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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Untuk menunjang informasi  yang berkaitan dengan penelitian ini, 

berikut penulis paparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang dapat 

dijadikan sebagai bahan acuan dan pembanding dalam penelitian ini. Berikut 

adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian ini 

berkaitan dengan penerapan pajak konser. 

a.  Atik Fadhilah, 2013. dengan judul penelitian Strategi Yang Digunakan 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purwodadi Untuk 

Meningkatkan Size Business Warung Mikro Yang Sehat. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan Bank Syariah 

Mandiri KCP Purwodadi untuk meningkatkan target pembiayaan 

terutama pembiayaan warung mikro dan bagaimana meningkatkan zise 

businees pembiayaa warung mikro yang sehat. Metode yang digunakan 

adalah metode kualitatif, sehingga teknik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu wawancara langsung dengan pihak yang terkait dengan 

penelitian dan peneliti terlibat secara langsung dengan objek penelitian 

dan penyusun ikut dalam proses pengumpulan kelengkapan data yang 

diperlukan. Penelitian ini menyimpulkan Strategi yang digunakan BSM 

KCP Purwodadi untuk meningkatkan size bussines pembiayaan warung 

mikro yang sehat. Dapat diukur dari kesehatan Bank Syariah Mandiri itu 

sendiri, yang menjalankan kegiatannya dengan baik, dapat dilihat dari 

kegiatan oprasionalnya, yaitu rendahnya NPF (Non Performa Finant), 

mampu memberikan berapapun pembiayaan yang diajukan calon nasabah 

dan mampu memenuhi semua kawajibannya baik dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang. 

b.  Rahadi Kristiyanto, 2008. dengan judul penelitian Konsep Pembiayaan 

Dengan Prinsip Syariah Dan Aspek Hukum Dalam Pemberian 



7 
 

 

Pembiayaan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk. Kantor 

Cabang Syariah Semarang. Hasil penelitian yang diperoleh adalah 

pembiayaan syariah dapat dipahami sebagai penyediaan barang, uang 

atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kontrak transaksi syariah 

yang berupa transaksi jual beli, sewa, atau bagi hasil (dengan menghindari 

transaksi yang ribawi dan yang dilarang oleh syariah Islam) dimana bank 

sebagai pemilik barang atau sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan 

nasabah sebagai pembeli barang, penyewa atau sebagai pengelola dana 

(mudharib), dimana bank mewajibkan nasabah tersebut membayar harga 

barang secara angsuran, atau membayar sewa atau mengembalikan uang 

atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu sebagai bentuk 

keuntungan dari transaksi jual beli, sewa atau bagi hasil dari dana yang 

telah dikelola oleh nasabah. Sedangkan kredit dapat diartikan sebagai 

penyediaan sejumlah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 

itu, berdasarkan perjanjian utang-piutang antara bank dengan nasabah, 

yang mewajibkan nasabah tersebut untuk melunasi hutangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan imbalan sejumlah bunga yang besaran 

bunganya telah diperjanjikan pada saat perjanjian dibuat. Dari sisi hukum, 

dalam pemberian pembiayaan syariah harus dilakukan suatu proses 

perikatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga pembiayaan 

tersebut aman. 

 

c.  Adhe Irwan Anshori, 2014. Judul penelitian Strategi Pemasaran Produk 

Pembiayaan Warung Mikro Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah (Studi 

Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP Cilandak). Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui strategi pemasaran produk pembiayaan warung 

mikro, mekanisme pembiayaan warung mikro, dan kendala yang dihadapi 

dalam memasarkan Produk Pembiayaan Warung Mikro. Data yang 

digunakan untuk penelitian ini adalah hasil wawancara dengan bagian 

Pelaksana Marketing Mikro Bank Syariah Mandiri KCP Cilandak. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Objek penelitian yaitu 

Bank Syariah Mandiri KCP Cilandak. Jenis penelitian yang digunakan 
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merupakan perpaduan antara penelitian kepustakaan (library research) 

dan penelitian lapangan (field research) yakni penelitian yang 

mengumpulkan data-data di lapangan. Teknik pengumpulan data yaitu 

penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik analisis data ini 

berupa strategi pemasaran, mekanisme dan kendala Bank Syariah Mandiri 

KCP Cilandak terhadap Produk Pembiayaan Warung Mikro pada periode 

2012-2013 yang akan dianalisis dan dijadikan strategi pemasaran. 

Berdasarkan penelitian terdahulu ini dapat diketahui perbedaan antara 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan, di mana dalam 

penelitian terdahulu adalah pada peneliti yang kedua itu tampak pada obyeknya, 

namun dari ketiga peneliti tersebut ada persamaannya dengan penelitian yang 

sedang dilakukan yaitu sama-sama menganalisis tentang pembiayaan warung 

mikro. 

2.2  Bank Syariah 

2.2.1 Pengertian Bank Syariah 

     Bank yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana 

maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan 

imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Dengan prinsip 

utama yang bersumber dari Al – Qur’an dan Al – Hadist. 

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. 

Pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank 

Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS) (Soemitra 2009:61). 

Dalam peristilahan internasional bank syariah dikenal sebagai Islamic 

Banking atau juga disebut dengan interest-free banking. Peristilahan dengan 

menggunakan kata Islamic tidak dapat lepas dari asal-usul sistem perbankan 

syariah itu sendiri yaitu penyedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan 

sejalan dengan nilai moral dan prinsip syariah Islam (Muhammad, 2004:13). 
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Pengertian bank syariah menurut Perwataatmadja dan Antonio, 1997:1) 

dibedakan manjadi dua yaitu: (1) bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah Islam; (2) bank yang tata cara beroperasinya 

mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Hadits; sementara bank 

yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam 

beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya 

yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dikatakan lebih lanjut, 

dalam tata cara bermuamalah itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan 

mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan kegiatan investasi 

atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.  

 

2.2.2 Dasar Hukum Bank Syariah 

    Pada tahun 1998 dengan diberlakukannyan UU No. 10 tahun 1998 

tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang diikuti dengan 

dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Surat Keputusan 

direksi Bank Indonesia baru dianggap telah memberikan landasan hukum yang 

lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi perkembangan perbankan 

syariah di Indonesia. Perundang-undangan tersebut memberikan kesempatan 

yang lebih luas untuk pengembangan jaringan perbankan syariah antara lain 

melalui izin pembukaan kantor cabang syariah oleh bank umum konvensional. 

Selain itu, Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 Pasal 28 Ayat 2 tentang Bank 

Indonesia juga menugaskan Bank Indonesia untuk mempersiapkan perangkat 

peraturan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank 

atau dapat mempunyai peran dalam kegiatan operasional bank. 

    Pada dasarnya Undang-Undang yang telah dikeluarkan pemerintah 

antara lain Undang-undang nomor 7 tahun 1992, Undang-Undang nomor 10 

tahun 1998, kemudian Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 sudah menjadi 

dasar hukum yang cukup kuat bagi terselenggaranya perbankan syariah di 

Indonesia. Namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan 

antara lain perlunya penyusunan dan penyempurnaan ketentuan serta Undang-
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Undang yang telah ada sesungguhnya dasar hokum bagi penerapan Dual 

Banking System (Amir Machmud-Rukmana, 2010 : 55). 

 Jadi dasar hukum dari perbankan syariah adalah : 

1. UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan 

2. UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang   

 perbankan 

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana 

 telah diubah dengan Undang-undang Undang Nomor 3 Tahun 2004.  

4. Peraturan Bank Indonesia No.8/25/PBI/2006 tentang Perubahan Atas 

 Peraturan Bank Indonesia No.6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan 

 Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah 

5. Peraturan Bank Indonesia nomor: 9/ 19 /PBI/2007 tentang Pelaksanaan 

 Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dan Penyaluran Dana serta 

 Pelayanan Jasa Bank Syariah. 

 

2.2.3 Pembiayaan Bank Syariah 

Penyaluran dana, bank syariah menyalurkan melalui pembiayaan 

(financing) yang berupa : 

a. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli (bai’) 

1) Murabahah 

2) Istishna 

3) Salam 

b.  Pembiayaan dengan prinsip sewa-beli (Ijarah) 

c.  Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Syirkah): 

1) Musyarakah 

2)Mudharabah Mutlaqah 

3) Mudharabah Muqayyadah 
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2.2.4 Jasa Pembiayaan lainnya: 

1) Qard 

2) Hiwalah (anjak piutang) 

3) Rahn (gadai) 

Dalam makalahnya, Pradjoto menguraikan tentang pembiayaan syariah 

dengan menyatakan bahwa; Sumber pendapatan suatu perbankan syariah 

berasal dari distribusi pembiayaan (debt financing) yang dilakukan oleh 

perbankan syariah yang terdiri dari: 

a. Bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah; 

b. Keuntungan atas kontrak jual beli (al bai '); 

c. Hasil sewa atas kontrak ijarah dan ijarah wal iqtina,; dan 

d. Fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa syariah lain. 

Berdasarkan Pasal 1 angka (12) UU No. 10 Tahun l998 tentang 

perbankan, dijelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 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. 

Pradjoto lebih lanjut Pradjoto and Associates (2007) menjelaskan bahwa 

pembiayaan dapat dibagi dalam beberapa jenis sebagai berikut : 

2.2.5  Pembiayaan dengan prinsip Bagi Hasil 

1)  Mudharabah 

Merupakan penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada 

pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan 

pembagian menggunakan metode bagi untung rugi (profit and loss sharing) 

atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak 

berdasarkan nisbah (bagian keuntungan usaha bagi masing-masing pihak yang 

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan) yang telah disepakati 

sebelumnya. Dalam pembiayaan mudharabah, bank bertindak sebagai shahibul 
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maal dan nasabah bertindak sebagai mudharib. Jangka waktu pembiayaan, 

pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan 

kesepakatan bank dan nasabah. 

Meskipun bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, narnun 

bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah. Apabila 

usaha yang dibiayai tersebut mengalami kerugian, maka sepenuhnya 

ditanggung oleh bank, kecuali kerugian tersebut terjadi akibat dari 

kesalahan/penyalahgunaan yang dilakukan oleh nasabah. Dalam hal ini, bank 

dapat meminta jaminan/agunan untuk mengantisipasi resiko apabila nasabah 

tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad. Berdasarkan 

kewenangan yang diberikan kepada mudharib, mudharabah dibagi menjadi 2 

(dua) jenis, yakni: 

a)  Mudharabah Mutlaqah: mudharib diberi kewenangan penuh oleh shahibul maal 

untuk mengelola modal tanpa batasan dalam usaha yang dianggap baik dan 

menguntungkan. Dalam hal ini tanggung jawab atas pengelolaan modal usaha 

berada pada mudharib sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang 

sehat (uruf). 

b)  Mudharabah Muqayyadah (restricted investment): shahibul maal bertindak 

selaku channelling agent dan berwenang menetapkan syarat dan batasan 

tertentu terhadap penggunaan dana oleh mudharib. seluruh resiko kerugian 

kegiatan usaha tidak ditanggung oleh bank, melainkan oleh investor (pemilik 

dana), kecuali jika nasabah lalai. Dalam skim pembiayaan ini, mudharib tidak 

diperbolehkan untuk mencampurkan modal dengan dana lain. pada umumnya 

digunakan untuk investasi khusus dan reksadana. 

2)  Musyarakah 

Merupakan penanaman dana dari pemilik dana untuk mencampurkan 

dana mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan 

berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian 

ditanggung oleh para pemilik dana berdasarkan bagian dana masing-masing. 

Dalam hal ini, bank syariah dan nasabah yang membutuhkan pembiayaan, 

bersama-sama membiayai dan mengelola suatu usaha atau proyek secara 
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bersama atas prinsip bagi hasil sesuai dengan penyertaannya, dimana 

keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sebagaimana kesepakatan 

awal. Pada pembiayaan musyarakah, bank juga diperkenankan untuk meminta 

jaminan/agunan untuk mengantisipasi resiko apabila nasabah tidak memenuhi 

kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad. 

    2.2.6  Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (Ijarah) 

Ijarah merupakan transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau 

upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa 

atau imbalan jasa sesuai dengan kesepakatan dan setelah masa sewa berakhir 

maka barang dikembalikan kepada bank. Ijarah tidak dapat dilakukan secara 

langsung oleh pihak bank, melainkan oleh anak perusahaan bank. Bank syariah 

hanya wajib menyediakan barang yang disewakan. baik barang milik bank 

maupun bukan milik bank untuk kepentingan nasabah berdasarkan 

kesepakatan. Namun demikian, bank mempunyai hak pemanfaatan atas barang 

yang disewakan. Jenis-jenis Ijarah adalah sebagai berikut: 

 1)  Ijarah wa iqtina (hire purchase): kesepakatan sewa menyewa dimana telah 

diperjanjikan sebelumnya antara bank (muaajir) dengan penyewa (mustajir) 

bahwa pada saat kontrak berakhir, mustajir dapat memiliki barang disewakan. 

Dalam kontrak telah diatur bahwa cicilan sewa sudah termasuk cicilan pokok 

harga barang sewa. 

 2) Ijarah Mutlaqah (operating lease): merupakan suatu kontrak leasing untuk 

kepentingan sewa menyewa barang, aset, pekerja atau tenaga ahli dalam jangka 

waktu tertentu atau untuk usaha/proyek tertentu. 

 3) Musyarakah Mutanaqisah (descreasing purticipation): kombinasi 

penyertaan modal dengan sewa menyewa. Pada umumnya banyak digunakan 

dalam pembiayaan kredit perumahan dan proses refinancing dalam 

restrukturisasi kredit. 
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    2.2.7  Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli 

1)  Murabahah 

 Merupakan akad jual beli yang disepakati antara Bank syariah dengan nasabah, 

dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau 

modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh 

nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank dari pemasok + margin 

keuntungan) pada waktu yang ditetapkan sesuai kesepakatan. Kepemilikan 

barang akan berpindah dari bank kepada nasabah segera setelah akad jual beli 

ditandatangani. Dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 

barang (wakalah), maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara 

prinsip menjadi milik bank. 

Dalam murabahah, cara pembayaran dan jangka waktunya disepakati oleh 

kedua belah pihak, dapat dilakukan secara langsung ataupun angsuran secara 

proporsional dan bank berwenang meminta nasabah untuk menyediakan 

jaminan untuk mengantisipasi resiko apabila nasabah tidak memenuhi 

kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad. Bank juga dapat meminta 

pembayaran uang muka (urbun) oleh nasabah saat awal akad. Selama akad jual 

beli belum berakhir, harga jual beli tidak boleh berubah, bila terjadi perubahan 

maka akad menjadi batal. Pada umumnya sering dilakukan dalam pembiayaan 

kredit perumahan (KPR). 

2)  Salam 

 Merupakan akad jual beli antara bank dengan nasabahnya atas suatu barang 

dimana harganya dibayar oleh bank dengan segera, sedangkan barangnya akan 

diserahkan kemudian oleh nasabah (produsen) kepada bank dalam jangka 

waktu yang telah disepakati. Selanjutnya, bank dapat menjual kembali barang 

tersebut kepada nasabah/pihak lain (pembeli) maupun kepada nasabah 

(produsen) semula secara angsuran. Syarat utama dari salam adalah jenis, 

macam, ukuran, mutu dan  jumlah barang yang dijual harus jelas dan 

menguntungkan. Keuntungan diperoleh oleh bank dari selisih harga jual barang 

antara bank kepada pihak lain (pembeli) dan nasabah (produsen) kepada bank. 

Pada umumnya banyak dilakukan untuk pembiayaan sektor pertanian. 
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3)  Istishna 

Merupakan akad jual beli yang dilakukan antara nasabah sebagai 

pemesan/pembeli (mustashni) dengan bank syariah sebagai produsen/penjual 

(shani) dimana penjual (pihak bank) membuat barang yang dipesan oleh 

nasabah. Bank untuk memenuhi pesanan nasabah dapat mensubkan 

pekerjaannya kepada pihak lain dan barang yang akan diperjualbelikan harus 

dibuat lebih dulu dengan kriteria yang jelas. Pada umumnya, pembiayaan 

istishna dilakukan untuk pembiayaan konstruksi. 

 

2.1.8  Pembiayaan dengan Prinsip Akad Pelengkap 

1)  Hiwalah 

Merupakan pengalihan piutang nasabah kepada bank syariah untuk 

membantu nasabah mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan 

produksinya dan bank mendapat imbalan atas jasa pengalihan piutang tersebut. 

Hiwalah secara umum merupakan anjak piutang. 

 

 

2)  Rahn 

Merupakan transaksi gadai antara bank syariah dengan pemilik barang 

yang membutuhkan dana dimana pemilik barang tersebut dapat menggadaikan 

barang yang dimilikinya untuk menjadikan barang tersebut sebagai jaminan 

hutang kepada bank, hingga pemilik barang yang bersangkutan boleh 

mengambil barangnya setelah melunasi hutangnya kepada bank. Bank akan 

membebankan jasa gadai sesuai dengan kesepakatan. 

3)  Qard 

Merupakan kontrak antara bank syariah dengan nasabahnya untuk 

memfasilitasi nasabah yang membutuhkan dana talangan segera untuk jangka 

waktu yang sangat pendek. Dalam hal ini, bank menyediakan fasilitas pinjaman 

dana kepada nasabah yang patut, dan nasabah hanya berkewajiban 
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mengembalikan sejumlah pinjaman, sedangkan bank dilarang meminta imbalan 

apapun dari nasabah, kecuali nasabah memberikan dengan suka rela. 

2.1.9  Pembiayaan Multijasa 

Pembiayaan Multijasa merupakan pola pembiayaan yang menggunakan 

akad Ijarah atau Kafalah. Dalam pembiayaan dimaksud, bank syariah 

memperoleh fee dari imbalan jasa (ujrah) sesuai dengan kesepakatan awal, yang 

dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase 

 

2.3  Pembiayaan Warung Mikro 

 Bank Syariah Mandiri (BSM) memiliki produk yang beragam mulai 

dari produk penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa layanan perbankan. 

Pembiayaan Warung Mikro merupakan salah satu produk pembiaayaan yang 

ada di Bank Syariah Mandiri. Untuk lebih jelas, penulis akan menyampaikan 

hal-hal yang berkaitan dengan Pembiayaan Warung Mikro sebagai berikut. 

 2.3.1 Pengertian 

 (1) Pembiayaan 

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang 

dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. 

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan 

yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik 

dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Sedangkann definisi 

pembiayaan menurut Syafi’i Antonio (2007:160) adalah “salah satu tugas 

pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-

pihak yang merupakan deficit unit”. 

 (2) Warung Mikro 

Warung Mikro sendiri merupakan layanan di kantor cabang atau kantor cabang 

pembantu yang ditunjuk untuk memasarkan, memproses dan mengelola 

portofolio pembiayaan segmen mikro di Bank. 
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2.3.2  Ruang Lingkup Pembiayaan Warung Mikro 

 (1)Jenis-Jenis Produk Warung Mikro BSM 

 Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM-Madya) adalah pembiayaan usaha 

mikro dari Bank kepada perorangan atau Badan Usaha dengan  plafon 

pembiayaan diatas 10 (sepuluh) juta sampai dengan 50  (lima puluh) juta rupiah. 

Jangka waktu maksimal  36 bulan dengan margin 32% p.a. 

 Pembiayaan Usaha Mikro Utama (PUM-Utama) adalah pembiayaan usaha 

mikro dari Bank kepada perorangan atau Badan Usaha dengan plafon 

pembiayaan sampai dengan 200 (dua ratus) juta rupiah.  Jangka waktu 

maksimal 48 bulan dengan margin 28% p.a. 

 (2)  Ketentuan dan Syarat-Syarat 

a. Ketentuan  

 Pembiayaan  diperuntukan bagi beberapa golongan seperti perorangan yaitu 

golongan berpenghasilan tetap (Golbertap) seperti PNS, Pegawai Swasta, 

Wiraswasta/ Profesi, dsb sertaBadan Usaha. 

 Nasabah diijinkan oleh Bank untuk menarik pembiayaan setelah Nasabah 

memenuhi seluruh persyaratan yang di tentukan. 

 Pembayaran angsuran dibayar pada tanggal yang telah ditentukan. 

 Setiap keterlambatan pembayaran angsuran maka nasabah dikenai biaya 

administrasi yang telah ditentukan yaitu 0,0069 x angsuran perbulan. 

 Nasabah memberikan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada Bank. 

Biaya pengikatan menjadi tanggungan nasabah. 

 Bank berhak menjual barang jaminan apabila nasabah tidak mampu membayar 

atau melunasi utangnya. 

 Biaya premi asuransi menjadi tanggungan nasabah. Jenis asuransi yang 

digunakan untuk menutupi resiko agunan nasabah adalah asuransi jiwa dan 

asuransi kerugian. 

 Dalam akad Wakalah berisi beberapa ketentuan sebagai berikut: 

 Bank bertindak sebagai muwakil dan nasabah sebagai wakil 

 Bank membayarkan pembelian barang yang dimaksud melalui rekening  

 nasabah atau penjual 

 Faktur yang diterima nasabah diserhakan kepada Bank. 
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 Nasabah tidak mempunyai hubungan keterkaitan dengan pihak Bank dan 

ditegaskan dalam Surat Pernyataan. 

 Memperoleh persetujuan istri atau suami terkait pengajuan atau perolehan 

fasilitas pembiayaan dari BSM secara tertulis. 

 Nasabah telah melunasi biaya-biaya sebelum pencairan dan biaya tersebut 

tidak bisa diambil/dipotong dari dana pembiayaan. 

b. Syarat-Syarat 

1) Persyaratan Pengajuan 

  Foto Copy KTP pemohon (suami/istri) 

  Foto Copy Kartu Keluarga 

  Foto Copy Surat Nikah 

  Foto 4x6  

  Foto Copy Surat Keterangan Usaha  

 Foto Copy Tabungan, Bukti Pembayaran PBB, Rekening listrik/Air dan  

Telepon 

 Surat Keterangan Bekerja dan Slip Gaji (bagi  pegawai) yang asli. 

 Foto Copy NPWP (untuk pinnjaman diatas 50 juta) 

 Foto Copy SHM, SHGB, Bilyet Deposito (untuk jaminan) 

2)  Persyaratan Pemohon 

 Usaha telah berjalan minimal dua tahun (Non Golbertap) dan status pegawai  

tetap dengan masa dinas minimal 1 tahun (Golbertap) 

  Rumah tinggal milik sendiri atau milik keluarga. 

  Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal 55 tahun pada saat  

pembiayaan lunas. 

  Memiliki rencana usaha dan peruntukan pembiayaan yang jelas. 

  Hasil BI Checking tidak termasuk dalam kategori pembiayaan non lancar. 

3)   Alur Proses Pembiayaan Warung Mikro  
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  Nasabah datang ke Bank menyampaikan permohonan pembiayaan dan 

dokumen pendukung. Dokumen tersebut diserahkan kepada Administrasi 

Pembiayaan Mikro (APM) 

  APM memeriksa dan melakukan proses BI Checking terhadap data dan  

dokumen yang telah diberikan nasabah. 

  Setelah hasil BI Checking diketahui, kemudian dianalisa oleh Analis. Jika tidak 

sesuai, nasabah menerima Surat Penolakan (SP) 

  Jika hasilnya bagus dan disetujui, Petugas Marketing Mikro (PMM)  

melakukan survey ke tempat nasabah. 

  Berdasarkan hasil survey, Analis membuat Nota Analisa Pembiayaan Mikro 

(NAPM). 

  Setelah diperiksa dan hasil NAPM disetujui Komite, Surat Penegasan 

Pemberian Pembiayaan (SP3) dibuat dan disampaikan pada nasabah. Namun 

jika tidak disetujui maka nasabah menerima SP. 

  APM mempersiapkan Akad dan memeriksa kelengkapannya. 

  Proses Akad dengan agenda penandatanganan akad, pengikatan agunan dan 

asuransi. 

  Pencairan dana pembiayaan di Teller  melalui rekening tabungan nasabah. 

4)   Proses Pembayaran Angsuran 

  Pembayaran angsuran melalui pendebetan rekening nasabah, dimana nasabah 

harus mempunyai saldo yang cukup dalam rekening tersebut. 

 Pembayaran angsuran tunai melalui penagihan Petugas Marketing Mikro 

(PMM). 

  Pembayaran angsuran tunai ke Teller.  

5)   Akad yang digunakan 

 Murabahah 

Secara bahasa kata Murabahah berasal dari kata Ar-Ribhu yang artinya tumbuh 

atau berkembang atau Al-Irbaah, karena salah satu dari dua orang yang 

bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya. Secara istilah 

Murabahah berarti jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan 

keuntungan.Adapun pengertian lain mengenai murabahah  menurut Abdullah 

Amrin (2009: 65) adalah “transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga 
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perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli”. 

Murabahah ini telah diatur segala ketentuannya dalam FATWA DSN MUI No. 

04 / DSN – MUI / IV /2000 Tentang Murabahah. 

 Wakalah 

Wakalah menurut bahasa artinya adalah "menyerahkan" atau menjaga. 

Sedangkan Wakalah dalam istilah syara' adalah tindakan seseorang 

menyerahkan urusannya kepada orang lain pada urusan yang dapat diwakilkan 

[menerima adanya niyabah(keterwakilan)], agar orang lain itu mengerjakan 

urusan tersebut pada saat hidupnya orang yang mewakilkan. Pendapat lain dari 

Taufik Hidayat (2011) menyebutkan bahwa wakalah adalah pelimpahan 

wewenang dari satu pihak ke pihak lain untuk melaksanakan sesuatu. Wakalah 

ini telah diatur segala ketentuannya dalam Fatwa DSN-MUI NO. 10/DSN-

MUI/IV/2000 Tentang Wakalah. 

 2.3.3 Keunggulan Warung Mikro 

Produk Pembiayaan Warung Mikro yang diterapkan oleh Bank Syariah 

Mandiri jelas akan dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi calon 

nasabahnya baik dari calon nasabah non muslim maupun nasabah muslim, 

karena Produk Pembiayaan Warung Mikro memiliki keunggulan sebagai 

berikut: 

a.  Rasa tentram dan aman karena produk pembiayaan yang ada di Bank Syariah 

Mandiri terhindar dari riba. 

Seluruh agama melarang adanya transaksi ribawi. Riba bukan hanya 

merupakan persoalan masyarakat Islam, tetapi kalangan diluar Islam pun 

memandang serius masalah ini. Karenanya, kajian masalah riba dapat dirunut 

mundur hingga lebih dari dua ribu tahun silam. Masalah riba telah menjadi 

bahan bahasan bagi kalangan Yahudi, Yunani, demikian juga bangsa Romawi. 

Kalangan Kristen juga mempunyai pandangan tersendiri mengenai riba dimana 

mereka juga mengecam praktek pengambilan keuntungan dari transaksi ribawi. 

b.  Selama masa pembiayaan, besarnya angsuran tetap dan tidak berubah sampai 

pembiayaan lunas. 
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  Pada kredit konvensional, angsuran bersifat floating (mengambang) 

tergantung pada tingkat suku bunga yang berlaku. Lain halnya dengan Produk 

Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri, angsuran akan tetap 

selama masa pembiayaan sesuai dengan kesepakatan pada saat 

penandatanganan akad. 

Nasabah tidak akan dipusingkan dengan masalah naiknya angsuran jika terjadi 

kenaikan tingkat suku bunga, karena besarnya nilai angsuran tetap sampai masa 

angsuran pembiayaan selesai. 

c.  Jumlah plafon pembiyaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon 

nasabah. 

 Dengan jumlah plafon pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

nasabah, yaitu mulai dari Rp 2 juta sampai dengan Rp 100 juta, hal ini tentunya 

akan menjadi solusi bagi para pengusaha mikro dan kecil yang sulit untuk 

mendapatkan akses permodalan. 

 

d.  Margin kompetitif 

   Dengan tingkat margin yang kompetitif, Produk Pembiayaan 

Warung Mikro ini juga menjadi produk andalan Bank Syariah Mandiri untuk 

membiayai segmen masyarakat menengah kebawah atau masyarakat kecil. 

e.  Proses pengajuan pembiayaan yang mudah dan relatif cepat 

Proses pengajuan Pembiayaan Warung Mikro juga relatif mudah dan cepat. 

Ketika nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan sudah melengkapi 

persyaratan dan data-data yang dibutukan dan pengajuan pembiayaan itu telah 

disetujui oleh pihak bank, maka selanjutnya akan diadakan akad atau kontrak 

perjanjian antara nasabah dan pihak bank dan setelah itu dana pembiayaan bisa 

langsung cair. 

f.  Jangka waktu pembiayaan yang panjang 

Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka akan semakin kecil 

jumlah angsuran yang disetorkan pada tiap bulannya. Dengan jangka waktu 
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hingga 4 tahun, nasabah bisa mengangsur sesuai dengan kemampuan finansial 

yang dimiliki oleh nasabah tersebut. 

g.  Adanya fasilitas auto debit online bagi nasabah yang membayar angsuran 

pembiayaan, jadi tidak diperkenankan untuk collecting angsuran nasabah secara 

langsung. Oleh karena itu sebelum mendapatkan fasilitas ini, calon nasabah 

pemohon pembiayaan mikro diharuskan untuk memiliki atau membuka 

rekening di Bank Syariah Mandiri. Fasilitas ini sangat bermanfaat bagi para 

nasabah karena mudah untuk melakukan pembayaran angsuran pembiayaan di 

Bank Syariah Mandiri yang terdekat dengan domisili nasabah dan juga sangat 

memudahkan bagi pihak Bank Syariah Mandiri dalam collecting angsuran. 

h.  Merupakan salah satu perusahaan pemerintah yang memiliki brand yang cukup 

familiar bagi masyarakat di Indonesia. 

 

2.4 Sistem Penghimpunan Dana Bank Syariah 

a. Modal 

  Modal adalah Dana yang diserahkan oleh para pemilik. Pada akhir periode 

tahun buku, setelah dihitung keuntungan yang didapat pada akhir tahun 

tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa 

dikenal dengan deviden (Syafi’i Antonio, 2001: 146). 

b. Titipan 

  Menggunakan prinsip al-wadi’ah. Merupakan titipan murni yang setiap saat 

dapat diambil jika pemiliknya menghendaki (Syafi’i Antonio, 2001: 148).  

1. Investasi 

  Menggunakan prinsip mudharabah. Tujuannya adalah kerja sama antara 

pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) sebagai pihak 

bank (Syafi’i Antonio, 2001: 150). 
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 2.4.1 Produk dan Jasa Perbankan Syariah 

     Pada dasaranya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat 

dibagi menjadi tiga bagian besar (Adiwarman Karim, 2010: 97), yaitu : 

a.  Produk Penyaluran Dana (financing); 

   Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk 

pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan 

berdasarkan tujuan penggunaanya, yaitu : 

2.4.2 Pembiayaan dengan Prinsip Jual-Beli (Ba’i). 

      Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan 

kepemilikan barang atau benda (transfer of property). Tingkat keuntungan bank 

ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. 

   Transaksi jual-beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan 

waktu penyerahan barangnya, yaitu sebagai berikut : 

1. Pembiayaan Murabahah 

   Murabahah (al-bai’bi tsaman ajil) yang berasal dari kata ribhu 

(keuntungan), 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 

(margin). 

 

 

2. Pembiayaan Salam 

 Salam adalah transaksi jual-beli dimana barang yang 

diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh 

sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, 

sementara nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, 

harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. 

3. Pembiayaan Istishna’ 
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    Produk isthisna’ menyerupai produk salam, tapi dalam isthisna’ 

pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran, 

umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. 

Spesifikasi barang pesanan harus jelas, seperti jenis, macam ukuran, mutu dan 

jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad isthisna’ 

dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari 

criteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, 

seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah. 

   2.4.3 Prinsip Sewa (Ijarah). 

   Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Pada 

dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual-beli, tapi perbedaannya 

terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual-beli objek transaksinya adalah 

barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. 

   2.4.4 Prinsip Bagi Hasil (Syirkah). 

    Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah 

sebagai berikut : 

a.  Pembiayaan Musyarakah 

   Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (syirkah atau 

syarikah). Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang 

bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara 

bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih 

dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya 

baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Secara spesifik bentuk kontribusi 

dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (trading 

aset), kewiraswastaan (entrepreneurship), kepandaian (skill), kepemilikan 

(property), peralatan (equipment), intangible asset (seperti hak paten atau 

goodwill), kepercayaan atau reputasi (credit-worthiness) dan barang-barang 

lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi 

dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu 

menjadikan produk ini sangat fleksibel. 
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b. Pembiayaan Mudharabah 

  Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak 

dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola 

dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja 

sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari pemilik modal dan 

keahlian dari pengelola. 

   Perbedaan yang esensial dari musyarakah dan mudharabah terletak 

pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu diantara 

itu. Dalam mudharabah modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam 

musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih. 

  2.4.5 Akad Pelengkap 

   Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya 

diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk 

mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan 

pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad 

pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar 

untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. 

 

   2.4.6 Hiwalah (Alih Utang-Piutang) 

   Tujuan hiwalah adalah untuk membantu supplier mendapatkan 

modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya 

atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan 

timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang 

dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang 

berutang. 
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2.4.7 Rahn (Gadai) 

Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran 

kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. 

Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria : 

(1) Milik nasabah sendiri. 

(2)  Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar. 

(3)  Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. 

    Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu 

yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang 

digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, nasabah harus 

bertanggung jawab. Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan 

penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim. Nasabah mempunyai 

hak untuk menjual barang tersebut dengan seizing bank. Apabila hasil 

penjualan melebihi kewajibannya, kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. 

2.4.8 Qardh 

   Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi qardh dalam perbankan 

biasanya dalam empat hal : 

(1) Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman 

talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah 

akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji. 

(2)   Sebagai pinjaman tunai (cash advanced) dari peoduk kartu kredit syariah, 

dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank 

melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktubyang 

ditentukan. 

(3)   Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank 

akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual 

beli, ijarah, atau bagi hasil. 

(4)   Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas 

ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank 
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akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan 

gajinya. 

2.4.9 Wakalah (Perwakilan) 

 Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan 

kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, 

seperti pembukuan L/C, Inkaso dan Transfer Uang. 

 Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus 

cakap hukum. Khusus untuk pembukaan L/C, apabila dana nasabah ternyata 

tidak cukup, maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan pembiayaan 

murabahah, slam, ijarah, mudharabah atau musyarakah. 

2.4.10 Kafalah (Garansi Bank) 

  Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran 

suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk 

menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn. Bank dapat pula 

menerima dana tersebut dengan prinsip wadi’ah. Untuk jasa-jasa ini, bank 

mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan. 

 

2.5 Produk Penghimpun Dana (funding); 

 Penghimpunan dana Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan 

deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan 

dana masyarakat adalah prinsip Wadi’ah dan Mudharabah. 

 

2.5.1 Prinsip Wadi’ah 

  Prinsip wadi’ah yang diterapkan adalah wadi’ah yad dhammah yang 

diterapkan pada produk rekening giro. Wadi’ah dhamanah berbeda dengan 

wadi’ah amanah, pada prinsipnyaharta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh 

yang dititipi. Sementara itu, dalam wadi’ah dhamanah, pihak yang dititipi 

(Bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh 

memanfaatkan harta titipan tersebut. 
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2.5.2 Prinsip Mudharabah 

   Penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal 

dan bank sebagai pengelola. Dana tersebut digunakan untuk melakukan 

murabahah atau ijarah. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk 

melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan 

berdasarkan nisbah yang disepakati. 

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip 

mudharabah terbagi dua : 

(a) Mudharabah Mutlaqah (URIA) 

   Dalam mudharabah mutlaqah (URIA = Unrestricted 

Investment Account), tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan 

dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada 

bank, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan 

dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan 

penuh untuk menyalurkan dana URIA ini ke bisnis manapun yang diperkirakan 

menguntungkan. 

 

(b) Mudharabah Muqqayyadah (RIA) 

    Mudharabah muqayyadah ini dibagi dua jenis, yaitu : 

- Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet 

   Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus, dimana pemilik 

dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. 

Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan 

digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah 

tertentu. 

- Mudharabah Muqayyadah of Balance Sheet 

   Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah 

langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara 
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yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik 

dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank 

dalam mencari bisnis (pelaksana usaha). 

 

 

2.5.3 Akad Pelengkap 

   Dalam pelaksanaan penghimpunan dana, biasanya 

diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini juga tidak ditujukan untuk 

mencari keuntungan. Namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan 

pembiayaan. Dalam akad pelengkap ini, bank bank dibolehkan untuk meminta 

pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. 

Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar 

timbul. 

   Wakalah, adalah salah satu akad pelengkap. Terjadi apabila 

nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan 

pekerjaan jasa tertentu, seperti Inkaso dan Transfer Uang. 

2.5.4 Jasa Perbankan 

Selain menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara pihak yang 

membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana, bank syariah dapat pula 

melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan 

mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara 

lain : 

1. Sharf (Jual Beli Valuta Asing) 

   Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. 

Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada 

waktu yang sama. Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini. 

2. Ijarah (Sewa) 



30 
 

 

   Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan (safe 

deposit box) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (custodian). Bank 

mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut.  

 

2.5.5 Tabungan Syariah 

  Tabungan syariah adalah simpanan yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak 

dapat ditarik dengan cek bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan 

dengan itu (Julius Latumaerissa, 2011: 36). 

  Tujuan dan manfaat tabungan syariah ini dapat dilihat dari 

kepentingan bank dan juga dari kepentingan nasabah : 

1.  Dari aspek bank itu sendiri ada beberapa tujuan dan manfaat yang dapat 

diperoleh, antara lain : 

 Sumber pendanaan bank baik dalam rupiah maupun valuta asing. 

 Salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa (fee based income) dari 

aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening tabungan oleh nasabah. 

2. Dari aspek nasabah dapat dilihat beberapa manfaat yang diperoleh sebagai 

berikut : 

 Kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal penyetoran, 

penarikan, transfer, dan pembayaran transaksi yang fleksibel. 

 Dapat memperoleh bonus atau bagi hasil.  

 

2.6 Pemasaran  

2.6.1 Pengertian Pemasaran 

   Pemasaran adalah Suatu proses social dan manajerial yang 

di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan 
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dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk 

yang bernilai dengan pihak lain (Muhammad, 2002: 194). 

 

 

2.6.2 Pengertian Pemasaran Bank 

   Sedangkan secara spesifik pengertian pemasaran bagi 

lembaga keuangan atau jasa keuangan (Muhammad, 2002: 194),  adalah : 

a.  Mengidentifikasi pasar yang paling menguntungkan sekarang dan dimasa yang 

akan datang. 

b. Menilai kebutuhan nasabah atau anggota saat ini dan masa yang akan datang. 

c. Menciptakan sasaran pengembangan bisnis dan membuat rencana untuk 

mencapai sasaran tersebut. 

d. Promosi untuk mencapai sasaran. 

Sementara menurut Solati Siregar dikatakan bahwa, pemasaran lembaga 

keuangan atau jasa keuangan adalah usaha untuk menciptakan dan melayani 

permintaan pasar atau nasabah sehingga memperoleh keinginan bagi lembaga 

keuangan dan masyarakat. Untuk mendapatkan hasil pemasaran sesuai dengan 

harapan, maka harus mengikuti tahapan-tahapan atau proses pemasaran sebagai 

berikut : 

a. Pengenalan Pasar, yaitu usaha untuk mengetahui potensi pembeli atau 

 konsumendan mengetahui kebutuhannya. 

b. Strategi Pemasaran, merupakan tindak lanjut dari pengenalan pasar, yang 

menyangkut strategi yang akan diterapkan dalam memasarkan produk agar dapat 

diterima oleh pasar. 

c. Bauran Pemasaran, merupakan alat yang digunakan dalam menjalankan strategi 

yang telah dipilih. 

d. Evaluasi, harus dilakukan untuk melihat sejauh mana proses pemasaran 

dijalankan dan apakah ada perbaikan yang terjadi dalam usaha yang dilakukan.  
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2.6.3 Konsep Pemasaran 

Istilah-istilah mendasar dalam pemasaran yang harus diketahui 

(Muhammad, 2002: 192). 

a. Kebutuhan (Needs) : 

Suatu keadaan dimana seseorang merasa kekurangan terhadap pemuas dasar 

tertentu atau hakikat biologis. 

b. Keinginan (Wants) : 

Hasrat atau kehendak yang kuat akan pemuas kebutuhan spesifik. 

c. Permintaan (Demands) : 

Keinginan akan produk spesifik yang didukung oleh kemampuan dan kesediaan 

untuk membelinya keinginan menjadi permintaan jika didukung oleh daya beli. 

d. Produk (Product) : 

Segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan suatu kebutuhan dan 

keinginan. 

e. Nilai (Value) : 

Perkiraan konsumen atas seluruh kemampuan produk untuk memuaskan 

kebutuhannya. 

f.  Biaya (Cost) : 

Sesuatu atau sejumlah uang yang dikorbankan untuk mendapatkan atau 

memuaskan kebutuhan. 

g. Kepuasan (Sartisfaction) : 

Perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara 

kesannya terhadap kinerja (atau hasil) suatu produk dan harapan-harapannya. 

h. Pertukaran (Exchange) : 

Tindakan memperoleh produk yang dikehendaki dari seseorang dengan 

menawarkan sesuatu sebagai imbalan. 
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i.  Pasar (Market) : 

Terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan dan keinginan 

tertentu yang sama, yang mungkin bersedia dan mampu melaksanakan 

pertukaran untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan itu. 

 

2.6.4 Tujuan Pemasaran Bank 

Secara sederhana mengenali pasar adalah melihat, mengikuti 

perkembangan pasar, membandingkan dengan produk sendiri, yang selanjutnya 

akan digunakan dalam penyusunan strategi pemasaran dan langkah-langkah 

selanjutnya (Muhammad, 2002: 195). 

3.1. Mengetahui siapa dan apa yang diinginkan oleh nasabah atau 

pelanggan terhadap produk yang ditawarkan. 

3.2. Mengetahui karakteristik dan sifat pasar. 

3.3. Mengetahui syarat-syarat khusus yang dikehendaki pasar. 

3.4. Menjamin penjualan produk yang dibutuhkan dan diinginkan 

pelanggan. 

3.5. Sebagai dasar dalam penetapan tujuan serta target yang akan dicapai 

baik    jangka pemdek maupun jangka menengah. 

3.6.   Sebagai dasar penentuan strategi pemasaran yang efektif bagi Bank 

     Syari’ah. 

 

2.6.5 Strategi Pemasaran Syariah 

  Mengukur dan mengetahui kemampuan dan kelemahan yang 

dimiliki Bank Syariah dalam menangkap peluang dan meminimalisir ancaman, 

dan untuk menentukan strategi yang tepat dalam pencapaian tujuan 

(Muhammad, 2002: 197). 
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a. Penetrasi Pasar 

Strategi ini digunakan bila masih banyak calon nasabah atau pelanggan 

yang belum terjangkau di daerah pemasaran. 

Upaya yang dilakukan guna penetrasi pasar : 

1) Low price high volume. 

2) Menambah lokasi (blocking area) atau menambah staf penjualan. 

3) Meningkatkan pelayanan yang cepat. 

4) Meningkatkan upaya pengiklanan produk kita. 

5) Melakukan promosi penjualan seperti, hadiah, bonus untuk anggota 

 atau nasabah berprestasi. 

b. Pengembangan Pasar. 

Strategi ini dilakukan bila nasabah atau pelanggan yang telah ada telah 

dianggap jenuh, atau sasaran konsumen lama sudah tidak dapat ditambah lagi 

sehingga perlu diccarikan nasabah atau pelanggan baru yang secara geografis 

atau demografis berbeda dengan pasar yang lama. 

Upaya yang dilakukan guna pengembangan pasar : 

1) Menambah lokasi atau kantor cabang di daerah lain. 

2) Strategi jemput bola pada nasabah atau calon nasabah yang selama ini 

 dianggap bukan merpakan pangsa pasar bank tersebut. 

 

 

c. Pengembangan Produk. 

Stategi ini menyangkut perubahan atau penyempurnaan dan 

penambahan produk yang ditawarkan kepada nasabah atau pelanggan. Hal ini 

dimaksudkan untuk memperpanjang usia produk yang ditawarkan. 

Upaya yang dilakukan guna pengembangan produk : 
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1) Melakukan riset mengenai produk atau kebutuhan dari nasabah yang 

 dapat dikembangkan dan menjadi produk yang dibutuhkan oleh 

 konsumen atau nasabah di masa yang akan datang. 

2) Melakukan modifikasi produk baik dari sisi pelayanan yang lebih 

 cepat dan administrasi yang tidak menghambat kelancaran pelayanan. 

d. Diversifikasi Produk. 

Strategi ini merupakan pengembangan produk baru tetapi masih 

berhubungan dengan produk lama dan ditawarkan kepada pasar yang baru juga. 

Upaya yang dilakukan guna diversifikasi produk ; 

1) Melakukan riset mengenai kebutuhan pasar atau nasabah baru. 

2) Membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. 

 


