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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

Setiap badan usaha yang bergerak dalam bidang apapun selalu memiliki 

tujuan membangun usaha yang di dirikannya.Namun, tidak semua badan 

usaha bertujuan memperoleh keuntungan dalam setiap kegiatannya.Terkadang 

keuntungan itu sebagai tolak ukur keberhasilan manajemen dalam mengelola 

usahanya. Keberadaan bank islam makin tandas dijagat perbankan Indonesia. 

Bisnis perbankan syariahpun saat ini tumbuh cukup pesat.Hampir setiap bank 

besar membuka layanan berbasis syariah, selain untuk melayani nasabah yang 

memerlukan perbankan syariah secara bisnis peluang pertumbuhannya masih 

sangat pesat. 

PT Bank Mandiri Syariah hadir, tampil, dan tumbuh sebagai bank yang 

mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang 

melandasi kegiatan operasionalnya.Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-

nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Mandiri Syariah 

dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.BSM hadir untuk bersama 

membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik. 

Produk pembiayaan pada bank syariah merupakan earning asset yang 

memiliki peranan besar dalam kenaikan profitabilitas. Mudharabah, 

Musyarakah, Murabahah merupakan bagian dari produk pembiayaan yang 

dimiliki oleh bank syariah. Kegagalan dan kesalahan dalam pengelolaan 

pembiayaan akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan yang terdapat pada 

laba bank yang selanjutnya dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas dari 

bank secara keseluruhan. 

Pembiayaan-pembiayaan dalam bank Syariah merupakan suatu produk 

yang diminati sebagian nasabah. Oleh karena itu tingginya minat nasabah 

untuk menggunakan pembiayaan akan memberikan kontribusi pada 

profitabilitas bank syariah. 
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Dalam dunia perbankan Indonesia, dikenal dua jenis bank syariah dan 

bank konvensional. Tanpa disadari bahwa keduanya memiliki perbedaan, 

misalnya dalam hal suku bunga bank dan pelayanan.Keduanya sama-sama 

memberikan keuntungan bagi nasabahnya, hanya saja pemberian keuntungan 

kedua bank ini berbeda bentuk. Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 

1998 Bank konvensional merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional, sementara itu Bank syariah dijalankan berdasarkan 

prinsip keuangan yang berlaku dalam agama islam.  

Keuntungan Bank Syariah berasal dari pendekatan bagi hasil.Dimana yang 

dimaksud dengan bagi hasil disini adalah keuntungan bank dari berbagai jasa 

yang disediakan, seperti bagi hasil usaha dan biaya administrasi dari 

pinjaman.Keuntungan Bank Konvensional berasal dari bunga serta dari 

kegiatan inti operasional bank, berupa pengelolaan uang 

nasabah.Sebagaimana bank konvensional menetapkan biaya administrasi 

untuk kegiatan pemberian pinjaman. 

Pada bank syariah tidak memiliki bunga karena bunga tidak dibenarkan 

dalam agama islam, maka nasabah yang menyimpan uang pada bank syariah 

tidak mendapatkan bunga melainkan bagi hasil. Sehingga tidak ada besaran 

pasti berapa persen yang akan diterima oleh nasabah. Jika pihak bank 

mendapat keuntungan lebih pada bulan ini, maka nasabah pun akan menerima 

jumlah yang lebih besar pada bulan yang sama. Transaksi pada bank syariah 

berdasarkan Al-Qur‟an dan Hadist yang telah di fatwakan oleh Majelis Ulama 

Indonesia (MUI). Secara prinsip bank syariah menjalankan kegiatannya 

menggunakan dasar hukum islam. 

Akad transaksi pada bank syariah terdapat syarat-syarat yang mengikuti 

hukum islam, seperti barang dan jasa yang harus jelas dan halal, tempat 

penyerahan yang jelas, serta status kepemilikan barang yang harus 

sepenuhnya dimiliki penjual. Beberapa akad yang biasa dipakai diantarannya 

murabahah, musyarakah, qardh, wadi‟ah. 
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1.2 Tujuan dan Kegunaan Pratek Kerja Nyata 

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

Tujuan merupakan sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan 

yang dilaksanakan oleh suatu organisasi. Tujuan menjadi salah satu 

langkah utama dalam proses pencapaian dari suatu kegiatan. Adapun 

tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan praktek kerja 

nyata meliputi: 

1. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung mengenai 

pembiayaan pada bank mandiri syariah. 

2. Untuk mengetahui formulir apa saja yang dibutuhkan dan 

mengetahui cara pengisian data nasabah yang melakukan 

pembiayaan. 

3. Membantu pelaksanaan kegiatan administrasi pada penyaluran 

pembiayaan gadai emas kepada nasabah. 

 

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

Untuk memperoleh wawasan pengetahuan dan pengalaman 

kerja yang baru tentang pelaksanaan pembiayaan pada Bank Mandiri 

Syariah.Mampu menerapkan teori dengan praktek selama mengikuti 

perkuliahan, melatih diri agar tanggap dalam menghadapi segala 

situasi dan kondisi yang berbeda antara teori dan praktek. Menguji 

kemampuan pribadi dalam tata cara hubungan masyarakat di 

lingkungan kerja. 
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1.3 Jadwal Pelaksanaan dan Obyek Praktek Kerja Nyata 

1.3.1 Pengenalan Obyek Praktek Kerja Nyata 

Praktek kerja nyata ini dilaksanakan pada Bank Mandiri 

Syariah Cabang Balung Kabupaten Jember yang berlokasi di Jl. 

Rambipuji No.78, Kab. Jember, Jawa Timur. 

 

1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Praktek kerja nyata ini dilaksanakan selama kurang lebih dua 

bulan yang terhitung mulai dari tanggal 14 Januari- 14 Maret 2020. 

Adapun jam kerja pada Bank Mandiri Syariah Cabang Balung sebagai 

berikut: 

Tabel 1.3 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata 

 Jam Kerja   

Hari Jam Pagi Istirahat Jam Siang 

Senin – Kamis  07.30 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.00 

Jum‟at 07.30 – 10.30 10.30 – 13.00 13.00 – 16.00 

Sabtu – Minggu Libur   

 

Sumber : Bank Mandiri Syariah Cabang Balung, Jember. 2020 
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1.4 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada Bank Mandiri Syariah Cabang 

Balung ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 1.4 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

 

 

Sumber : Bank Mandiri Syariah Cabang Balung, Jember. 2020 

 

 

NO KEGIATAN 
MINGGU KE 

I II III IV V 

1 

Perkenalan dengan 

karyawan kantor dan 

penempatan obyek Praktek 

Kerja Nyata 

√     

2 

Memperoleh penjelasan 

cara kerja dari pihak yang 

ditunjuk yang berhubungan 

dengan judul yang diambil 

√ √ √ √ √ 

3 

Melaksanakan Praktek 

Kerja Nyata sesuai yang 

diberikan oleh pihak 

instansi 

√ √ √ √ √ 

4 

Mengumpulkan data-data 

dan menyusun catatan 

penting sebagai dasar 

pembuatan kaporan PKN 

 √ √ √ √ 

5 

Perpisahan dengan seluruh 

karyawan Bank Syariah 

Mandiri 

    √ 
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pembiayaan 

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang 

atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 

hasil Menurut Kasmir (2008:96). Kegiatan bank yang selanjutnya setelah 

menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, 

tabungan, dan deposito adalah penyaluran kembali dana tersebut kepada 

masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan pengalokasikan dana ini dikenal 

juga dengan istilah penyaluran dana. 

Menurut rivai dan arifin (2010:681) pembiayaan atau financing adalah 

pendaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung 

investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. 

Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk 

mendukung investasi yang telah direncanakan. 

Adapun pengertian pembiayaan menurut Ridwan (2005:163) 

pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT 

karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Berdasarkan 

UU No. 7 tahun 1992 yang dimaksud pembiayaan adalah “penyediaan uang 

atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau 

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu 

tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.” Dari 

kedua pengertian diatas secara sederhana pembiayaan dapat diartikan sebagai 

penyediaan dana dari lembaga kepada pihak lain yang membutuhkan dana 
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yang mempunyai jangka waktu tertentu dalam pengembaliannya disertai 

pembayaran sejumlah imbalan atau bagi hasil. 

2.1.1 Sistem Pembiayaan 

Menurut Antoni (2001:160) menurut sifat penggunaannya, 

pembiayaan dibagi menjadi dua hal yakni pembiayaan produktif dan 

pembiayaan konsumtif. 

1. Pembiayaan Produktif 

Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditunjukkaan 

untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk 

meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan ataupun 

investasi. 

Selanjutnya menurut keperluan, pembiayaan produktif dibagi 

menjadi dua hal berikut: 

a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi 

kebutuhan : peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu 

jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu 

peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk 

keperluan perdagangan atau meningkatkan utility of place dari 

suatu barang. 

b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan 

barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas 

yang erat kaitannya dengan itu. 

2. Pembiayaan Konsumtif 

Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan. 
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2.1.2 Pembiayaan Konvensional 

Pembiayaan konvensional merupakan kegiatan penyaluran 

dana kepada masyarakat yang dilakukan oleh bank konvensional, 

dalam perbankan konvensional, pembiayaan lebih dikenal dengan 

istilah kredit atau pinjaman. 

Kasmir (2008:96) mengemukakan “kredit adalah penyediaan 

uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau 

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau 

bagi hasil. Dalam upaya untuk menghasilkan laba yang sebesar-

besarnya maka bank berupaya untuk dapat menyalurkan kredit kepada 

masyarakat yang membutuhkan dana (defecit spending unit). Dalam 

penyaluran kredit tersebut pihak bank akan membebankan bunga 

kepada masyarakat yang menggunakan kredit dari bank tersebut. Hal 

ini diungkapkan oleh Martono (2007:55) “bunga kredit adalah suatu 

jumlah ganti rugi atau balas jasa atas penggunaan uang oleh 

nasabah.”Bunga kredit merupakan balas jasa yang sangat diharapkan 

oleh bank dari semua produk pembiayaan yang ditawarkan.Bunga 

memegang peran penting dalam upaya bank dalam mengasilkan laba. 

Menurut Racmat Firdaus dan Maya Ariayanti (2009:4) 

“apabila pemberian kredit berjalan baik (lancar) maka bunga kredit 

dapat mencapai 70% sampai 90% dari keseluruhan pendapatan bank”. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bunga kredit 

merupakan tulang punggung aktivitas bank konvensional, semakin 

lancar penerimaan bunga kredit atau pembiayaan yang didapat oleh 

bank akan dapat menjamin pergerakan bank selanjutnya.  
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2.1.3 Produk-produk Pembiayaan Syariah 

1. Pembiayaan murabahah 

Adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah 

keuntungannya.Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah 

sebagai pembeli.Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok 

ditambah keuntungan.Kedua pihak harus menyepakati harga jual 

dan jangka waktu pembayaran. 

2. Pembiayaan salam 

Adalah transaksi jual beli dimana barang yang 

diperjualbelikan belum ada.Oleh karena itu, barang diserahkan 

secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. 

3. Pembiayaan Istishna 

Menyerupai salam namun dalam pembayarannya dapat 

dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (tercermin) pembayaran. 

Adapun beberapa prinsip dalam pembiayaan syariah sebagai 

berikut: 

1. Prinsip sewa (ijarah) bentuk penyaluran dana oleh perbankan 

syariah melalui prinsip persewaan dapat dilakukan dengan akad 

tijarah atau ijarah muntahiyah bitttamlik (IMBT) 

2. Prinsip bagi hasil (syirkah) 

a. Musyarakah adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau 

lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak 

atas segala keuntungan dan bertanggung jawab akan segala 

kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan masing-

masing. 

b. Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih 

pihak dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan 
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sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu 

perjanjian sebagai keuntungan. 

3. Akad pelengkap (perjanjian) 

a. Hiwalah. Transaksi hiwalah adalah akad pengalihan atau 

pemindahan utang dari orang yang berhutang kepada orang 

lain yang wajib menanggungnya. 

b. Rahn (gadai) dari segi bahasa, rahn berarti menahan. Istilah 

rahn terdapat dalam al-Qur‟an surat al-mudatsir ayat 38, “tiap-

tiap tanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya,” ini 

mengandung pengertian bahwa manusia itu terkait (tergadai) 

oleh perbuatannya sendiri. 

c. Qard (pinjaman) ialah pemberian harta kepada orang lain yang 

dapat ditagih kembali atau dengan kata lain meminjamkan 

tanpa menggarapkan imbalan. Dalam fiqh, al-qard termasuk 

dalam katagori akad baru. 

d. Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasbah 

memberikan kuasa kepada bank untuk melakukan pekerjaan 

jasa tertentu, seperti pembukaan L/C, inkasso, dan transfer 

uang. 

Seperti Bank Syariah pada umumnya bank mandiri syariah 

juga memiliki produk pembiayaan sebagai salah satu cara 

mendekatkan diri kepada masyarakat. Pembiayaan yang mereka 

lakukan tetaplah berdasarkan prinsip syariah dimana terdapat akad 

sebagai pengikat dan dengan system bagi hasil.Untuk mengetahui 

macam-macam pembiayaan berikut ini adalah produk pembiayaan 

Bank Mandiri Syariah. 
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Tabel 2.1 Simulasi BSM Implan 

Nominal 

Pinjaman 

Jangka Waktu Pembiayaan 

1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 

10.000.000 889.658 474.245 338.145 272.012 232.683 

20.000.000 1.779.316 948.490 676.290 544.025 465.365 

30.000.000 2.668.974 1.422.734 1.014.435 816.037 698.048 

40.000.000 3.558.631 1.896.979 1.352.580 1.088.049 930.730 

50.000.000 4.448.289 2.371.224 1.690.725 1.360.062 1.163.413 

60.000.000 5.337.947 2.845.469 2.028.870 1.632.074 1.396.095 

70.000.000 6.227.605 3.319.714 2.367.015 1.904.086 1.628.778 

80.000.000 7.117.263 3.793.958 2.705.159 2.176.099 1.861.460 

90.000.000 8.006.921 4.268.203 3.043.304 2.448.111 2.094.143 

100.000.000 8.896.578 4.742.448 3.381.449 2.720.123 2.326.825 

 

Sumber : Bank Mandiri Syariah Cabang Balung, Jember. 2020 

1. Bank Mandiri Syariah Implan. 

BSM implan adalah pembiayaan consumer dalam valuta 

rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap 

perusahaan yang pengajuannya dilakukan seacara massal 

(kelompok).Pembiayaan ini diperuntukkan pada pembelian barang 

consumer (halal) dan pembelian/memperoleh manfaat jasa. Seperti 

biaya dana pendidikan. 

BSM implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan 

bagi para karyawan perusahaan, misalnya dalam hal perusahaan 

tersebut tidak memiliki koperasi karyawan, koperasi karyawan 

belim berpengalaman dalam kegiatan simpan pinjam atau 

perusahaan dengan jumlah karyawan terbatas. 

a. Akad yang digunakan untuk pembelian barang adalah akad 

murabahah. Untuk memperoleh manfaat atas hasa digunakan 

akad ijarah. 
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b. Pemberian fasilitas pembiayaan consumer dengan pola 

channeling kepada sejumlah keryawan dengan komendasi 

perusahaan. 

c. Limit pembiayaan  minimum sebesar Rp 5 juta dan maksimum 

sebesar Rp 250 juta per calon nasabah. 

a) Limit pembiayaan consumer tanpa agunan per nasabah 

adalah maksimal Rp 50 juta. 

b) Khusus untuk pegawai negeri sipil/BUMN/TNI POLRI, 

limit pembiayaan consumer tanpa agunan per nasabah 

maksimum Rp 100 juta. 

d. Jangka waktu pembiayaan bervariasi 

a) Untuk pembelian keperluan consumer dengan limit 

pembiayaan hingga Rp 50 juta (tanpa agunan) jangka 

waktu pembiayaan maksimal 3 tahun. 

b) Khusus untuk pegawai negeri sipil/BUMN/TNI POLRI 

dengan limit pembiayaan hingga Rp 100 juta (tanpa 

agunan) jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun. 

c) Untuk pembelian keperluan consumer dengan agunan 

(selain untuk pembelian rumah/mobil) dengan limit di atas 

Rp 50 juta s.d Rp 100 juta jangka waktu pembiayaan 

maksimal 5 tahun. 

d) Untuk pembiayaan mobil pribadi dengan limit di atas Rp 

50 juta hingga Rp 200 juta jangka waktu pembiayaan 

maksimal 5 tahun dan usia kendaraan pada saat jatuh 

tempo pembiayaan maksimal 10 tahun. 

e) Untuk pembelian tanah berikut bangunan rumah diatasnya 

dengan limit diatas Rp 50 juta s.d Rp 250 juta mengacu  

pada ketentuan pembiayaan griya BSM. 
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e. Manfaat bagi perusahaan :  

a) salah satu bentuk penghargaan kepada keryawan. 

b) outsourcing sumber dana dan administrasi pinjaman. 

Manfaat keryawan 

a) kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas 

pembiayaan. 

2. Pembiayaan Pensiun 

Pembiayaan pada pensiun merupakan penyaluran fasilitas 

pembiayaan consumer (termasuk untuk pembiayaan multiguna) 

kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan 

melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh 

bank setiap bulan (pensiun bulanan).Akad yang digunakan adalah 

akad murabahah atau ijarah. 

a. Jenis penggunaan antara lain 

1. Biaya sekolah (akad ijarah) 

2. Renovasi rumah (akad murabahah) 

3. Pembelian peralatan kebutuhan rumah tangga (akad 

murabahah) 

4. Pembelian kendaraan bermotor (akad murabahah) 

5. Pembeliaan barang untuk usaha (akad murabahah) 

b. Jumlah dan jangka waktu pembiayaan  

1. Jumlah pembiayaan maksimal Rp 100.000.000 

2. Jangka waktu pembiayaan 1 sampai 3 tahun. 

c. Manfaat pembiayaan pensiun. 

1. Memberikan kesempatan dan kemudahan memperoleh 

fasilitas pembiayaan. 

2. Meningkatkan kualitas hidup nasabah dengan system 

pembayaran angsuran melalui potong langsung atas 

pensiun bulanan yang diterima setiap bulan 
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3. Pembiayaan Griya Bank Mandiri Syariah 

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka 

pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian 

rumah (tempat tinggal), baik baru maupun bekas dilingkungan 

developer dengan system murabahah. 

a. Akad yang digunakan adalah akad murabahah.  

Akad murabahah adalah akad jual beli antara bank 

dengan nasabah, dimana bank membeli barang yang 

dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga 

pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati. 

b. Manfaat Pembiayaan Griya. 

1. Membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan rumah 

tinggal (consumer) baik baru maupun bekas. 

2. Nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah 

angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian. 

 

4. Pembiayaan Griya Bank Mandiri Syariah Bersubsidi 

Pembiayaan Griya BSM bersubsidi adalah pembiayaan 

untuk pemilikan atau pembelian rumah sederhana sehat (RS 

sehat/RSH) yang dibangun oleh pengembang dengan dukungan 

fasilitas subsidi uang muka dari pemerintah. 

a. Akad yang digunakan adalah akad murabahah. Akad 

murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah 

dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya 

kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan 

keuntungan margin yang disepakati. 

b. Manfaat pembiayaan griya bersubsidi. 

1. Membantu menambah uang muka nasabah sehingga jumlah 

keseluruhan uang muka yang dibayarkan nasabah mampu 
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menurunkan pugu pembiayaan yang akan diangsur setiap 

bulan secara tetap berikut marginnya. 

2. Mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang 

tidak akan berubah selama masa perjanjian. 

 

5. Pembiayaan Kendaraan Bermotor 

Pembiayaan ini bertujuan untuk membeli kendaraan 

bermotor terutama mobil dengan kondisi baru.BSM pembiayaan 

kendaraan bermotor (PKB) merupakan pembiayaan untuk pembeli 

kendaraan bermotor dengan system murabahah. Untuk kendaraan 

baru, jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun sedangkan 

kendaraan bekas hingga 10 tahun (dihitung termasuk usia 

kendaraan dan jangka waktu pembiayaan) 

a. Syarat dan ketentuan 

a. Pemohon harus mempunyai pekerjaan atau pendapatan 

yang tetap. 

b. Usia pemohon pada saat pengajuan PKB minimal 21 tahun 

dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo PKB. 

c. Pengajuan PKB dapat dilakukan sendiri-sendiri atau 

koordinir secara kolektif oleh instansi dimana pemohon 

bekerja. 

 

6. Pembiayaan Modal Kerja 

Pembiayaan jangka pendek yang diberikan untuk pemenuhan 

kebutuhan modal kerja calon nasabah. Misalnya untuk membiayai 

pembelian bahan baku, siklus/perputaran usaha, modal kerja, dan 

pembiayaan kontraktor. 
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Akad yang digunakan adalah akad musyarakah, 

mudharabah atau murabahah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan 

modal kerja. 

Pembiayaan modal kerja yang disediakan Bank Mandiri 

Syariah terbagi atas beberapa bagian yaitu: 

a. Pembiayaan Corporate : musyarakah, pembiayaan dana 

berputar, mudharabah, pembiayaan resi gudang. 

b. Pembiayaan Comercial : pembiayaan ini berlaku maksimal 1 

tahun dapat berupa rupiah atau valuta asing. 

c. Pembiayaan Small banking : pembiayaan jangka pendek yang 

diberikan untuk pemenuhan modal kerja calon nasabah. Limit 

pembiayaan >500 juta s.d 5M, dengan Gross Annual Sales s.d 

25M 

 

7. Pembiayaan investasi 

Pembiayaan ini juga terbagi untuk Corporate, Comercial 

dan Small banking.Dimana masing-masing memiliki persyaratan 

dan ketentuan sendiri. 

 

8. Pembiayaan Kepemilikan Alat Berat 

Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha 

yang memiliki usaha terkait investasi alat berat melalui skema 

pembiayaan dengan jual atau sewa dengan opsi kepemilikan. 

 

9. Pembiayaan Kepemilikan Ruko 

Pembiayaan yang diberikam kepada nasabah perorangan 

atau badan usaha untuk keperluan investasi ruko dengan skema 

pembiayaan jual beli. 
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10. Pembiayaan Investasi Terkait 

Pengelolaan dana milik investor oleh bank yang disalurkan 

dalam bentuk pembiayaan kepada pelaku usaha, untuk kebutuhan 

usaha tertentu dimana investor dana memberi batasan kepda 

pengelola dana, antara lain mengenai tempat cara atau obyek 

investasi yang dapat dibiayai. 

 

11. Pembiayaan Usaha Mikro 

Pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah wiraswasta 

atau pedangan dengan plafon pembiayaan hingga Rp 200.000.000 

 

 

2.1.4 Perbedaan Pembiayaan dan Kredit 

Menurut Undang-Undang perbankan Nomor 10 tahun 1998: 

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah 

menyediakan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak 

lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang 

atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan 

atau bagi hasil. 

Dari pengertian di atas dapatlah dijelaskan bahwa kredit atau 

pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur 
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dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk membeli rumah 

atau mobil.Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditor) 

dengan nasabah penerima kredit (debitor) bahwa mereka sepakat 

sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya.Dalam perjanjian kredit 

tercantum hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka 

waktu serta bunga yang ditetapkan bersama.Demikian pula dengan 

masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang 

telah dibuat bersama. 

Perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank konvensional 

dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip 

syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan.Bagi bank 

berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui 

bunga sedangkan bank yang berdasarkan prinsip syariah berupa 

imbalan atau bagi hasil. 

Dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu 

pula dengan bahasa latin kredit berarti credere artinya percaya. 

Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit bahwa kredit adalah ia 

percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti 

akan kembali sesuai dengan perjanjian sedangkan bagi si penerima 

kredit merupakan penerima kepercayaan sehingga mempunyai 

kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu. 
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2.2 Penyaluran Pembiayaan 

Perbankan syariah menjalankan fungsi yang sama dengan perbankan 

konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi (penyaluran) dari nasabah 

pemilik dana (shahibul mal) dengan nasabah yang membutuhkan dana. 

Namun, sabahan dana dalam bank syariah diperlukan sebagai investor atau 

penitip dana. Dana tersebut disalurkan perbankan syariah kepada nasabah 

pembiayaan untuk beragam keperluan, baik produktif (investasi dan modal 

kerja) maupun konsumtif.Dari pembiayaan tersebut, bank syariahakan 

memperoleh bagi hasil/margin yang merupakan pendapatan bagi bank syariah. 

Jadi, nasabah pembiayaan akan membayar pokok + bagi hasil/margin kepada 

bank syariah. Pokok akan dikembalikan sepenuhnya kepada nasabah dana 

sedangkan bagi hasil/margin akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan 

nasabah dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. 

 

2.2.1 Pengertian Penyaluran Pembiayaan 

Penyaluran dana dalam istilah perbankan syariah biasa disebut 

dengan pembiayaan, sedangkan dalam koperasi disebut dengan 

pinjaman. Pinjaman merupakan kegiatan USP/KSP syariah yang 

sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup USP/KSP 

syariah, jika dikelola dengan baik.Dana yang dimiliki USP/KSP 

syariah baik yang berasal dari simpanan, tabungan, maupun modal 

selayaknya disalurkan untuk keperluan yang produktif yaitu dalam 

bentuk pembiayaan. 

Untuk mengantisipasi resiko dan meminimalisi kerugian yang 

mungkin terjadi, sejak dini bank syariah dan UUS harus menerapkan 

manajemen resiko sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, 

melaksanakan prinsip ke hati-hatian dan asas-asas pembiayaan yang 

sehat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 2 UU perbankan syariah 
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yang menegaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan 

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi 

dan prinsip kehati-hatian. 

Untuk memperoleh keyakinan mengenai kelayakan penyaluran 

dana maka bank syariah: 

1. Harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon 

nasabah menerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada 

waktunya, sebelum bank syariah menyalurkan dana kepada 

nasabah penerima fasilitas. 

2. Wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak 

(character), kemampuan (capacity), modal (capital), agunan 

(collateral), dan prospek usaha (condition of economic) dari calon 

nasabah penerima fasilitas. 

 

2.2.2 Fungsi Pembiayaan 

Menurut Rivai dan Veithzal (2008:7 pembiayaan mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar 

fungsi pembiayaan didalam perekonomian, perdagangan, dan 

keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut: 

a. Pembiayaan dapat meningkatkan unility (daya guna) dari modal 

atau uang. 

b. Pembiayaan meningkatkan unility (daya guna) suatu barang. 

c. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 

d. Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat. 

e. Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi 
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Tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu 

tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat 

mikro. 

Secara makro pembiayaan bertujuan untuk : 

a. Peningkatan ekonomi umat artinya masyarakat yang tidak dapat 

akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat 

melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan 

taraf ekonominya. 

b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk 

mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana 

tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. 

Pihak yang surplus dana penyaluran kepada pihak minus dana, 

sehingga dapat tergulirkan. 

c. Meningkatkan produktifitas artinya adanya pembiayaan 

memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu 

meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan 

dapat jalan tanpa adanya dana. 

d. Membuka lapangan kerja baru artinya dengan dibukanya sektor-

sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor 

usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berati 

menambah atau membuka lapangan kerja baru. 

e. Terjadi distribusi pendapatan artinya masyarakat usaha produktif 

mampu melakukan aktifitas kerja, berarti mereka akan 

memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan 

merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi 

maka akan terdistribusi pendapatan. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


22 
 

Adapun secara mikro pembiayaan diberikan dalam rangka untuk : 

a. Upaya untuk mengoptimalkan laba artinya setiap usaha yang 

dibuka memiliki tujuan tinggi, yaitu menghasilkan laba yang 

maksimal. Untuk mendapatkan laba yang maksimal mereka perlu 

dukungan dana yang cukup. 

b. Upaya meminimalkan resiko artinya usha yang dilakukan agar 

mampu menghasilkan laba yang maksimal, maka pengusaha harus 

mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko 

kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan 

pembiayaan. 

c. Penyaluran kelebihan dana artinya dalam kehidupan masyarakat 

ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang 

kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka 

mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam 

penyeimbang dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang 

kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana. 

 

 

2.2.3 Kualitas Pembiayaan dan Analisis Pembiayaan 

Kualitas Pembiayaan 

Menurut Rivai dan Veithzal dalam buku Islamic financial 

management (2008:33) membagi kualitas pembiayaan menjadi lima 

kategori yaitu : 

1. Pembiayaan lancar (Pass) 

Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi 

kriteria antara lain : 

a. Pembayaran angsuran pokok dan / bunga tepat waktu 
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b. Memiliki mutasi rekening yang aktif 

c. Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai 

(cash collateral) 

2. Perhatian khusus (special mention) 

Pembiayaan digolongkan pembiayaan dalam perhatian 

khusus apabila memenuhi kriteria: 

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / bunga hasil yang 

belum melampui Sembilan puluh hari. 

b. Kadang-kadang terjadi cerukan 

c. Mutasi rekening relative aktif 

d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan 

e. Didukung oleh pinjaman baru. 

3. Kurang lancar (substandard) 

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan 

kurang lancar apabila memenuhi kriteria: 

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / bagi hasil 

b. Sering terjadi cerukan 

c. Frekuensi mutasi rekening relative rendah 

d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih 

dari Sembilan puluh hari 

e. Terjadi indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur 

f. Dokumentasi pinjaman yang lemah 

4. Diragukan (doubtful) 

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan 

diragukan apabila memenuhi kriteria : 

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / bunga 

b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen 

c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari 
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d. Dokumentasi hokum yang lebih baik untuk perjanjian 

pembiayaan maupun pengikatan jaminan. 

5. Macet (loss) 

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet 

apabila memenuhi kriteria : 

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/bunga 

b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru 

c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat 

dicairkan pada nilai wajar. 
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Proses 

Pembiayaan 

Sebelum 

Realisasi 

Pembiayaan 

Sebelum 

Penandatangan 

Dokumentasi 

Gambar 2.1 Bagan Penyaluran Pembiayaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Bank Mandiri Syariah Cabang Balung, Jember. 2020 
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Analisis Pembiayaan 

Analisis pembiayaan atau penilaian dilakukan oleh account 

officer dari lembaga keuangan yang level jabatannya adalah level 

seksi atau bagian atau dapat pula berupa committee (tim) yang 

ditugaskan untuk menganalisis permohonan pembiayaan. 

Pemberian pembiayaan kepada seorang nasabah terlebih dahulu 

harus memenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 6C 

Prinsip klasik tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Character adalah keadaan waktu atau sifat nasabah, baik dalam 

kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Kegunaan dari 

penelitian terhadap karakter ini adalah pengetahuan sampai 

sejauh mana iktikad/kemampuan nasabah untuk memenuhi 

kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah diterapkan. 

b. Capitaladalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki 

oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam 

perusahaan, semakin tinggi kesungguhan calon nasabah 

menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin 

memberikan pembiayaan. 

c. Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah 

dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang 

diharapkan. Kegunaan dari penelitian ini adalah mengetahui 

atau mengukur sejauh mana calon nasabah mampu 

mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat 

waktu, dari hasil usaha yang diperoleh. 

d. Collateral adalah barang yang diserahkan nasabah sebagai 

agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Collateral 

harus dinilai untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban 
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finansial nasabah kepada bank. Penelitian terhadap agunan ini 

meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. 

e. Condition of economy adalah situasi dan kondisi politik, 

social, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan 

perekonomian yang kemungkinan suatu saat mempengaruhi 

kelancaran perusahaan calon nasabah. 

f. Constraints adalah batasan dan hambatan yang tidak 

memungkinkan suatu bisnis untuk melaksanakan pada tempat 

tertentu, misalnya pendirian suatu usaha pompa bensin yang 

disekitarnya banyak bengkel las atau pembakaran batu bara. 

Setelah dilakukan analisis selanjutnya akan dilakukan penilaian 

kredit dengan metode 7P adalah sebagai berikut : 

1. Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian atau 

tingkah laku sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga 

mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam 

menghadapi suatu masalah. 

2. Party yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi 

tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta 

karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan 

tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank. 

3. Purpose yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil 

kredit, tersebut jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan 

pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam. Sebagai contoh 

apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif 

dan lain sebagainya. 

4. Prospect yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan 

dating menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain 

mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat 
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jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai 

prospek, bukan hanya bank yang rugi melainkan juga nasabah. 

5. Payment merupakan ukuran bagaimana cara nasabah dalam 

mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber 

manasaja dana untuk mengembalikan kredit. Semakin banyak 

sumber penghasilan debitor maka akan semakin baik. Dengan 

demikian jika salah satu usahanya merugi maka masih dapat 

ditutupi oleh sektor lain. 

6. Profitability untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah 

dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode 

apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi 

dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya. 

7. Protection tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan 

jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa 

jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. 

 

 

2.2.4 Prosedur dalam Pembiayaan 

Sebelum tahap pencairan ada prosedur yang harus dilakukan 

terlebih dahulu, prosedur tersebut yaitu sebagai berikut : 

1. Permohonan 

Permohonan merupakan proses awal dalam mencari 

nasabah sesuai kriteria yang telah ditetapkan. 

2. Penilaiaan  

a. Melakukan kunjungan ke nasabah dengan laporan kunjungan 

nasabah (call report) 

b. Pengumpulan data 

c. Data yang diperoleh dimasukkan kefinancinf file 
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d. Tahap evaluasi 

e. Evaluasi data disajikan kedalam usulan pembiayaan 

 

3. Persetujuan mempersentasikan usulan pembiayaan didepan komite 

pembiayaan. Keputusan pembiayaan: 

a. Ditolak, seluruh dokumen nasabah dikembalikan disertai surat 

penolakan. 

b. Disetujui, membuat surat persetujuan pembiayaan yang ditanda 

tangani oleh direksi. 

c. Disetujui dengan perubahan, permohonan pembiayaan tetapi 

tambah agunan atau disetujui dengan plafon diturunkan. 

Pengawasan Pembiayaan 

a. Pengertian pengawasan pembiayaan secara umum pengawasan 

merupakan salah satu usaha sistematik untuk menetapkan 

standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, 

merancang system informasi umpan balik, membandingkan 

kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan 

sebelimnya 

b. Tujuan pengawasan adalah sebagai berikut : 

1. System atau prosedur dan ketentuan-ketentuan sebagai 

dasar finansial operation yang dapat dilaksanakan 

semaksimum mungkin. 

2. Penjagaan dan pengamanan pembiayaan sebagai kekayaan 

harus dikelola dengan baik, agar tidak timbul resiko yang 

diakibatkan oleh penyimpangan baik oleh debitur maupun 

oleh intern perusahaan. 

3. Administrasi dan dokumentasi pembiayaan harus 

terlaksana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 
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sehingga ketelitian, kelengkapan, keaslian dan akurasinya 

dapat menjadi informasi bagi setiap manajemen yang 

terlibat dalam pembiayaan. 

4. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam setiap tahap 

pemberian pembiayaan sehingga perencanaan pembiayaan 

dapat dilaksanakan dengan baik. 

5. Pembinaan portofolio baik secara individual maupun secara 

keseluruhan dapat dilakukan sehingga mempunyai kualitas 

aktiva yang produktif dan mendukung terjadi koperasi yang 

sehat. 

Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan 

1. Persiapan pengawasan pembiayaan  

a. Pendekatan pengawasan disadari bahwa ruang lingkup 

pengawasan pembiayaan itu sangat luas, maka 

pelaksanaan pengawasan pembiayaan harus berjalan 

secara efektif dan efesien terlebih bila dikaitkan dengan 

jumlah tenaga kerja dan waktu yang terbatas. Oleh 

karena itu dalam pemeriksaan perlu adanya skala 

prioritas. 

b. Penelitian pendahuluan kegiatan usaha nasabah 

meliputi market (bagian pemasaran nasabah) dan 

kehandalan sarana produk. 

2. Mekanisme pengawasan pembiayaan 

Kegiatan pengawasan pembiayaan dimulai sejak 

permohonan pembiayaan nasabah diproses sampai 

pembiayaan dilunaskan atau diselesaikan. Proses 

permohonan pembiayaan nasabah dilakukan secara 
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bertahap sehingga pengawasan pembiayaan juga dilakukan 

secara bertahap pula. 

3. Aspek-aspek pengawasan pembiayaan 

a. Aspek kuantitatif 

Aspek kuantitatif  yang diharuskan dapat 

dipertahankan bahwa data dan informasi yang disajikan 

untuk dasar pengambilan keputusan dapat diuji 

kebenarannya, objeknya dan menurut keadaan yang 

sebenarnya. 

b. Pengawasan administrasi pembiyaan 

Pengawasan dalam kegiatan administrasi 

pembiayaan sangat diperlukan karena, selain data 

administrative akan diketahui adanya penyimpangan 

operasional yang terjadi, juga dapat menjadi umpan 

balik bagi manajemen untuk penentuan kebijakan 

kemudian hari. 

c. Pengawasan pembiayaan menurut jenis pembiayaan. 

Pembiayaan diberikan untuk membiayai 

kegiatan produksi, pengumpulan data atau penyiapan 

barang dalam rangka ekspor. 

d. Pengawasan melekat pembiayaan. 

Pengawasan melekat dalam kegiatan dibidang 

pembiayaan merupakan salah satu unsur dari fungsi 

pengawasan didalam manajemen pembiayaan. Peranan 

yang diharapkan dari pelaksanaan fungsi pengawasan 

tersebut adalah untuk membantu semua tingkatan 

menajemen dalam mengamankan kegiatan pembiayaan 

karena kegiatan tersebut melibatkan dana dan 

kepentingan masyarakat luar. 
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2.3 Gadai Emas 

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa 

emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat. 

Gadai emas pada Bank mandiri syariah menggunakan dua akad yakni 

akad ijarah dan qardh, selain gadai emas dalam penelitian juga membahas 

cicil emas. Cicil emas merupakan suatu produk atau merupakan suatu fasilitas 

yang dikeluarkan oleh bank mandiri syariah untuk pembiayaan kepemilikan 

emas berupa emas batangan dengan jangka 2 sampai 5 tahun dengan cara 

yang mudah yaitu dengan mencicil. Di bank mandiri syariah untuk produk 

pembiayaan produk emas terdapat dua jenis yakni pembiayaan dengan system 

gadai emas dan produk pembiayaan dengan system cicil emas. Produk 

pembiayan gadai emas ini menggunakan akad ijarah dan akad qardh dimana 

akad ijarah digunakan untuk menghitung biaya sewa, sedangkan untuk cicil 

emas menggunakan akad murabahah yakni perjanjian yang dilakukan oleh 

dua orang antara bank dan nasabah dimana bank berperan sebagai penyedia 

pembiayaan untuk membeli bahan baku, dan akan dibayar kembali oleh 

nasabah sebesar harga jual bank pada waktu yang telah ditetapkan. 

 

2.3.1 Produk gadai emas bank mandiri syariah 

Gadai emas syariah atau dapat juga disebut dengan 

pembiayaan rahn merupakan suatu penyerahan jaminan atau hak 

penguasa secara fisik atas barang berharga yang dimiliki calon 

nasabah berupa emas kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan 

yang diterima.Produk yang pertama kali keluar untuk jenis emas di 

bank mandiri syariah yaitu gadai emas. Merupakan suatu produk 

pembiayaan yang dikeluarkan bank dengan tujuan untuk membantu 
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masyarakat yang membutuhkan dana cepat dengan jaminan perhiasan 

atau emas lantakan. 

Gadai emas bank mandiri syariah ini termasuk kedalam 

golongan pembiayaan dikarenakan fungsinya sendiri yaitu digunakan 

untuk membantu nasabah yang membutuhkan uang secara cepat 

dengan cara menggadaikan barang (emas) yang dimiliki gadai emas 

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan dana jangka 

pendek dan sangat mendesak. Bank mandiri syariah menjadikan emas 

menjadi 2 golongan, golongan A untuk jenis emas logam, mulia, dinar 

dan lantakan local. Golongan B ini fungsinya sendiri digunakan untuk 

investasi.Produk gadai emas ini merupakan produk pembiayaan yang 

paling diminati nasabah. 

Perlakuan akuntansi gadai emas. 

Bank mandiri syariah untuk produk pembiayaan gadai emas 

mempunyai prosedur yang sesuai dengan prinsip syariah, dimana 

pihak bank akan mengakui emas yang akan digadaikan pada saat 

terjadinya akad (perjanjian antara kedua belah pihak) dimana pihak 

bank akan mencairkan dana sebesar pokok pinjaman dan biziter 

(pemutus pembiayaan) akan memberikan jumlah pembiayaan kepada 

nasabah, pembiayaan terjadi setelah pihak bank menandatangani dan 

hal ini sudah sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak bank 

dan nasabah. 

Pengakuan yang dilakukan oleh bank mandiri syariah ini sesuai 

dengan PSAK No 107 dimana didalam PSAK No 107 untuk 

pengakuan menyatakan bahwa untuk pembiayaan gadai emas diakui 

sebesar nilai yang dipinjamkan dan pada saat terjadinya.Berikut 

perhitungan dan jurnal yang dilakukan oleh bank mandiri 
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syariah.Pembiaan = Taksiran x nilai pembiayaan = hasil yang 

diperoleh x 80% = jumlah pembiayaan. 

Pengukuran gadai emas syariah 

Pengukuran gadai emas akan diukur apabila barang gadai telah 

disetujui oleh pihak bank, dan barang gadai telah diterima oleh bank, 

pembiayaan gadai emas akan diukur sebesar nilai nominal yang 

diberikan kepada nasabah. Pengukuran gadai emas syariah diukur 

menggunakan dasar pengukuran cost. Hal ini telah sesuai dengan 

prinsip syariah. 

Peruntukkan untuk perorangan 

1. Biaya titipan gadai ringan. 

2. Nilai taksiran tinggi. 

3. Proses mudah dan cepat. 

4. Emas tersimpan aman dan terjamin. 

5. Perpanjangaan otomatis saat jatuh tempo. 

6. Mendapatkan fasilitas mobile banking dengan ragam layanan yang 

lengkap antara lain : pembayaran, pembelian, transfer, keuangan, 

zakat dan infaq. 

7. Layanan yang nyaman dan tersebar diseluruh Indonesia. 

 

2.3.2 Perbedaan Gadai Emas Syariah dan Pegadaian 

Gadai secara umum dipahami sebagai kegiatan pinjaman 

dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutangnya.Ulama di 

Indonesia telah mengeluarkan fatwa mengenai kebolehan 

menggadaikan emas ini dengan ketentuan fatwa DSN-MUI nomor 

25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn atau gadai dan fatwa DSN-MUI 
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nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas.Fatwa ini 

menjelaskan bahwa gadai emas dibolehkan selama tidak 

menggandung riba. 

Perbedaan utamanya adalah pegadaian syariah bebas dari 

bunga, dan yang ada adalah biaya penitipan barang.Dalam fatwa 

tersebut dijelaskan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan 

marhun (barang gadai) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah 

pinjaman dan besarnya biaya dilakukan berdasarkan akad ijarah (sewa 

tempat).Saat ini gadai emas dapat dilakukan di perusahaan pegadaian 

atau bank syariah dan lembaga keungan syariah. Prinsip yang 

diterapkan oleh lembaga ini adalah sama yaitu mengacu kepada fatwa 

DSN di atas. Hal yang membedakan adalah dalam hal teknis dan 

layanan. 

Proses gadai emas syariah ini secara garis besar dilakukan 

dengan empat tahapan yaitu : 

1. Nasabah membawa emas yang akan digadaikan dan kartu identitas 

diri ke kantor pegadaiaan atau bank syariah. 

2. Penaksiran atas nilai emas yang dimiliki nasabah dan nilainya 

ditentukan sepihak oleh pihak pegadaian atau bank syariah. 

3. Pegadaian menentukan nilai pinjaman yang akan diberikan 

berdasarkan financing to value (FTV) atas perbandingan antara 

jumlah pembiayaan yang diterima nasabah dengan nilai emas yang 

digunakan nasabah kepada bank/pegadaian. Biasanya nilai taksiran 

antara 85 persen hingga 90 persen dari nilai emas. 

4. Perusahaan menghitung biaya atas pegadaian yaitu biaya 

administrasi dan biaya pemeliharaan. Biaya administrasi biasanya 

diukur menurut kelompok pinjaman, besarannya berkisar 0,2 
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persen 0,3 persen dari besarnya pinjaman, misalnya untuk 

pinjaman dibawah Rp 5 juta biayanya Rp 15 ribu, dan seterusnya. 

Biaya administrasi dan asuransi barang jaminan ini dibayar pada 

saat pencairan dana. 

Kesepakatan mengenai biaya pemeliharaan atas dasar akad 

ijarah dan biasanya biaya pemeliharaan dihitung per hari 10 atau 

15 dan dibayar pada saat pelunasan dan dapat diperpanjang hingga 

empat kali. 

 

2.3.3 Take Over pada Gadai Emas 

Take over merupakan suatu proses pemindahan sebagian atau 

seluruh pembiayaan dari tempat atau instansi yang lama ke instansi 

yang baru dengan bantuan dana dari instansi yang baru tersebut. 

Dengan kata lain, pinjaman kita berada di instansi yang lama akan 

dibantu dipindahkan ke instansi yang baru dengan diberikan terlebih 

dahulu pinjaman talangan untuk menutup pinjaman di tempat yang 

lama, yang nantinya pembiayaan kita akan berada di instansi yang 

baru tersebut. 

Proses take over biasanya sering kita jumpai di pembiayaan 

atau pinjaman kredit antara bank satu dengan bank yang lain. Ada dua 

kemungkinan terjadinya proses tersebut, yang pertama karena 

permintaan nasabah, dan yang kedua bias jadi karena usaha bank 

untuk memindahkan nasabah tersebut karena suatu hal. Untuk alasan 

yang pertama sudah jelas, karena nasabah menginginkan pindah ke 

bank lain karena beberapa factor, biasanya factor yang paling banyak 
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adalah karena selisih biaya dan selisih pembiayaan yang diterima 

antara bank satu dengan bak yang lain. 

Berikut adalah hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum 

pengajuan proses take over di bank mandiri syariah: 

1. Berkas administrasi yang harus disiapkan, antara lain : kartu 

identitas asli, bisa kartu tanda penduduk (KTP) atau SIM yang 

masih berlaku. 

2. Kartu atau surat gadai dari took atau pegadaian yang akan dipindah 

ke bank mandiri syaruah. Nama yang tertera disurat gadai harus 

sesuai dengan kartu identitas calon nasabah. 

3. Tabungan bank mandiri syariah. Untuk yang satu ini, jika belum 

mempunyai tabungan disana, akan dibantu untuk membuat 

tabungan. Untuk tabungan yang paling murah pilihlah tabungan 

dengan system wadiah yakni tabungan simpatik. 

4. Siapkan dana cadangan, jika harus membayar selisih pinjaman 

atau bunga berjalan dari took atau pegadaian. Sebelum melakukan 

ptoses take over tersebut, alangkah lebih baiknya konsultasi 

terlebih dahulu dengan pihak bank, supaya nanti akan dihitung 

berapa yang harus disiapkan jika harus membayar selisih untuk 

pembayaran bunga berjalan di toko atau intansi yang akan 

dipindah tersebut. 

 

2.3.4 Cicil Emas Bank Mandiri Syariah 

Cicil emas adalah fasilitas yang disediakan oleh mandiri 

syariah untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian atau 

kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan cara mudah 

punya emas dan menguntungkan. Jenis emas seperti apa yang dapat 

dibiayai? Emas lantakan (batangan) dengan minimal jumlah 10 gram 
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Table 2.2 Simulasi Cicil Emas BSM 

HARGA EMAS JANGKA WAKTU 

BERAT 

HARGA 

BELI 

EMAS 

UANG 

MUKA 

12 Bulan 24 Bulan 36 Bulan 48 Bulan 60 Bulan 

1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 

10 9.055.567 1.811.113 664.171 361.673 261.904 212.806 183.962 

25 22.530.935 4.506.187 1.652.509 899.869 651.638 529.477 457.710 

50 44.986.532 8.997.306 3.299.492 1.796.730 1.301.097 1.057.183 913.890 

100 89.902.750 17.980.550 6.593.827 3.590.651 2.600.160 2.112.715 1.826.351 

250 224.505.750 44.901.150 16.466.148 8.966.598 6.493.137 5.275.885 4.560.776 

 

Cara pembayaran produk cicil emas dilakukan dengan cara angsuran dalam 

jumlah yang sama tiap bulannya. Jangka waktu pembiayaan dapat memilih angka 

waktu pembiayaan yang diinginkan paling singkat 1 tahun dan paling lama hingga 5 

tahun.Pelunasan dipercepat diperbolehkan setelah pembiayaan minimal berjalan 1 

tahun. 

Hal-hal yang dipersiapkan : 

1. Uang muka minimal 20% dari harga perolehan emas. 

2. Uang muka dibayar secara tunai (tidak cicil) oleh nasabah kepada bank. 

Sumber dana uang muka harus berasal dari dana nasabah sendiri dan bukan 

berasal dari pembiayaan yang diberikan oleh bank. 

3. Plafon pembiayaan maksimum 80% dari harga perolehan untuk emas jenis 

lantakan (batangan) 

4. Harga emas dapat ditentukan pada saat akad 

5. Akad yang digunakan untuk produk cicil emas menggunakan akad murabahah 

Pengikatan agunan dengan menggunakan akad rahn (gadai) 
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BAB 3 GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA 

3.1  Latar Belakang Sejarah 

3.1.1 Sejarah 

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan 

integritas   telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri 

(BSM) sejak awal pendiriannya.Bank Syariah Mandiri berdiri sejak tahun 

1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis 

ekonomi dan moneter tahun 1997-1998. Sebagaimana diketahui bahwa 

krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997 yang disusul dengan krisis 

multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan 

bermacam-macam dampak negatif yang begitu hebat terhadap seluruh 

sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha.  

Industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank 

konvensional mengalami krisis yang luar biasa. Pada akhirnya pemerintah 

mengambil tindakan merestrukturisasi dan merekapitulasi sebagian bank-

bank Indonesia.Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti 

(BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteran Pegawai (YKP), PT 

Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak 

krisis. PT Bank Susila Bakti (BSB) berusaha kelaur dari situasi tersebut 

dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta dengan 

mengundang investor asing. 

Pada saat yang bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan 

(merger) empat bank, yaitu Bank Dagang Negara, bank Bumi Daya, Bank 

Exim, dan Bapindo, menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri 

(Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan bank 

tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri(Persero) 

Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru Bank Susila Bakti (BSB).Sebagai 
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tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri kemudian melakukan 

konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. 

Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan 

perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon 

atas diberlakukannya UU No. 10 tahun1998, yang memberi peluang 

kepada bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking 

system). Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa UU 

tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT 

Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh 

karena itu, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan 

sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha Bank Susila Bakti 

berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi 

berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri 

sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH. No. 23 tanggal 

8 September 1999.  

Perubahan kegiatan usaha Bank Susila Bakti menjadi bank umum 

syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Surat 

Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 

1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior 

Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, Bank Indonesia menyetujui 

perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul 

pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri 

secara resmi mulai beroperasi sejak hari Senin, tanggal 25 Rajab 1420 

Hijriah atau 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil 

dan tumbuh sebagai bankyang mampu memadukan idealisme usaha 

dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan 

operasionalnya.Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani 

inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam 
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kiprahnya di perbankan Indonesia.Bank Syariah Mandiri untuk bersama 

membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.Sedangkan 

untuk PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jember 

Balung baru beroperasi pada bulan Desember 2009. 

Logo Bank Mandiri Syariah 

 

Gambar 3.1 Logo Bank Mandiri Syariah 

Sumber : Bank Mandiri Syariah Cabang Balung, Jember. 2020 

 

3.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 

A.  Visi  

 1. Menjadi Bank Syariah Terdepan dan Modern. 
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B.  Misi  

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas ratarata 

industri yang berkesinambungan. 

2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi 

yang melampaui harapan nasabah. 

3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran 

pembiayaan pada segmen ritel. 

4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal. 

5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang 

sehat. 

6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 

 

3.1.3 Nilai-nilai Perusahaan 

a. Excellence: Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan 

yang terpadu dan berkesinambungan. 

b. Teamwork: Mengembangkan lingkungan kerja yang saling 

bersinergi. 

c. Humanity: Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan 

religious. 

d. Integrity: Mentaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku 

terpuji. 

e. Customer Focus: Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan 

untuk menjadikan Bank Syariah Mandiri sebagai mitra yang 

terpercaya dan menguntungkan. 

 

3.1.4 Prinsip-Prinsip Bank Syariah Mandiri 

a. Keadilan 
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Bank Syariah Mandiri memberikan bagi hasil dan trasnfer prestasi 

dari mitra usaha dalam porsi yan adil sesuai dengan fitrah alami. 

b. Kemitraan 

Posisi nasabah investor, pengguna dana dan bank berada dalam 

hubungan sejajar sebagai mitra usaha yang saling menguntungkan 

dan bertanggung jawab. Syariah Mandiri benar-benar berfungsi 

sebagai intermediary institution lewat skema pembiayaan yang 

dimilikinya. 

c. Keterbukaan 

Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara 

berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan 

dana dan kualitas manajemen bank. 

d. Universitas 

Bank Syariah Mandiri dalam mendukung operasionalnya tidak 

membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam 

masyarakat dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil „alamin. 

 

3.1.5 Struktur Organisasi (SDM) 

Organisasi dalam arti badan adalah sekelompok orang yang 

bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan 

organisasi dalam arti struktur adalah gambaran secara sistematis tentang 

hubungan kerjasama orang yang terdapat dalam suatu badan dalam 

rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Adapun struktur organisasi dan tugas bagian pada Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jember Balung sebagai berikut:  
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Struktur Organisasi Bank Syariah Cabang Balung, Jember. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Struktur organisasi 

Sumber : Bank Mandiri Syariah Cabang Balung, Jember. 2020 
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A. Job Deskripsi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Jember Balung 

1. Branch Manager  

a. Memastikan tercapainya target segmen bisnis pembiayaan 

(micro, business banking, consumer), pendanaan, FBI, 

contribution margin dan laba bersih yang ada lokasi yang 

berada dalam koordinasinya. 

b. Menggali potensi bisnis di lokasi yang berada dalam 

koordinasinya untuk meningkatkan portfolio pembiayaan, 

penghimpunan dana pihak ketiga, perbaikan kualitas 

aktiva produktif, peningkatan pendapatan non operasional. 

c. Memastikan segala aktifitas operasional memenuhi 

ketentuan dan prudensialitas. 

2. Branch Operation & Service Manager 

a. Memastikan transaksi harian operasional telah sesuai 

dengan ketentuan dan SOP yang telah ditetapkan. 

b. Memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi, 

dokumentasi dan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

c. Memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai. 

3. Customer Service 

a. Memberikan informasi produk dan jasa BSM kepada 

nasabah. 

b. Memproses permohonan pembukaan dan penutupan 

rekening tabungan, giro dan deposito, serta keluhan 

nasabah dan stock opname kartu ATM. 

4.Teller 

a. Melakukan transaksi tunai & non-tunai sesuai dengan 

ketentuan.  
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b. Mengelola saldo kas Teller sesuai limit yang ditentukan.  

c. Mengelola uang yang layak dan tidak layak edar/uang 

palsu. 

5. General Support Staff 

a. Menyusun laporan atas realisasi biaya-biaya yang 

berhubungan dengan personalia maupun fasilitas kantor. 

b. Mengelola dan membuat laporan penggunaan kas kecil 

harian sesuai dengan wewenang yang berlaku. 

c. Mengelola pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan 

sarana serta prasarana kantor. 

6. Office Boy 

a. Menjaga kebersihan di lingkungan/ kawasan kerja terutama 

terkait dengan layanan nasabah. 

b. Menata perlengkapan dan peralatan kerja untuk 

memberikan kenyamanan dan kemudahan pegawai dalam 

bekerja.  

c. Membantu frontliner dalam hal fotokopi dokumen dan yang 

terkait dengan operasional bank. 

7. Driver 

a. Mengantar/menjemput pegawai yang dinas luar dan yang 

terkait dengan hal tersebut.  

b. Menjamin kendaraan dinas / kendaraan operasional selalu 

siap pakai dengan memeriksa perlengkapan kendaraan, oli, 

air radiator, ban, kunci-kunci, dan yang lain terkait hal 

tersebut. 

8. Security 

a. Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan/kawasan 

kerjanya. 
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b. Melaksanakan pengamanan dan pelayanan terbaik kepada 

nasabah sesuai dengan standar layanan dan ketentuan yang 

telah ditetapkan. 

c. Melaksanakan tugas pengawalan uang/ barang berharga/ 

dokumen penting. 

9. Pawning Officer 

a. Memastikan pencapaian target bisnis Gadai Emas BSM yang 

telah ditetapkan meliputi:pembiayaan gadai dan fee based 

income gadai baik kuantitatif maupun kualitatif. 

b. Memastikan akurasi penaksiran barang jaminan. 

10. Consumer Banking Relationship Manager 

a. Meningkatkan pertumbuhan portofolio pendanaan, 

pembiayaan, dan fee based pada segmen konsumer.  

b. Memastikan tersedianya data dan membuat rencana kerja 

berdasarkan data calon nasabah dan potensi pasar.  

c. Melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga seperti 

developer, perusahaan, SKPD pemerintah daerah serta 

instansi lainnya. 

11. Funding & Transaction Staff 

a. Melakukan aktifitas sales seperti presentasi, canvasing, dan 

menjelaskan produk, biaya serta program guna mencapai 

target pencairan.  

b. Mengumpulkan aplikasi pembukaan rekening nasabah sesuai 

ketentuan dan SLA. 

c. Maintenance nasabah pendanaan untuk top up saldo. 

12. Consumer Financing Executive 

a. Melakukan aktifitas sales seperti presentasi, canvasing, dan 

menjelaskan produk, biaya serta program guna mencapai 

target pencairan.  
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b. Mengumpulkan dokumen pembiayaan nasabah sesuai 

ketentuan dan SLA. 

c. Melakukan monitoring proses pembiayaan konsumer hingga 

pencairan. 

13. Micro Banking Manager 

a. Memastikan tercapainya target bisnis, yaitu pembiayaan, 

pendanaan dan fee based. 

b. Memastikan kualitas aktiva produktif dalam kondisi 

performing, financing dan maintenance terhadap seluruh 

nasabah segmen mikro. 

c. Memastikan pelaksanaan penagihan, restrukturisasi dan 

recovery nasabah kol 1 sampai dengan write off sesuai target 

yang ditetapkan 

14. Micro Financing Sales 

a. Melakukan pencapaian penjualan sesuai target bisnis yang 

ditentukan. 

b. Mengoptimalkan upaya pemasaran dan penjualan produk 

outlet mikro kepada calon nasabah mikro.  

c. Memastikan adanya pengajuan BI Checking untuk verifikasi 

profil calon nasabah. 

 

B. Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia (SDM) mengandung dua pengertian 

sebagai berikut : 

1. Usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan oleh seseorang dalam 

proses produksi dalam waktu tertentu 

2. Manusia yang mampu melakukan kegiatan yang mempunyai 

nilai ekonomis yaitu kegiatan tersebut menghasilkan barang atau 

jasa memenuhi kebutuhan manusia. 
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Dari pengertian diatas maka sebuah perusahaan membutuhkan 

SDM yang baik dan berkualitas untuk mendukung kegiatan 

operasionalnya. Secara kesaluruhan karyawan yang ada di PT. Bank 

Syariah Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Jember 

Balung berjumlah 17 (Tujuh Belas) orang, yang terdiri dari 12 (Dua  

Belas) orang karyawan, 3 (Tiga) security dan 1 (satu) driver serta 1 

(satu) office boy. 

Adapun susunan karyawan pada PT. Bank Syariah Mandiri 

(Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Jember Balung adalah 

sebagai berikut: 

1. Branch Manager    : 1 (Satu) 

2. Branch Operation & service Manager  : 1 (Satu) 

3. Pawning Officer    : 1 (Satu) 

4. Customer Banking Relationship Manager : 1 (Satu) 

5. Funding & Transaction Staff   : 1 (Satu) 

6. Micro Banking Manager   :  - 

7. Customer Service    : 1 (Satu) 

8. Teller      : 1 (Satu) 

9. General Support Staff    : 1 (Satu) 

10. Customer Financing Sales   : 2 (Dua) 

11. Micro Financing Sales    : 1 (Satu) 

12. Security     : 3 (Tiga) 

13. Driver       : 1 (Satu) 

14. Office Boy     : 1 (Satu) 

15. Mitra Micro     : 1 (Satu) 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


50 
 

Sumber daya manusia ini secara bertahap ditingkatkan 

melalui berbagai pendidikan formal maupun informal untuk 

melahirkan tenaga tenaga yang berkualitas dan professional 

dibidangnya.Agar karyawan mempunyai kualitas tinggi terhadap 

perusahaan dan mampu mencipatan suasana kerja yang kondusif 

serta menumbuhkan rasa saling memiliki maka PT. Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Jember Balung melakukan perbaikan 

kesejahteraan pegawai serta berkesinambungan. Kesejahteraan ini 

diberikan dalam bentuk Jaminan Sosial Tenaga Kerja, program 

dana pensiunan, tunjangan hari tua, tunjangan pengobatan, 

tunjangan hari raya, kredit pegawai, jasa produksi dan dana 

kesejahteraan. 

 

3.1.6 Produk  Dana 

A. Tabungan 

1. Tabungan BSM Tabungan dalam mata uang rupiah yang 

penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama 

jam buka kas di konter Bank Syariah Mandiri atau melalui ATM. 

Tabungan ini menggunakan akad mudharabah muthlaqah. 

2. BSM Tabungan Berencana Tabungan berencana yang 

memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian 

pencapaian target dana yang telah ditetapkan.Tabungan ini 

menggunakan akad mudharabah muthlaqah. 

3. BSM Tabungan Investasi Cendekia Tabungan berjangka untuk 

keperluan uang pendidikan dengan jumlah setiap bulanan tetap 

(installment) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi. 

4. BSM Tabungan Simpati Tabungan berdasarkan prinsip wadiah 

yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-

syarat yang disepakati. 
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5. TabunganKu 

TabunganKu merupakan tabungan untuk perorangan dengan 

persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama 

oleh bank-bank di  Indonesia guna menumbuhkan budaya 

menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

6. BSM Tabungan Dollar  

Tabungan dalam mata uang dollar (USD) yang penarikan dan 

setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan Bank 

Syariah Mandiri. 

7. BSM Tabungan Kurban   

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu nasabah dalam 

merencakan ibadah kurban dan aqiqah. 

8. BSM Tabungan Pensiun  

Tabungan Pensiun BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah 

berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah, yang penarikannya 

dapat dilakukan setiap saat berdaarkan syarat-syarat dan ketentuan 

yang disepakati.Produk ini merupakan hasil kerjasama BSM 

dengan PT Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai 

negeri Indonesia. 

9. Tabungan Mabrur dan Umrah  

Tabungan yang menyediakan fasilitas dana talangan haji, 

bekerjasama dengan SISKOHAT DEPAK yang menjamin 

keberangkatan nasabah ke tanah suci. 
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B. Giro 

1. BSM Giro  

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk 

kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip 

wadiah yad dhamanah. 

2. BSM Giro Valas 

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang US Dollar untuk 

kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip 

wadiah yad dhamanah untuk perorangan atau non-perorangan.  

3. BSM Giro Singapore Dollar 

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Singapore Dolar untuk 

kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip 

wadiah yad dhamanah untuk perorangan atau non-perorangan. 

4. BSM Giro Euro 

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Singapore Dolar untuk 

kemudahan transaksi dengan  pengelolaan berdasarkan prinsip 

wadiah yad dhamanah untuk perorangan atau non-perorangan.  

 

C. Deposito  

1. BSM Deposito  

Investasi berjangka dalam mata uang rupiah yang dikelola 

berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah untuk perorangan 

atau non-perorangan. 

2. BSM Deposito Valas 

Investasi berjangka dalam mata uang dollar yang dikelola 

berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah untuk perorangan 

atau non-perorangan. 
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3.1.7 Mobile Banking Bank Syariah Mandiri 

Mobile Banking Mobile Banking merupakan salah satu layanan 

transaksi perbankan yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri.Pertama 

kali diluncurkan pada tahun 2007 masih dengan fitur yang 

sederhana.Awal mulanya, mobile banking milik Bank Syariah Mandiri ini 

bernama BSM Mobile Banking GPRS, biasa disingkat dengan MBG 

memudahkan nasabahnya dalam melakukan transaksi perbankan dengan 

internet berbasis GPRS di telepon seluler. Lambat laun, nama MBG 

diganti dengan BSM Mobile.  

Fitur yang ditampilkan selalu diperbarui untuk melengkapi kebutuhan 

dan menarik pengguna. Dalam fitur BSM Mobile tersedia menu favorite 

dimana nomor rekening yang sama dan sering digunakan untuk menjadi 

tujuan transfer uang, pembayaran atau pembelian, akan tersimpan secara 

otomatis di menu favorite pada BSM Mobile. Selain itu yang menjadi 

kelebihan BSM Mobile adalah adanya layanan non perbankan yaitu 

informasi jadwal shalat, serta kata-kata inspiratif (Hikmah). 

Nasabah yang ingin mengaktifkan BSM Mobile adalah nasabah yang 

memiliki fasilitas ATM. Karena BSM Mobile saling berhubungan dengan 

fasilitas kartu ATM. Jika kartu ATM milik nasabah terblokir atau expired 

maka secara otomatis BSM Mobile pun terblokir atau expired pada saat itu 

juga. BSM Mobile hanya bisa dipakai untuk satu nomor rekening dan satu 

nomor telepon tetap.Sehingga jika nasabah memiliki lebih dari satu 

rekening, nasabah harus memiliki lebih dari satu aplikasi BSM Mobile 

dalam teleponnya serta dengan nomor telepon yang berbeda pula. 

Biaya yang dikeluarkan dalam transaksi BSM Mobile diambil dari 

tabungan sesuai dengan tarif biaya transaksi yang dilakukan.BSM Mobile 

tidak mengurangi pulsa reguler namun mengurangi kuota internet sesuai 

dengan provider yang digunakan.Berbeda dengan fasilias ATM, BSM 

Mobile tidak memiliki biaya administrasi. Digunakan atau tidak dalam 
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jangka waktu lama tidak akan mengurangi uang tabungan nasabah.5 

Manfaat yang dimiliki BSM Mobile adalah untuk transaksi cek saldo, cek 

mutasi transaksi, transfer antar rekening BSM, transfer real time  ke 83 

bank, transfer SKN, pembayaran tagihan, pembelian isi ulang pulsa seluler 

dan transaksi lainnya. Dengan adanya BSM Mobile, nasabah diuntungkan 

dalam hal hemat waktu dan biaya serta mempermudah nasabah dalam 

transaksi setiap waktu tanpa datang ke cabang BSM. Bagi pihak Bank, 

BSM Mobile menguntungkan dalam hal: 

a. Meningkatkan mutu pelayanan (service) dan kepuasan nasabah. 

b. Mengurangi risiko transaksional yaitu kesalahan atau kekeliruan yang 

dilakukan oleh Teller seperti salah menghitung, salah memberikan 

pengembalian dan lain-lain. 

c. Mengurangi transaksi uang tunai atau perputaran uang tunai (cash). 

d. Menambah pendapatan Bank yaitu melalui biaya yang dikeluarkan oleh 

nasabah saat melakukan transaksi BSM Mobile (fee based income).  

Adapun persyaratan yang harus dimiliki nasabah sebelum mengajukan 

registrasi BSM Mobile: 

a. Memiliki rekening tabungan atau giro BSM. 

b. Memiliki BSM Card. 

c. Menggunakan kartu ponsel berbasis GSM dan tersedia fasilitas 

GPRS/EDGE/3G/BIS dan WIFI. 

d. Mengisi formulir permohonan BSM Mobile.  

Ketentuan dan cara mengunduh aplikasi BSM Mobile Banking melalui 

ponsel:  

a. Untuk ponsel dengan OS BB, BB10, Androis, IOS; Blackberry App 

World, Google Play Store, App Store dengan keyword “BSM Mobile 

Banking”. 
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b.  Untuk ponsel Blackberry dengan OS sebelum BB10:  

a. http://mobile.syariahmandiri.co.id atau 

b. Blackberry App World dengan keyword “BSM Mobile 

Banking”  

c. Untuk ponsel Nokia, Sony Ericson atau ponsel dengan platform 

symbian yang support java: http://mobile.syariahmandiri.co.id 

Pastikan aplikasi BSM Mobile Banking offered by/publisher/by PT. 

Bank Syariah Mandiri. 
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BAB V KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan pada Bank 

Mandiri Syariah Cabang Balung Kabupaten Jember dapat diambil kesimpulan 

berdasarkan judul laporan serta berdasarkan tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung mengenai pembiayaan 

pada bank mandiri syariah. 

Pada bank mandiri syariah terdapat beberapa pembiayaan yang 

digunakan dalam bertransaksi.Yaitu pembiayaanmurahabah, salam, istishna‟. 

Ada pembiayaan yang paling sering digunakan adalah pembiayaan dengan 

akad mudharabah dan murabahah, tetapi dalam gadai emas bank mandiri 

syariah menggunakan akad qardh. 

Dalam bank mandiri syariah pembiayaan tidak menggunakan system 

bunga tetapi menggunakan system bagi hasil atau margin, disinilah nasabah 

boleh menentukan besar margin dan menyetujuinya diawal akad atau sebelum 

melakukan pembiayaan.Margin atau bagi hasil merupakan salah satu 

pendapatan yang diterima bank dari nasabah dari upah yang diberikan. 

 

2. Untuk mengetahui formulir apa saya yang dibutuhkan dan mengetahui cara 

pengisian data nasabah yang melakukan pembiayaan. 

Sebelum melakukan pembiayaan gadai emas kepada bank mandiri 

syariah nasabah diharuskan mengetahui dan memahami syarat-syarat dan 

ketentuaan yang berlaku dalam pembiayaan gadai emas dan akad yang 

ditentukan.Nasabah diwajibkan memenuhi ketentuan tersebut. 

Setelah nasabah menyetujui ketentuaan yang diberikan oleh pihak 

bank maka nasabah diharuskan mengisi formulir yang disediakan sesuai 

dengan kartu identitas.Formulir yang telah isi diberikan kepada petugas gadai 
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dan mengesahkan formulir tersebut. Nasabah menunggu pencairan dana dari 

pembiayaan gadai emas pada hari yang sama. Dan nasabah diharuskan 

memberikan jaminan atau emas yang akan digadaikan kepada bank. 

 

3. Membantu pelaksanaan kegiatan administrasi pada penyaluran pembiayaan 

gadai emas kepada nasabah. 

Berdasarkan prinsip syariah biaya administrasi barang jaminan dibayar 

pada saat pencairan.Biaya pemeliharaan gadai emas per 15 hari dan dibayar 

pada saat pelunasan dan cukup dengan membayar biaya pemeliharaan dan 

administrasi apabila sampai dengan 4 bulan belum dapat melunasi pinjaman. 

Gadai emas bank mandiri syariah merupakan pembiayaan atas dasar 

jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh dana cepat. 

Produk pembiayaan gadai emas ini dapat digunakan untuk mengatasi 

kebutuhan biaya yang diperlukan nasabah. Manfaat yang didapat setelah 

menjadi nasabah gadai emas di bank mandiri syariah adalah aman, proses 

mudah dan cepat, biaya pemeliharaan yang kompetitif. 
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