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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pembiayaan 

1. Pengertian Pembiayaan 

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan 

dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan 

sangat bermanfaat bagi nasabah, bank syariah dan juga bermanfaat bagi 

pemerintah. Dari  beberapa kegiatan penyaluran dana  yang dilakukan oleh 

bank syariah, pembiyaan memberikan hasil yang paling besar. Bank syariah 

perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam, sebelum melakukan 

penyaluran dana melalui pembiyaan. 

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit 

yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, 

pengembalian dari pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi 

dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang tersedia di bank syariah. 

Dalam Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun. 1998, pembiayaan adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan pesetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain 

yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah 

jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Ismail, 2011:106).  
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2. Unsur-unsur Pembiayaan 

a. Bank Syariah 

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada 

pihak lain yang mebutuhkan dana. 

b. Mitra Usaha atau Partner 

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank 

syariah, atau pengguna dan yang disalurkan oleh bank syariah.  

c. Kepercayaan 

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang 

menerima pembiyaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk 

mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu 

yang di perjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada 

mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada 

pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan 

dapat memenuhi kewajibannya.  

d. Akad  

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang 

telah dilakukan dan disepakati antara bank syariah dengan pihak 

nasabah atau mitra usaha . 

e. Risiko 

Setiap dana yang di salurkan atau diinvestasikan oleh bank syariah 

selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan 
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merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang 

disalurkan tidak dapat kembali. 

f. Jangka Waktu 

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk 

membayarkan kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank 

syariah. Jangka waktu bisa bervariasi yaitu jangka pendek, jangka 

menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu 

pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menegah 

merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melalukan 

pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun. Jangka panajang adalah 

jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun. 

g. Balas Jasa 

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, 

maka nasabah membayar dengan jumlah tertentu sesuai dengan akad 

yang telah disepakati antara bank dan nasabah (Ismail, 2011:107-108). 

3. Fungsi Pembiayaan 

Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah berfungsi membantu 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. 

Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan 

lain-lain yang membutuhkan dana. 

Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain : 

a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa 
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Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, jika uang 

belum tersedia sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan dapat 

membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa. 

b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle 

fund 

Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan 

pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk 

mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang 

membutuhkan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang idle untuk 

disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari 

golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang 

membutuhkan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut 

dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana. 

c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga 

Pengembangan pembiayaan akan mendorong meningkatnya 

jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan 

mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan 

berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang 

yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga. 

d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi 

yang ada 

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan oleh 

bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro ekonomi. Mitra 
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(pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan 

memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, 

meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan 

ekonomi lainnya (Ismail, 2011:108-109). 

4. Manfaat Pembiayaan 

Beberapa manfaat dari pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah 

kepada nasabah usaha antara lain: 

a. Manfaat pembiayaan bagi bank 

Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan 

mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan 

pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah 

diperjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah). 

Pembiayaan dapat berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. 

Hal ini dapat tercermin pada perolehan keuntungan. Dengan adanya 

peningkatan keuntungan usaha bank akan menyebabkan kenaikan 

tingkat profitabilitas bank. 

b. Manfaat pembiayaan bagi debitur 

Meningkatkan usaha nasabah pembiayaan yang diberikan oleh 

bank kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas besarnya 

usaha. Pembiayaan untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan 

peralatan, dapat membantu nasabah untuk meningkatkan jumlah 

produksi penjualan.  

c. Manfaat pembiayaan bagi pemerintah 
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Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong 

pertumbuhan sektor riil, karena uang yang tersedia di bank menjadi 

tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha. Pembiayaan yang 

diberikan kepada perusahaan untuk investasi atau modal kerja, akan 

meningkatkan volume produksinya, sehingga peningkatan volume 

produksi akan berpengaruh pada peningkatan volume usaha dan pada 

akhirnya akan meningkatkan pendapatan secara nasional. 

d. Manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas 

Mengurangi tingkat pengangguran. Pembiayaan yang diberikan 

untuk peusahaan dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja 

karena adanya peningkatan volume produksi, tentu akan menambah 

jumlah tenaga kerja. Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi 

tertentu, misalnya akuntan, notaris, asuransi. Pihak ini diperlukan oleh 

bank untuk mendukung kelancaran pembiayaan (Ismail, 2011:110-113). 

5. Jenis-jenis Pembiayaan 

a. Pembiayaan Modal Kerja 

Pembiayaan modal kerja adalah 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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b. Pembiayaan Investasi 

Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau 

jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan 

untuk: 

 Pendirian proyek baru, yakni pendirian atau pembangunan proyek 

atau pabrik dalam rangka usaha baru. 

 Rehabilitasi, yakni penggantian mesin atau peralatan lama yang 

sudah rusak dengan mesin atau peralatan baru yang lebih baik. 

 Modernisasi, yakni penggantian menyeluruh mesin atau peralatan 

lama dengan mesin atau peralatn baru yang tingkat teknologinya 

lebih baik atau lebih tinggi. 

c. Pembiayaan Konsumtif 

Secara definitif, konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi 

kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk 

tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan konsumtif 

adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan 

umumnya bersifat perorangan. 

d. Pembiayaan Sindikasi 

Secara definitif, yang dimaksud dengan pembiayaan sindikasi 

adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga 

keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pada umumnya, 
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pembiayaan ini diberikan bank kepada nasabah korporasi yang memiliki 

nilai transaksi yang sangat besar (Karim , 2011:219) 

B. Pengertian Sistem Pembiayaan 

Sebelum peneliti memberikan uraian mengenai sistem pembiayaan, 

peneliti terlebih dulu akan menguraikan tentang pengertian sitem menurut para 

ahli. Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang 

terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan (Mulyadi, 2001 : 5). 

Dalam suatu organisasi terdapat sistem kegiatan dari sekelompok orang untuk 

mencapai tujuan. Tujuan akan dapat tercapai dengan efektif dan efisien apabila 

kegiatan sekelompok orang itu dilakukan dengan sistematis. 

Menurut James A. Hall (2001 : 5), sistem adalah satu kelompok dua atau 

lebih komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lain atau 

subsistem-subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama. Sistem 

dibuat untuk menangani sesuatu yang berulangkali atau yang secara rutin 

terjadi. Melalui sistem, pihak intern dan ekstern perusahaan dapat memperoleh 

informasi yang diperlukan mengenai perusahaan. 

Dari definisi yang ada dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu 

jaringan prosedur yang saling berkaitan ataupun saling berhubungan untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah direncanakan. 

Berdasarkan pengertian sistem diatas penulis mencoba memberikan 

definisi sendiri dari sistem pembiayaan. Sistem pembiayaan merupakan suatu 

kerangka dari kumpulan prosedur-prosedur yang saling berhubungan dalam 
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menyediakan dana atau uang, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara 

nasabah dan bank yang mewajibkan pihak yang diberi pembiayaan untuk 

mengembalikan dana atau uang dengan jangka waktu tertentu dan disertai 

dengan imbalan atau bagi hasil. 

C. Pembiayaan Murabahah 

1. Pengertian Murabahah 

Murabahah adalah  jual beli barang pada harga awal dengan 

tambahan keuntungan yang sudah disepakati antara pihak bank dan 

nasabah. Dalam murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang 

kepada pembeli , kemudian penjual mensyaratkan atas laba dalam jumlah 

tertentu (Sudarsono, 2004:58) . 

Menurut Pasal 19 d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah menyebutkan bahwa murabahah adalah akad 

pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada 

pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai 

keuntungan yang telah disepakati. 

Pembiayaan murabahah merupakan jasa pembiayaan bank syariah 

dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan proses pembayaran 

cicilan. Besar keuntungan pembiayaan murabahah yang diperoleh dari 

harga beli dapat dinyatakan dalam nominal rupiah atau dalam bentuk 

presentase dari harga beli misalnya 10% atau 15%. Margin keuntungan 

bersifat tetap hingga pembiayaan lunas. 
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2. Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah 

Al Qur’an: 

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 

penyakit gila. Keadaan mereka yang demikianitu, adalah disebabkan 

mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya  jual beli itu sama dengan 

riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 

Orang-orang yang telah sampai kepada-Nya larangan dari Tuhan-Nya lalu 

terus berhenti (dari mengambil riba), maka bagiannya apa yang telah 

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusan-Nya (terserah) 

kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah 

penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya (QS. Al-Baqarah (2) 

:275) 

Al Hadis: 

Dari Suaib ar-Rumi ra bahwa Rasulullah saw bersabda, “Tiga hal yang di 

dalam terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah 

(mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan 

rumah, bukan untuk dijual” (Hr. Ibnu Majah). 

3. Skema Pembiayaan Murabahah 

Didalam pembiayaan murabahah, sedikit-dikitnya terdapat dua pihak 

yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual 

barang dan nasabah sebagai pihak pembeli barang. 
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Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah 

Keterangan : 

 Bank Syariah dan Nasabah melaksanakan negoisasi rencana 

transaksi jual beli. Poin negoisasi meliputi jenis barang yang akan 

dibeli, kualitas barang, dan harga jual. 

 Bank Syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana 

nasabah sebagai pembeli dan bank syariah sebagi penjual. Didalam 

akad jual ini ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli dan 

menetapkan harga jual barang. 

 Atas dasar akad yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah, 

maka bank syariah membeli barang dari supplier atau penjual. 

Bank Syariah NASABAH 

SUPPLIER PENJUAL 

1.Negoisasi & persyaratan 

2.Akad jual beli 

6.Bayar 

3.Beli barang 

4.Kirim barang 

5.Terima Barang & 

dokumen 
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Pembelian yang dilakukan leh bank ini sesuai dengan keinginan 

nasabah yang telah tertulis didalam akad. 

 Supllier mengirinkan barang kepada nasabah atas perintah dari bank 

syariah. 

 Nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen 

kepemilikan barang yang dibeli. 

 Setelah menerima barang dan dokumen maka nasabah melakukan 

pembayaran. Pembayaran yang biasa dilakukan oleh nasabah yaitu 

dengan cara angsuran (Ismail , 2011:139). 

4. Jenis Pembiayaan Murabahah 

 Murabahah berdasarkan pesanan 

Murabahah berdasarkan pesanan artinya bahwa bank syariah akan 

melakukan transaksi murabahah jika ada nasabah yang memesan barang 

sehingga penyediaan barang akan dilakukan oleh bank jika ada pesanan 

dari nasabah. 

 Murabahah tanpa pesanan 

Murabahah tanpa pesanan maksudnya penyediaan barang oleh bank 

syariah tidak terpengaruh dari pesanan nasabah. 

5. Rukun Pembiayaan Murabahah 

Rukun pembiayaan murabahah yaitu : 

 Penjual (Ba’i). 

 Pembeli (Musytari). 
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 Barang yang diperjualbelikan (Mabi’). 

 Harga (Tsaman) atau plafond pembiayaan. 

 Ijab dan qabul sebagai akad perjanjian. 

 Barang yang diperjual belikan bukan termasuk dalam kategori barang 

yang diharamkan. 

6. Syarat Pembiayaan Murabahah 

Adapun syarat-syarat pembiayaan murabahah yaitu : 

 Penjual memberitahu biaya modal ke nasabah. 

 Kontrak pertama harus sesuai dengan rukun yang sudah ditentukan dan 

ditetapkan. 

 Kontrak harus bebas dari riba. 

 Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atau 

kerusakan barang sesudah pembelian. 

 Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya pembelian secara hutang kepada pembeli. 

7. Tujuan Pembiayaan Murabahah 

Adapun tujuan pembiayaan murabahah yaitu : 

 Mewujudkan keinginan masyarakat untuk memiliki suatu barang , baik 

barang produktif maupun barang konsumtif. 

 Memberikan pembiayaan dalam bentuk barang yang dibutuhkan 

nasabah yang pembayarannya dengan sistem angsuran atau dengan 

cicilan. 
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 Memberikan pembiayaan kepada nasabah atau debitur baik berupa 

nasabah perorangan, lembaga, maupun perusahaan.  

8. Dokumen yang Digunakan 

Dokumen adalah kertas-kertas yang digunakan untuk merekam 

terjadinya transaksi yang pertama kali sebagai dasar pencatatan (Mulyadi, 

2001:3). Dokumen yang digunakan dalam pemberian pembiayaan antara 

lain : 

a. Formulir permohonan pembiayaan 

Dokumen yang digunakan dalam tahap permohonan yaitu surat 

permohonan pembiayaan yang diajkukan oleh nasabah. Surat 

permohonan pembiayaan merupakan surat permohonan untuk 

mendapatkan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah kepada bank 

syariah. 

b. Investigasi 

Dokumen yang digunakan yang digunakan dalam tahap 

Investigasi yaitu: 

1. Formulir hasil wawancara 

Formulir hasil wawancara yaitu formulir yang berisi rangkuman 

hasil wawancara kepada nasbah yang dilakukan oleh Account 

Officer yang selanjutnya digunakan untuk bahan pertimbangan 

dalam pembiayaan. 

2. Laporan pembiayaan setempat 
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Laporan pembiayaan setempat yaitu laporan pemeriksaan dan 

penelitian terhadap jaminan atau usaha nasabah yang dilakukan 

dengan survey ke lokasi jaminan atau tempat usaha nasabah oleh 

pejabat bank. 

3. BI Checking 

BI Checking yaitu informasi yang diperoleh dari Bank Indonesia 

tentang profil nasabah meliputi antara lain identitas nasabah, pemilik 

dan pengurus, fasilitas penyediaan dana yang diterima, agunan, 

penjamin, dan kolektibilitas. Dari BI Checking bisa diketahui 

kelancaran pembayaran nasabah. 

4. Trade Checking 

Trade Checking yaitu informasi tentang usaha nasabah kepada bank. 

c. Pemutusan Pembiayaan 

Dokumen-dokumen yang digunakan pada tahap pemutusan 

pembiayaan adalah: 

1. Surat penegasan persetujuan pembiayaan  

Surat penegasan persetujuan pembiayaan yaitu surat yang 

berisi penegasan kepada nasabah bahwa pembiayaan yang diajukan 

oleh nasabah telah disetujui. 

2. Surat kontrak/surat perjanjian 

Surat kontrak/surat perjanjian yaitu surat yang berisi jadwal 

pembayaran / tanggal pembayaran angsuran atas pembiayaan yang 

telah diterima nasabah. 
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3. Surat kuasa debet rekening 

Surat kuasa debet rekening yaitu surat kuasa yang sudah 

ditandatangani nasabah sebagai tanda memberi kuasa kepada bank 

untuk mendebet rekening nasabah untuk membayar biaya-biaya 

yang timbul dari penbiayaan yang diajukan oleh nasabah. 

4. Surat persetujuan Suami-Istri 

Surat persetujuan suami/istri yaitu surat dari suami/istri yang 

telah menyetujui tindakan yang dilakukan atau permohonan 

pembiayaan yang dilakukan suami/istri tersebut. 

5. Tanda terima uang 

Tanda terima uang yaitu surat yang berisi jumlah biaya yang 

dicairkan oleh bank atas pembiayaan yang diajukan nasabah. 

6. Akad pembiayaan 

Akad pembiayaan yaitu dokumen bukti bahwa pembiayaan 

yang diberikan bank kepada nasabah sudah terikat resmi secara 

hukum. 

7. Bukti pengikatan jaminan 

Bukti pengikatan jaminan merupakan dokumen jaminan 

nasabah yang diberikan kepada bank untuk menjamin pembiayaan 

dan tersimpan aman serta terikat secara hukum. 

d. Pencairan Pembiayaan 

Dokumen yang digunakan dalan tahap pencairan pembiayaan yaitu : 
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1. Formulir Customer Servis 

Formulir customer servis merupakan formulir yang berisikan 

data nasabah, ketentuan yang disetujui, dan daftar jaminan yang 

dikuasai bank. 

2. Formulir Surat Pencairan Fasilitas Pembiayaan 

Formulir surat pencairan fasilitas pembiayaan merupakan 

formulir yang berisi perintah pencairan disertai data-data nasabah 

yang terkait seperti nama nasabah, jangka waktu, dan rekening. 

penampung fasilitas. 

9. Fungsi-fungsi yang Terkait 

Prosedur pembiayaan murabahah melibatkan beberapa bagian 

didalam bank agar pembiayaan murabahah berjalan sesuai dengan 

prosedurnya dan dapat diawasi dengan baik serta untuk menghindari 

penyelewengan.  

Bagian-bagian bank yang terlibat dalam proses pembiayaan 

murabahah antara lain : 

a. Permohonan 

Bagian-bagian yang terlibat dalam permohonan yaitu : 

1. Account Officer 

Account Officer bertugas menerina surat permohonan 

pembiayaan dari nasabah, dan meneliti kelengkapan permohonan 

pembiayaan sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan, kemudian surat 

permohonan pembiayaan diserahkan Account Officer ke Direksi. 



23 
 

2. Direksi 

Direksi bertugas menerima dan meneliti kembali surat 

permohonan pembiayaan dari Account Officer beserta lampirannya, 

kemudian memberi keputusan secara tertulis dan menyerahkan surat 

permohonan pembiayaan kepada bagian pemasaran/marketing. 

3. Marketing 

Marketing bertugas menerima surat permohonan pembiayaan 

dari Direksi kemudian menindak lanjuti sesuai keputusan yang telah 

diberikan Direksi. 

b. Investigasi 

Bagian-bagian yang terlibat dalam investigasi yaitu : 

1. Account Officer 

Account Officer bertugas untuk meneliti kelayakan calon 

nasabah berdasarkan ketentuan prosedur pembiayaan. 

2. Manager Operasional dan Administrasi Pembiayaan 

Manager Operasional dan Administrasi Pembiayaan bertugas 

menerima hasil pelaksanaan investigasi dari Account Officer. 

c. Analisa 

Bagian-bagian yang terlibat dalam analisa yaitu: 

1. Account Officer 

Account Officer bertugas untuk membuat nota analisis 

pembiayaan kemudian menyerahkan nota analisis pembiayaan dan 

hasil investigasi kepada Analis Officer. 
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2. Analis Officer 

Analis Officer bertugas menerima nota analis pembiayaan dan 

hasil investigasi dari Account Officer untuk diproses Marketing dan 

melakukan analisa kelayakan usaha nasabah secara detail. 

3. Marketing 

Marketing bertugas untuk menerima nota analisis pembiayaan 

berikut lampirannya dan melakukan review secara menyeluruh. 

4. Direksi 

Direksi bertugas menerima nota analisis pembiayaan dari 

marketing dan memberikan keputusan apakah nasabah layak 

diberikan pembiayaan atau tidak layak Setelah diputuskan. 

diserahkan kembali ke Analis Officer untuk diproses. 

d. Pemutusan Pembiayaan 

Bagian-bagian yang terlibat dalam pemutusan pembiayaan yaitu: 

1. Analis Officer 

Analis Officer bertugas menerima nota analisis pembiayaan berikut 

lampiran yang sudah disetujui oleh pimpinan, kemudian membuat : 

a. Surat Pengesahan Persetujuan Pembiayaan 

b. Surat kontrak/ surat perjanjian 

c. Surat kuasa debet rekening 

d. Surat persetujuan istri 

e. Tanda terima uang 

f. Akad pembiayaan 
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g. Bukti pengikatan jaminan 

h. Bukti kelengkapan dokumen pembiayaan lainnya 

Kemudian Analis Officer melakukan Akad Pembiayaan 

dengan nasabah dan semua dokumen pembiayaan ditandatangani 

oleh nasabah di atas materai. 

2. Marketing 

Marketing bertugas menerima semua data-data pembiayaan 

nasabah dari Analis Officer dan mengecek kesesuaian persyaratan 

berdasarkan nota analisa pembiayaan. Jika sudah sesuai maka 

marketing menandatangani dan menyerahkan kepada pimpinan 

cabang. 

3. Pimpinan Cabang 

Pimpinan cabang bertugas menerima semua data-data 

pembiayaan nasabah dari Analis Officer, kemudian. mengecek atas 

kesesuaian syarat-syarat yang tertulis dalam surat pengesahan 

persetujuan pembiayaan dan menyerahkan kepada Account Officer 

untuk disiapkan proses pencairan pembiayaan. 

e. Pencairan pembiayaan 

1. Account Officer 

Account Officer bertugas menyerahkan surat beserta 

dokumen-dokumen. pembiayaan dan syarat pencairan pembiayaan 

kepadaunit pencairan pembiayaan. 

2. Administrasi Pembiayaan 
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Admisistrasi pembiayaan bertugas mengecek kesesuaian 

dokumen yang diserahkan, apabila data sesuai dengan ketentuan dan 

syarat yang berlaku kemudian melakukan pencairan. 

10. Unsur Pegendalian Intern 

Sistem pengendalian intern meliputistruktur organisasi, mengecek 

ketelitian, dan kebenaran data akuntansi, serta mendorong efisiensi dan 

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2001:163) 

Sistem pengendlian intern yaitu sistem pengawasan dari bank yang 

disesuaikan pada setiap unit kerja sehingga unit kerja tersebut saling 

melengakapi. 

 Pengendalian internal adalah melakukan pengujian atas kebenaran 

perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. angka-angka yang sudah tertera 

pada formulir (Maron, 2000:2). 

Beberapa pokok utama dalam pengendalian intern pada proses 

pembiayaan yaitu : 

1. Harus ada pemisahan fungsi antara pejabat bank yang menyetujui 

pembiayaan, pejabat bank yang melakukan pembayaran kepada debitur, 

yang melakukan penagihan, analisis, administrasi pembiayaan dan 

agunan. 

2. Harus ada kebijakan/ketentuan pembiayaan secara tertulis yang telah 

disetujui oleh Direksi. 

3. Harus ada rapat  yang akan menangani proses pembiayaan. 
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4. Harus ada review terhadap pembiayaan yang sudah diberikan dan 

pejabat bank harus memantau juga pelaksanan review tersebut. 

Ada tiga tahapan pengendalian terhadap pembiayaan murabahah 

dalam bank syariah yaitu: 

1. Pengendalian pada saat perencanaan 

Pengendalian pada saat perencanaan dilakukan pada saat nasabah 

mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank, dari setiap 

informasi yang diperoleh pihak bank harus meneliti data tersebut, baik 

kebenran maupun kewajaran. Kemudian. pihak bank melakukan. 

analisis data nasabah dalam aspek legalitas usaha nasabah, yuridis, 

teknis, ekonomi, pemasaran dan keuangan. Setelah itu melakukan 

perhitungan pembiayaan. 

Dalam keputusan pembiayaan selain menetapkan jumlah pembiayaan, 

jangka waktu, tujuan penggunaan atau fasilitas bank lainnya juga 

disertai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah. 

2. Pengendalian pada saat pelaksanaan 

Komite pembiayaan memutuskan permohonan pembiayaan yang 

dituliskan pada nota analisis pembiayaan. Dalam tahap ini syarat-syarat 

yang harus dipenuhi oleh nasabah misalnya agunan pembiayaan. 

3. Pengendalian pada saat pengendalian 

Pengendalian pembiayaan bertujuan supaya sasaran pembiayaan 

tercapai bagi bank maupun nasabah. Maka permasalahan harus bisa 

ditangani diawal agar tidak semakin luas. 


