

menggunakan akad Murabahah (jual-beli) dimana bank diposisikan 

sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Pada praktiknya meskipun 

bank bertindak sebagai penjual namun barang yang akan di jual kepada 

nasabah tidak selalu milik bank. Akan tetapi bank mengadakan barang 

tersebut dengan cara membeli secara tunai barang tersebut dengan pihak 

lain atau sering disebut dengan pihak ketiga. Selanjutnya bank menjual 

nya kepada nasabah dan di bayar secara angsuran oleh nasabah. Harga 

jual bank adalah harga beli dengan penyedia barang ditambah keuntungan 

yang telah disepakati oleh nasabah (Yusak, 2009: 23). 
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b. Pembiayaan Produktif 

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk meningkatkan 

usaha atau bisnis, baik usaha produksi, perdagangan ataupun investasi 

(Yusak, 2009: 136).  Adapun pembagian pembiayaan produktif sebagai 

berikut: 

1. Pembiayaan Seuramoe Mikro Bank Aceh iB 

Pembiayaan mikro ini merupakan pembiayaan yang diberikan bagi 

pengusaha yang membutuhkan tambahan modal untuk usaha yang sedang 

dikelolanya untuk pengembangan usahanya. 

2. Pembiayaan Retail Bank Aceh iB 

Pembiayaan retail merupakan pembiayaan yang diberikan kepada 

individu atau badan usaha dengan tujuan untuk mengembangkan usaha 

sektor produktif baik untuk modal kerja maupun investasi dengan 

memenuhi ketentuan- ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip 

syariah. Salah satu syarat untuk mengambil pembiayaan retail ini yaitu 

nasabah telah memiliki suatu bisnis usaha minimal satu tahun dan 

terhadap usaha yang baru berjalan dapat dibiayai dengan pertimbangan 

calon nasabah memiliki pengalaman dan kemampuan mengelola usaha 

serta memiliki usaha lain yang berjalan baik
4
. 

 

2.4.3 Pelayanan Jasa 

Selain menjalankan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran 

dana, bank syariah juga dapat melakukan berbagai kegiatan pelayanan 

jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa 

                                                           
4
Wawancara dengan Irma Pravita, Petugas Pembiayaan, pada tanggal 8 

April 2019, di PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Beurawe. 
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keuntungan (Karim, 2010: 112). Pelayanan jasa perbankan ini diberikan 

kepada nasabah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat serta 

memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. PT. Bank 

Aceh Syariah Cabang Pembantu Beurawe Banda Aceh memiliki produk 

pelayanan jasa antara lain sebagai berikut: 

1. Automatic Teller Machine (ATM) 

ATM adalah sebuah fasilitas layanan perbankan untuk 

mempermudahkan dan mempercepat setiap transaksi yang dilakukan 

nasabah hanya dengan menggunakan kartu ATM Bank Aceh Syariah. 

2. SMS Banking 

SMS Banking adalah fasilitas layanan perbankan yang ditujukan 

kepada nasabah Bank Aceh Syariah agar memperoleh kemudahan 

untuk menikmati berbagai fasilitas layanan perbankan tanpa 

dihalangai oleh jarak dan waktu, seperti pengecekan saldo, hingga isi 

ulang pulsa. 

3. M-ATM Bersama 

M-ATM Bersama adalah fasilitas pelayanan bagi nasabah Bank Aceh 

Syariah dan merupakan pelanggan Telkomsel untuk bertransaksi di 

jaringan ATM bersama. M-ATM Bersama merupakan layanan  yang 

dirancang agar dapat memberikan kemudahan bagi nasabah Bank 

Aceh Syariah dalam melakukan transaksi. 

 

2.5 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu 

Beurawe 

Secara keseluruhan, karyawan pada PT. Bank Aceh Syariah 

Cabang Pembantu Beurawe Banda Aceh berjumlah 8 orang karyawan 

yang terdiri dari 2 wanita dan 6 pria dan terbagi pada posisi kerja yang 
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berbeda-beda. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Beurawe Banda 

Aceh sebagai salah satu lembaga perbankan dimana merupakan tempat 

berlangsungnya transaksi keuangan, maka dari itu Bank Aceh Syariah 

menambah penjagaan dengan 2 orang kepolisian secara bergantian setiap 

harinya yang bertugas menjaga keamanan kantor mulai dari kantor 

beroperasi sampai dengan selesai. Selain anggota kepolisian pihak Bank 

Aceh Syariah juga dijaga oleh 2 orang security selama 24 jam secara 

bergantian. Berikut ini saya akan membahas keadaan personalia PT. Bank 

Aceh Syariah Cabang Pembantu Beurawe Banda Aceh berdasarkan  

beberapa kategori diantaranya deskripsi posisi kerja, pendidikan, umur 

karyawan, dan jenis kelamin karyawan. 

1. Deskritif posisi kerja. 

Adapun karakteristik karyawan berdasarkan posisi kerja pada PT. 

Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Beurawe Banda Aceh sebagai 

berikut: 

 

Tabel 2.1 

Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja 

Posisi Kerja Jumlah (Orang) 

Pemimpin Cabang Pembantu 1 

Bagian Operasional 2 

Bagian Pembiayaan 2 

Bagian umum 3 

TOTAL 8 

Sumber: Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Beurawe (2019) 

Berdasarkan tabel 2.1 deskripsi posisi kerja karyawan pada PT. Bank 

Aceh Syariah Cabang Pembantu memiliki susunan organisasi yang terdiri 

dari 1 orang pemimpin cabang pembantu, 2 orang petugas operasional, 2 
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orang petugas pembiayaan, 3 orang bagian umum. Pada bagian 

operasional terdapat 1 orang customer service dan 1 orang teller, dan 

pada bagian umum terdapat 2 orang security dan 1 orang office boy. 

 

2. Pendidikan terakhir karyawan 

Tabel 2.2 

Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Terakhir Jumlah (Orang) 

S1 5 

SMA 3 

TOTAL 8 

Sumber: Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Beurawe (2019) 

Dari tabel 2.2 dapat kita lihat bahwa  karyawan yang bekerja pada 

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Beurawe mempunyai jenjang 

pendidikan yang berbeda- beda mulai dari SMA hingga Sarjana. 

 

3. Umur Karyawan 

Tabel 2.3 

Karakteristik Berdasarkan Umur Karyawan 

Umur Jumlah (Orang) 

23-25 3 

29-35 5 

TOTAL 8 

Sumber: Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Beurawe (2019) 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa karyawan yang bekerja pada PT. 

Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Beurawe, terdapat 3 orang 

karyawan yang berusia 23-25 dan terdapat 5 orang karyawan yang 

berusia 29-35. 
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4. Jenis Kelamin 

Tabel 2.4 

Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin Karyawan 

Jenis Kelamin Jumlah (orang) 

Laki- laki 6 

Perempuan 2 

TOTAL 8 

Sumber: Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Beurawe (2019) 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa karyawan yang bekerja pada 

PT.Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Beurawe terdapat 6 karyawan 

laki- laki dan 2 karyawan perempuan. 
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BAB III 

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK 

 

3.1     Kegiatan Kerja Praktik 

Kegiatan Kerja Praktik di PT. Bank Aceh Syariah Cabang 

Pembantu Beurawe, yang berlangsung selama 31 hari kerja atau kurang 

lebih satu bulan satu hari, terhitung mulai tanggal 27 Februari2019 

sampai dengan tanggal 12 April 2019. Saya sebagai penulis banyak 

mendapat pengalaman serta pelajaran  yang sangat bermanfaat. Hal 

tersebut tidak lepas dari bantuan dan bimbingan pimpinan dan karyawan 

di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Beurawe. Kegiatan Kerja 

Praktik ini dilaksanakan setiap hari kerja yaitu mulai hari senin sampai 

hari jum‟at, dan berlangsung mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 17.00 

WIB. 

Saat menjalankan kegiatan kerja praktik, penulis ditempatkan di 

bagian  umum, bagian pembiayaan, bagian operasional yang terdiri dari 

teller dan customer service selama bergantian saat  dibutuhkan dalam 

masa kerja praktik. Dengan 31 hari kerja agar kegiatan di Bank Aceh 

Syariah Cabang Pembantu dapat dipelajari, dipahami, dan dimengerti. 

3.1.1  Bagian Umum 

Bagian umum merupakan bagian yang sangat berpengaruh 

terhadap bagian yang lainnya meskipun tidak terlalu nampak, karena 

pada bagian tersebut menerima surat masuk dan surat keluar antar bank, 

lembaga atau bank yang menjalin kerjasama, serta mencatat segala hal 

yang terjadi di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Beurawe ini. 
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Seluruh data-data, surat bahkan bukti transasksi harus diarsipkan 

secara rapi, baik dan aman agar tidak hilang dan dapat dipergunakan 

nantinya jika terjadi masalah yang berkaitan dengan data-data, bukti 

transaksi serta surat yang masuk dan keluar. 

Pada bagian umum di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu 

Beurawe ini terdapat 3 karyawan yang terdiri dari satu orang office boy 

dan dua orang security. Adapun kegiatan yang dilakukan di bagian umum 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengagendakan surat masuk dan surat keluar. 

2. Mencatat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) 

3. Mencatat Nota Dinas (ND) 

4. Mencatat nomor surat pada surat keluar kemudian di serahkan kepada 

pemimpin agar di tanda tangan dan setelah itu memasukkan nya ke 

dalam map untuk dikirim. 

5. Menerima surat masuk dari sesama bank atau dari lembaga lainnya 

untuk distempelagendakan kemudian file diserahkan kepada 

pemimpin setelah itu baru di masukkan ke dalam bundle yang telah 

disediakan. 

 

3.1.2 Bagian Operasional 

Bagian operasional sangat berpengaruh dengan citra bank, semakin 

baik opeasionalnya maka semangkin baik citra bank di mata nasabah. Hal 

tersebut terjadi karena setia nasabah mengingginkan pelayan terbaik di 

setiap bank nya. Hal tersebut terwujud dengan SOP pada bagian 

operasional yang baik dan nyaman untuk nasabah nya. Kegiatan pada 

bagian operasional ini lah yang paling nampak di mata nasabah karena 

bagian ini yang langsung berhadapan dengan nasabah setiap waktunya. 
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Di bagian pembiayaan terdapat 2 karyawan yang terdiri dari satu 

orang teller dan satu orang customer service. 

 

3.1.2.1 Teller 

Adapun kegiatan yang dilakukan pada bagian teller antara lain 

adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung UTLE ( Uang Tidak Layar Edar) serta merapikan nya. 

2. Merapikan berkas transaksi setiap harinya dan di masukkan ke dalam 

map yang telah disediakan. 

 

3.1.2.2 Customer Service 

Adapun kegiatan yang dilakukan pada bagian customer service 

adalah sebagai berikut : 

1. Menyiapkan formulir pembukaan buku tabungan serta ATM. 

2. Membantu nasabah lanjut usia untuk mengisi formulir pembukaan 

buku tabungan serta sekaligus membantu nasabah untuk menyidik 

jari di formulir. 

3. Mengecek formulir pembukaan buku rekening beserta ATM, jika ada 

data yang belum terisi maka akan dilengkapi berdasarkan data yang 

tersedia. 

4. Menuliskan serta merapikan berkas dari costumer service. 

 

3.1.3 Bagian Pembiayaan 

Bagian pembiayaan juga sangat penting karena mempunyai 

peranan yang besar dalam suatu bank. Dibagian pembiayaan terdiri dari 2 

orang. Adapun kegiatan yang dilakukan dibagian pembiayaan antara lain 

sebagai berikut : 
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1. Mencatat dan memberi nomor surat pembiayaan, stempel serta 

merapikan berkas pembiayaan. 

2. Mengangendakan berkas pembiayaan. 

3.2 Bidang Kerja Praktik 

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Beurawe terdapat 

kegiatan pembiayaan yang menarik calon nasabahnya dengan cara 

mengajak nasabah untuk menjadi nasabah di PT. Bank Aceh Syariah 

Cabang Pembantu Beurawe. 

3.2.1 Prosedur Pembiayaan Retail pada PT. Bank Aceh Syariah 

Cabang Pembantu  Beurawe 

Pembiayaan retail merupakan suatu pembiayaan yang diberikan 

kepada individu atau badan usaha dengan tujuan untuk megembangkan 

sektor usaha baik dengan memenuhi ketentuan- ketentuan yang berlaku 

dan sesuai dengan prinsip syariah. Jumlah dana pembiayaan retail dari 

Rp51.000.000 sampai Rp500.000.000 dengan menggunakan akad 

Murabahah
5
. Pembiayaan retail ini termasuk ke dalam pembiayaan 

produktif. Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang di berikan 

bank kepada nasabah untuk membiayai kebutuhan usaha atau bisnis 

nasabah (Laksmana, 2009: 26).   

Berikut skema pembiayaan retail yang menggambarkan proses 

pembiayaan, dari tahap awal pengajuan permohonan hingga disetujui dan 

terakhir dilaksanakan pencairan pembiayaan sebagai berikut: 

 

                                                           
5
Wawancara dengan Fikar Ziadi, Petugas Pembiayaan, pada tanggal 8 

April 2019, di PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Beurawe. 
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Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Beurawe, 2019. 

 

Gambar 3.1 

Skema Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syariah 

Cabang Pembantu Beurawe 
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Penjelasan Skema Prosedur Pembiayaan Retail: 

1. Nasabah datang ke PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu 

Beurawe dan langsung menjumpai petugas pembiayaan/account 

officer, setelah itu nasabah mengajukan pembiayaan retail yang akan 

diambil dan menanyakan persyaratannya. 

2. Nasabah membawa berkas/data-data persyaratan pembiayaan retail 

pada account officer, dan menyerahkan dokumen jaminan. 

3. Petugas pembiayaan melakukan pemeriksaan BI checking untuk 

mengetahui calon nasabah tersebut sudah pernah mengambil 

pembiayaan atau belum serta AO mendapatkan catatan nasabah 

mengenai lancar atau macetnya pembayaran pembiayaan pada 

seluruh bank yang terdapat dalam Sistem Informasi Debitur (SID). 

4. Jika calon nasabah pembiayaan lolos dari BI checking, maka 

selanjutnya AO bersama bagian legal support akan melakukan 

checking OTS (On The Spot) dengan cara mensurvei usaha calon 

nasabah pembiayaan dan mensurvei jaminan nya. 

5. Account Officer membuat analisis pembiayaan yang berbentuk 

proposal berisikan analisis atas segala aspek mengenai permohonan 

pembiayaan untuk dimintakan persetujuan dari komite pembiayaan. 

Jika menurut komite pembiayaan analisis pembiayaan dari calon 

nasabah tidak layak mendapat pembiayaan  maka analisis 

pembiayaan akan di tolak oleh komite dan selanjutnya pembiayaan 

akan ditolak. 

6. AO akan membawa analisis pembiayaan untuk rapat komite duduk. 

Rapat komite duduk dihadiri oleh Pimpinan kantor cabang pembantu, 

AO, Kasi legal, Kasi operasional, dan Pimpinan cabang. Jika analisis 

pembiayaan yang di buat oleh AO disetujui maka akan berlanjut ke 
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tahap selanjutnya, dan apabila tidak disetujui maka pembiayaan akan 

di tolak. 

7. Setelah analisis pembiayaan disetujui oleh komite pembiayaan maka 

selanjutnya dilakukan penandatanganan akad Murabahah, dilanjutkan 

dengan pengikat jaminan bersama notaris, dan terakhir pencairan 

pembiayaan. 

8. Pencairan pembiayaan sudah dilakukan selanjutnya pihak bank 

membeli barang nasabah sesuai dengan permintaan yang sudah di 

sepakati di awal. 

9. Terakhir barang yang sudah dibelikan oleh pihak bank langsung di 

berikan kepada nasabah pembiayaan, dan untuk nasabah pembiayaan 

selanjutnya akan membayar secara angsuran kepada pihak bank 

tergantung dengan kesepakatan di awal. 

Prosedur Retail yang telah dipaparkan diatas sudah menjelaskan 

dengan sangat jelas bagaimana tahapan dari prosedur retail. Tahapan 

tersebut juga berlaku terhadap dua jenis dari pembiayaan retail. Jenis 

Pembiayaan Retail PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Beurawe 

antara lain sebagai berikut : 

1. Investasi, merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah 

yang digunakan untuk pendirian, pembangunan, pengembangan, 

perluasan sarana dan prasarana usaha serta untuk kebutuhan 

pembelian alat inventaris demi kelancaran dan pengembangan usaha. 

Contohnya seperti pembangunan toko, pembangunan gedung/ pabrik, 

alat mesin produksi dan lain sebagainya. 

2. Modal usaha, merupakan pembiayaan penambahan modal kerja usaha 

yang diberikan kepada nasabah untuk pembiayaan kebutuhan usaha 

seperti pengadaan bahan baku produksi, pembelian persediaan barang 
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dagangan, biaya transportasi, biaya tenaga kerja dan lain sebagainya. 

Contohnya yaitu pembelian pakaian jadi wanita untuk usaha butik
6
. 

 

3.2.2 Kendala dalam Prosedur Pembiayaan Retail PT. Bank Aceh 

Syariah Cabang Pembantu Beurawe 

Dalam prosedur pembiayaan retail pada PT. Bank Aceh Syariah 

Cabang Pembantu Beurawe terdapat beberapa kendala yang dihadapi 

oleh bank sehingga dapat menghambat pencairan pembiayaan retail. 

Adapun kendala- kendala tersebut sebagai berikut: 

1. Kendala angunan, merupakan kendala yang sering terjadi terhadap 

jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak bank. Kendala 

tersebut disebabkan oleh hal- hal berikut: 

a. Angunan tidak mencapai 125% dari plafon. 

b. Untuk angunan berupa barang tidak bergerak seperti tanah harus 

memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), jika calon nasabah tidak 

memilikinya maka dengan terpaksa petugas pembiayaan menolak 

pembiayaan retail yang sudah diajukan. 

c. Untuk angunan berupa barang bergerak seperti kendaraan calon 

nasabah pembiayaan harus mempunyai BPKP atau surat bukti 

kepemilikan lainnya. 

d. Jika baru membeli angunan dengan pihak lain yang nantinya 

akan di jadikan sebagai angunan untuk pembiayaan maka wajib 

mempunyai akte jual beli yang telah disahkan di depan notaris, 

tetapi nasabah tidak mempunyai aktejula beli tersebut. 

                                                           
6
Wawancara dengan Irma Pravita, Petugas Pembiayaan, pada tanggal 9 

April 2019, di PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Beurawe. 
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2. Kendala usaha, merupakan kendala terhadap usaha yang dijalankan 

oleh nasabah. Kendala tersebut disebabkan oleh hal- hal berikut: 

a. Usahanya tidak mempunyai Surat Izin Tempat Usaha (SITU). 

b. Usahanya tidak mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan 

(SIUP). 

c. Usahanya tidak mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan 

(SIUP). 

d. Tidak mempunyai Surat Keterangan Tempat Usaha dan Tempat 

Tinggal Dari Kepala Desa 

e. Usaha yang dijalankan belum mencapai satu tahun. 

f. Usaha yang dijalankan menyimpang dari prinsip syariah. 

g. Usaha yang dijalankan tidak berjalan dengan baik dan tidak 

meyakinkan keberlangsungan usaha nya untuk waktu kedepan 

nya. 

h. Usaha yang dijalankan tidak berdomisili di wilayah kerja PT. 

Bank Aceh Syariah. 

i. Terhadap usaha yang baru buka akan di pertimbangkan untiuk 

diberi pembiayaan apabila calon nasabah memiliki kemampuan 

untuk mengelola usaha dan minimal mempunyai usaha yang 

berjalan dengan baik. 

 

3. Kendala perlengkapan berkas 

Kendala tersebut disebabkan karena tidak lengkapnya persyaratan 

berkas sebagai berikut: 

a. pribadi nasabah seperti Photo Copy Kartu Tanda Penduduk 

(KTP) Istri/Suami dan Buku Nikah, 

b. Pasphoto suami dan istri 3x4 
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c. Foto copy buku tabungan pada PT. Bank Aceh Syariah 

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  

e. Photo Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Tanda Daftar 

Industri (TDI) 

Jika seorang nasabah sudah melengkapi segala ketentuan serta 

persyaratan yang berlaku pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu 

Beurawe maka semua kendala di atas tidak dapat menghambat proses 

tahapan dari pembiayaan retail. Setelah semua kendala seperti penulis 

jelaskan diatas tadi dapat diatasi maka seorang calon nasabah pembiayaan 

dapat mencapai tahap akhir dari pembiayaan yaitu pencairan pembiayaan 

retail dan untuk selanjutnya nasabah pembiayaan retail dapat memenuhi 

kewajibannya untuk membayar pembiayaan sesuai dengan akad yang 

telah disepakati sebelumnya dengan pihak bank.  

Setiap Pembiayaan mempunyai resiko. Resiko yang terjadi  dari 

pinjaman adalah ketidakmampuan nasabah untuk melakukan kewajiban 

yang sudah disepakati sebelumnya, kendala yang mungkin terjadi yang 

menyebabkan pembiayaan tersebut mengalami masalah. Pembiayaan 

bermasalah ini yang penulis sebut dengan kendala yang dihadapi bank 

setelah pembiayaan retail ini diberikan kepada nasabah. 

Secara umum, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-

faktor iternal maupun eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada di 

dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah 

faktor manajerial. Timbulnya kesulitan keuangan perusahaan yang 

disebabkan oleh faktor manajerial seperti kelemahan dalam kebijakan 

untuk pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan 

pengeluaran, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan 

permodalan yang tidak cukup. Sedangkan faktor internal yaitu faktor 



34 
 

yang terjadi di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana 

alam, terjadinya perubahan perekonomian dan perdagangan atas 

kebijakan pemerintah, serta perubahan teknologi dan lain-lain. Untuk 

menghadapi kendala seperti di atas maka langkah pengamanan yang 

dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Beurawe 

sebelum realisasi pembiyaan yaitu melakukan pengikatan angunan 

bersama notaries dan jika pembiayaan sudah direalisasikan kepada 

nasabah maka pihak bank harus mengarahkan nasabah untuk 

mengunakan pembiayaan tersebut harus sama dengan permohonan yang 

sudah diajukan oleh nasabah sebelumnya.
7
 

 

3.3 Teori yang Berkaitan 

3.3.1 Pengertian Pembiayaan dan Prosedur 

a. Pengertian Pembiayaan 

Menurut Undang- undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, 

pembiayaan adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan 

pihak lain dimana diwajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan 

uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan 

bagi hasil ( Kasmir, 2006: 73). 

b. Pengertian Prosedur 

Prosedur adalah tata cara, proses kerja, proses pelaksanaan yang 

dijalankan secara bertahap yang telah dirumuskan (Arifin, 2009: 253). 

 

                                                           
7
Wawancara dengan Fikar Ziadi, Petugas Pembiayaan, pada tanggal 9 

Juni 2019, di PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Beurawe. 
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3.3.2 Pengertian Akad Murabahah, Rukun, Syarat 

a. Pengertian Murabahah 

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 

04/DSNMUI/IV/2000. Pengertian Murabahah yaitu menjual suatu 

barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli 

membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan 

(Wirdyaningsih, 2005:107).  Murabahah adalah akad untuk transaksi 

jual beli dengan transaksi yang jelas, yaitu adanya barang yang 

diperjual- belikan dengan kaidah transaksi jual- beli yang telah 

disepakati tidak akan berubah (Laksmana, 2009: 67). 

 

b. Rukun dan Syarat Murabahah 

1. Terdapat penjual, dalam hal ini Bank 

2. Terdapat pembeli, dalam hal ini nasabah 

3. Terdapat objek yang di perjual- belikan 

4. Adanya harga yang disepakati 

5. Adanya ijab dan qabul atau kesepakatan kedua pihak untuk 

melakukan akad murabahah. 

 

3.3.3 Landasan Hukum Syariah 

Al-Murabahah merupakan suatu akad yang dibolehkan oleh 

syara‟berdasarkan Al-Qur‟an. 

a. Pada Surah Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman: 

ا… رَِّب ل رَّمََ ا عََ َوَح ْي  َ ب ْل لَّوَُ ا ل لََّ ا َح  ...َوَأ

Artinya:“…Allah telah menghalalkan  jual beli dan mengharamkan 

riba…” ( Al- Baqarah: 275).  
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Yang menjadi wajhud-dilalah atau argument dari surah Al-Baqarah 

ayat 275 adalah adanya kata wa ahallallahul bai’a, yang mempunyai arti 

“Allah telah menghalalkan  jual beli”, hal ini sesuai dengan akad 

Murabahah yaitu akad jual beli yang sudah Allah halalkan. 

 

b.  Al- Hadist 

ََّ َعْنَُسَهْيٍبََرِضَيَاهلُلََعْنُوََأنََّ َاْلبَ رَْكةَُ: َصلَّىَاهلُلََعَلْيِوََوَسلََّمَقَالََ النّبِّ  َثاَلَثَِفْيِهنَّ
َقاَرَضُةََوَخْلطَُاَْلبَ ْيُعَِإََلََأَجٍلَ:

ُ
لِْلبَ ْيعَِ َوامل َلِْلبَ ْيِتَالََ ِعْْيِ َبِالشَّ  )رواهَابنَماَجو(َاْلبُ رِّ

Artinya: Dari  Suhaib Ar- Rumi r.a. bahwa Rasulullah Saw bersabda, 

“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara 

tangguh, Muqaradhah (Mudharabah), dan mencampur gandum dengan 

tepung untuk keperluan rumah, bukan dijual.” ( HR. Ibnu Majah).  

 

Yang menjadi wajhud-dilalah atau argument dari hadist di atas 

ialah kata “jual beli secara tangguh”, hal ini sesuai dengan akad 

Murabahah yaitu akad jual beli di mana bank syariah membeli barang 

yang dibutuhkan oleh nasabah kemudian nasabah melakukan pembayaran 

secara tangguh.  

 

3.4 Evaluasi Kerja Praktik 

Sekitar kurang lebih 31 hari penulis melakukan kerja praktik di PT. 

Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Beurawe, bank ini telah banyak 

memberi manfaat dan keuntungan bagi masyarakat khususnya di kota 

Banda Aceh ini. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Beurawe 

selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dan nyaman. Selain 

itu bank pun menjalin hubungan yang baik dengan nasabah dan 

menanamkan kepercayaan di antara kedua belah pihak baik bank maupun 

nasabah. 
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Setelah melakukan kerja praktik di PT. Bank Aceh Syariah Cabang 

Pembantu Beurawe ini banyak hal yang penulis dapatkan seperti 

wawasan, pengalaman, dan ilmu pengetahuan dari mulai pelayanan 

operasional kantor yang baik, pelaksanaa prosedur pembiayaan yang 

cepat, khususnya prosedur pembiayaan retail serta dapat mengaplikasikan 

teori yang didapat di kursi kuliah dengan praktik yang dijalankan. 

Selama penulis melakukan Kerja Praktik di PT. Bank Aceh Syariah 

Cabang Pembantu Beurawe, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh 

Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Beurawe dalam proses 

pembiayaan retail, khususnya pada karyawan pembiayaan. Nasabah yang 

ingin mengajukan permohonan pembiayaan retail sulit untuk dicairkan 

pembiayaannya. Hal tersebut dikarenakan nasabah sendiri tidak 

melengkapi segala persyaratan yang berlaku, seperti ditolaknya 

pembiayaan karena nasabah memakai dokumen akte jual beli jaminan 

yang masih di atas namakan dengan nama pemilik yang lama. Jika hal itu 

terjadi maka pembiayaan yang di ajukan nasabah di tolak oleh pihak 

pembiayaan. Solusinya adalah nasabah tersebut mengesahkan dokumen 

tersebut di depan notaris.  Adapun kendala lainnya seperti nasabah yang 

bermasalah dimana nasabah  tersebut macet untuk membayar pembiayaan 

serta kendala pada umumnya yaitu kurang minatnya nasabah karena 

kurang mengerti prosedur pembiayaan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil laporan kerja praktik mengenai Prosedur 

Pembiayaan Retail pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu 

Beurawe dapat ditarik kesimpulan : 

1. Dalam melaksanakan pembiayaan retail ada beberapa tahapan yang 

harus dilalui oleh nasabah, tahapan yang dilalui oleh nasabah selalu 

melalui tahapan yang sama dari tahun ke tahun. Biasanya di kenal 

dengan istilah prosedur. Rangkaian prosedur retail yaitu nasabah 

mengajukan surat permohonan kepada petugas pembiayaan 

selanjutnya petugas pembiayaan melakukan  BI Checking untuk 

menilai bagaimana karakter calon nasabah pembiayaan dan petugas 

pembiayaan melakukan Checking On The Spot (OTS) untuk 

mensurvei usaha beserta jaminan yang diberikan oleh calon nasabah 

selanjutnya petugas pembiayaan melakukan analisis pembiayaan 

kemudian petugas pembiayaan melakukan rapat komite duduk 

bersama pihak bank yang berkepentingan, ketika pengajuan 

pembiayaan nasabah mendapatkan persetujuan komite maka akan 

dilakukan penandatangan akad, pengikat jaminan serta tahap 

pencairan pembiayaan, dan pada tahap akhir yaitu pembelian barang 

nasabah. 

2. Dalam proses pembiayaan retail sendiri juga mempunyai beberapa 

kendala yang dapat menghambat pembiayaan, biasanya kendala ini 

juga yang selalu berulang- ulang terjadi dari nasabah yang berbeda.  
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Kendala yang di hadapi oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu 

Beurawe adalah sebagai berikut Kendala agunan, merupakan kendala 

yang sering terjadi terhadap jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada 

pihak bank. Kendala tersebut disebabkan karena agunan tidak mencapai 

125% dari plafon, agunan tidak memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), 

dan jika baru membeli angunan dengan pihak lain maka wajib 

mempunyai akte jual beli yang telah disahkan di depan notaris, tetapi 

nasabah tidak mempunyai aktejula beli tersebut. Kendala usaha, 

merupakan kendala terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah. 

Kendala tersebut disebabkan karena usaha nya tidak mempunyai Surat 

Izin Tempat Usaha (SITU), usahanya tidak mempunyai Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP), usaha yang dijalankan belum mencapai satu tahun, 

serta memiliki usaha yang menyimpang dari prinsip syariah. Kendala 

perlengkapan berkas, Kendala tersebut disebabkan karena tidak 

lengkapnya berkas data pribadi nasabah, nasabah tidak mempunyai buku 

tabungan PT. Bank Aceh Syariah, dan nasabah tidak mempunyai Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

 

4.1 Saran 

Diharapkan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Beurawe 

dapat memperhatikan hal- hal berikut: 

1. Mempertahankan pelayanan yang baik, cepat dan nyaman terhadap 

nasabah. 

2. Mengingat bahwa kurangnya minat masyarakat terhadap pembiayaan 

di bank syariah maka PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu 

Beurawe harus lebih meningkatkan sosialisasinya kepada masyarakat 

umum, agar masyarakat umum dapat mengetahui bagaimana 
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mudahnya prosedur pembiayaan retail dan apa saja kendala yang 

menjadi faktor penghambat dari pencairan pembiayaan retail. 
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