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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Perbankan secara umum dibagi menjadi dua yaitu lembaga bank 

konvensional dan lembaga bank syari’ah yang merupakan salah satu 

instrumen dalam menegakkan aturan ekonomi islam. Kedua lembaga 

tersebut merupakan lembaga sosial. Salah satu kegiatan Bank Syari’ah 

adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Kegiatan ini dilakukan 

salah satunya oleh Bank Syari’ah Mandiri Kantor Cabang Malang.  

Bank Syari’ah Mandiri Kantor Cabang Malang melakukan kegiatan yang 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi terhadap 

karyawan tetap. Pembiayaan yang dimaksud menggunakan transaksi akad 

jual beli dengan cara diwakilkan oleh shahibul maal (nasabah) atau 

pemberian pembiayaan dari pihak Bank Syari’ah Mandiri kepada nasabah 

Bank Syari’ah Mandiri dalam bentuk pembiayaan murabahah al wakalah. 

Murabahah Al Wakalah diterapkan melalui mekanisme jual beli 

barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan 

diperoleh bank. Porsi pembiayaan dengan akad Murabahah saat ini 

berkontribusi paling besar dari total pembiayaan Perbankan Syariah 

Indonesia yakni 60%. Hal ini terjadi karena sebagian besar pembiayaan 
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yang diberikan sektor perbankan di Indonesia bertumpu pada sektor 

konsumtif. Pembiayaan Murabahah Al Wakalah mempermudah untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembiayaan konsumtif seperti pengadaan 

kendaraan bermotor, pembelian rumah dan kebutuhan konsumen 

lainnya.(OJK, 29 Juni 2016) 

 Pembiayaan BSM Implan mempunyai keunggulan tersediri bagi 

perusahaan yaitu sebai bentuk penghargaan kepada karyawan, sumber 

dana dan administrasi pinjaman, sedangkan keuntungan untuk karyawan 

mendapatkan kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas 

pembiayaan. 

Jika suatu nasabah akan melakukan pembiayaan terhadap Bank 

Syari’ah Mandiri, maka langkah-langkah yang dilihat bagaimana kriteria 

nasabah pada pembiayaan BSM Implan, dilihat dulu akadnya seperti 

margin dari jumlah yang harus dibayar. Jika Lembaga Keuangan Syari’ah 

pembiayaan yang diberikan mengalami gagal bayar, nasabah tidak mampu 

membayar sisa utang serta membebaskan utangnya , maka langka-langkah 

yang dilakukan untuk menyelamatkan pembiayaan tersebut dengan 

berbagai macam. 

Penelitian ini didasarkan pada observasi yang dilakukan oleh 

penulis di Bank Syari’ah Mandiri Kantor Cabang Malang. Ada berbagai 

macam produk yang ditawarkan oleh Bank Mandiri Syari’ah salah satunya 

pembiayaan produktif dan konsumtif. Adapun pembiayaan yang diteliti 

oleh penulis adalah pembiayaan konsumtif. Pembiayaan ini adalah 
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pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan 

akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer bagi calon 

nasabah. 

Berdasarkan latar belakang diatas, naka penulis mengambil judul 

“Prosedur akad Murabahah Al-Wakalah pada pembiayaan BSM implan di 

Bank Syari’ah Mandiri kantor cabang Malang” 

B. Perumusan Masalah  

1. Bagaimana kriteria nasabah yang bisa melakukan pembiayaan BSM 

Implan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang ?  

2. Bagaimana prosedur akad Murabahah Al-Wakalah pada pembiayaan 

BSM Implan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang?  

3. Bagaimana proses perpanjangan fasilitas pembiayaan BSM Implan 

pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang jika pembiayaan 

bermasalah ? 

C. Batasan Masalah  

Agar tidak menyimpang jauh dari tujuan penelitian dan fokus pada 

permasalahan serta ruang lingkup pembahasan, maka penelitian 

memberikan batasan yang membahas tentang kriteria nasabah, prosedur 

serta proses perpanjangan pembiyaan BSM Implan jika terjadi masalah 

pada pembiayaan BSM Implan pada Bank Syariah Mandiri Cabang 

Malang. 
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D. Tujuan dan Manfaat  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini  

adalah :  

1. Mengetahui kriteria nasabah yang bisa melakukan pembiayaan BSM 

Implan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang 

2. Mengetahui prosedur akad Murabahah Al-Wakalah pada 

pembiayaan BSM Implan pada Bank Syariah Mandiri Cabang 

Malang 

3. Mengetahui proses perpanjangan fasilitas pembiayaan BSM Implan 

pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang jika terjadi masalah 

         Manfaat Penelitian   

Dalam penelitian ini terdapat dua macam kegunaan :  

1. Untuk BSM Cabang Malang. Memberikan masukan yang 

membangun bagi pihak Bank Syari’ah Mandiri Cabang Malang  

2. Untuk peneliti selanjutnya. Dapat digunakan sebagai bahan 

acuan perbandingan bagi pihak lain antara teori dengan praktek 

serta menambah pengetahuan bagi pihak lain khususnya calon 

nasabah yang melakukan pengajuan pembiayaan BSM Implan 

menggunakan akad murabahah al-wakalah 
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