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ABSTRAK 

 

Produk pembiayaan perbankan syariah secara teoritis tetap mengacu 

pada akad pembiayaan mudharabah,musyarakah sebagai akad inti dalam sistem 

bagi hasil, Salah satunya yakni pembiayaan modal kerja, pembiayaan modal kerja 

dalam  Bank Syariah konsepnya adalah menjalin hubungan partnership dengan 

nasabah, Sifat penggunaan dana terbagi menjadi revolving dan non revolving, 

pembiayan modal kerja yang bersifat revolving artinya pinjaman yang telah dilunasi 

masih dapat ditarik kembali maka sifat penggunaan dana jenis ini adalah naik turun. 

Sesuai dengan aturan Bank Syariah dalam penyaluran pembiayaan modal kerja 

revolving yang dilaksanakan harus berpedoman pada dasar hukum serta 

tertanam nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam (adl, khalifah, takaful) 

Rumusan Masalah dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimanakah 

mekanisme pembiayaan modal kerja revolving di Bank BRI Syariah Kantor 

Cabang Tanjung Karang ?. (2) Bagaimana mekanisme pembiayaan modal kerja 

revolving Bank BRI Syariah ditinjau dari persepektif ekonomi Islam? Tujuan 

penelitian dilakukan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan modal kerja 

revolving yang diterapkan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang,  

dan tinjauan mekanisme pembiayaan modal kerja revolving dari perspektif 

ekonomi Islam. 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang di 

analisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Sumber data yang digunakan 

berupa data primer dan data sekunder yang terdiri dari petunjuk pelaksanaan 

pembiayaan modal kerja revolving, deklarasi bagi hasil observasi, wawancara 

dan buku-buku serta literatur lain. Setelah keseluruhan data terkumpul 

selanjutnya dilakukan analisis dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi 

dengan metode deskriptif melalui pola berpikir deduktif. 

Berdasarkan hasil penelitian mekanisme pembiayaan modal kerja 

revolving yang diterapkan Bank BRI Syariah kantor cabang tanjung karang 

dimulai dari permohonan pembiayaan, evaluasi survei, persetujuan 

pembiayaan, closing secara approval, kemudian dilakukan pengikatan akad 

musyarakah, dilanjutkan proses input dan pencairan, monitoring realisasi 

pembayaran bagi hasil perbulan dan akhir jatuh tempo nilai plafon mencukupi 

untuk ditarik maka pembiayaan selesai. Dan tinjauan mekanisme pembiayaan 

modal kerja revolving Bank BRI Syariah KC Tanjung Karang sudah sesuai 

dalam perspektif ekonomi Islam, hal ini terlihat dari pengikatan yang 

menggunakan akad musyarakah, sistem realisasi bagi hasil dan penerapan nilai-

nilai dasar ekonomi Islam yang meliputi keadilan, khalifah dan takaful, serta 

pelaksanaan oleh account officer yang tidak memberikan pembiayaan pada 

hotel yang memiliki fasilitas kolam renang, dan lainya yang dinilai akan 

membawa ke suatu yang mudharat. 

Keywords : Pembiayaan, Modal Kerja Revolving, Ekonomi Islam 
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PERSEMBAHAN 

Alhamdulilahirrobil’alamin 

Sebuah langkah usai sudah satu cita telah ku gapai. Namun, itu bukan akhir 

dari perjalanan melainkan awal dari suatu perjuangan. Kupersembahkan karya 

kecil ini, untuk cahaya hidup, yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu 

senantiasa mendampingiku dan tak kekang oleh waktu : 

1. Orang tuaku tercinta  ‘’Ayahanda Mi’un Syah ’’ dan “ Ibunda Rodiyah “yang 

selalu memanjatkan doa kepada putramu tercinta dalam setiap sujudnya. 

Thanks for everything Dad and Mom you’re the apple of eyes in my life, 

because your diamond good counsel is never out date, all the wealth of the 

word couldn’t buy for something. Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, 

untuk jutaan impian yang akan dikejar, untuk sebuah pengharapan agar hidup 

jauh lebih bermakna. Teruslah bermimpi untuk sebuah tujuan, pastinya juga 

harus di imbangi dengan tindakan yang nyata, agar mimpi dan angan tidak 

menjadi sebuah bayangan semu. Setulus hatimu Ibu, searif arahmu bapak, 

doamu hadirkan keridhoan untukku, dan petuahmu tuntunkan jalanku, pelukmu 

berkahi hidupku, diantara perjuangan dan tetesan doa malam mu dan sebait doa 

telah merangkul diriku, menuju hari depan yang cerah. Kini diriku telah selesai 

dalam studi sarjana dengan kerendahan hati yang tulus, bersama keridhoan-Mu 

ya Alloh, kupersembahkan karya tulis ini untuk yang termulia , Ayahanda dan 
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Ibunda. Mungkin dapat selalu terucap, namun hati ini selalu berbicara, 

sungguh ku mencintainya. 

2. Saudaraku Sutrisno, S.Ag., M.Kom yang telah banyak membantu dan memberi 

inspirasi untuk saya, engkaulah sang inspirator hidupku. Semoga Tuhan selalu 

menyertaimu. 

3. Kakakku Hendry Gunawan, S.H yang telah banyak membantu segala 

kekuranganku dan memberikan motivasi untuk menjadi orang yang sukses dan 

progres dalam hal apapun. You’re greet the first my brother, engkaulah sosok 

kakak angkat yang menjadi Motivator hebat dalam hidupku. Semoga Alloh 

selalu mempermudah dalam segala urusanmu.  

4. Saudara kandungku Yunda Nurhamadah, Yunda Dewi, Kanda Sholekhan, 

Kanda Anwari dan Kanda Rohim thanks for everything. 

5. Saudara angkatku Danu Septiyanto, I’m sorry because have often make bother 

yourself, I wish you be the good people for the meaningfull in the world and 

here after, anything what you do it does impress me at all. 

6. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang menjadi 

kebanggaanku. 
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      MOTTO 

 

                      

                          

                            

 

‘’Artinya : Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim 

kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada 

kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 

berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang 

lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang 

saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami 

mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur 

sujud dan bertaubat.’’ 

       (Q.S.Ash-Shaad (38) : 24). 
1
 

                                                             
1
  Departemen Agama, Aplikasi Al-Qur’an. Surah, Ash-Shaad (38) : 24 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Proposal skripsi ini berjudul “Mekanisme Pembiayaan Modal 

Kerja Revolving Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Study pada 

PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang)”. Untuk 

menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami arti dan judul 

skripsi ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan mengenai judul 

tersebut sebagai berikut: 

1. Mekanisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara kerja 

suatu organisasi.
1
 

2. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan 

dengan nya.
2
 

3. Modal Kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk 

mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan 

dapat beroperasi secara normal dan lancar.
3
  

4. Revolving dalam pembiayaan adalah nasabah dapat melakukan 

penarikan dan penurunan pokok secara berulang kali sesuai kebutuhan, 

sepanjang tidak melebihi plafon yang telah ditentukan. 
4
 

                                                 
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Gramedia, 

2011), h. 895   
2
 Undang-Undang Republik Indonesia  No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 

Pasal 1 Ayat 25   
3
  Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Ke lima (Jakarta : 

PT Raja Grafindo, 2013), h. 231   
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5. Ekonomi Islam adalah kumpulan tentang prinsip umum tentang 

perilaku ekonomi umat yang diambil dari Al-Qur’an dan Sunnah Nabi 

Muhammad SAW dan pondasi ekonomi tersebut dibangun atas dasar 

pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan 

waktu. 
5
 

Dari beberapa penjelasan di atas yang dimaksud dalam judul ini 

adalah cara kerja atau sistem pembiayaan modal lancar yang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari nasabah yang sifatnya penggunaan 

dananya naik turun yang pelaksanaanya ditinjau atas kesesuaian dalam 

sudut pandang ekonomi Islam.  

B. Alasan Memilih Judul 

1. Secara Objektif 

a. Pembiayaan modal kerja revolving merupakan pembiayaan yang 

bersifat kerjasama dengan mencampurkan modal mereka pada suatu 

usaha dengan pembagian keuntungan atau kerugian berdasarkan 

nisbah yang telah disepakati. Dalam mekanisme pelaksanaan 

pembiayaan modal kerja revolving oleh bank, banyak sekali yang 

belum sesuai dengan prosedur yang berlaku yang mengakibatkan 

adanya side streaming dan lamanya proses pembiayaan. sehingga hal 

ini perlu dilakukan internal check supaya mekanisme pembiayaan 

modal kerja revolving dapat berjalan dengan lebih baik lagi. 

 

                                                                                                                                      
4
 Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Revolving, Bank BRI Syariah Februari 

2012  
5
 Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam (Jakarta : PT Gelora Aksara, 2012), h. 

10   
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b. Tinjauan mekanisme pembiayaan modal kerja revolving dalam 

perspektif ekonomi Islam, baik dalam sistem penilaian kelayakan, 

akad, penyaluran, bagi hasil dan lain sebagainya sampai pelunasan 

pembiayaan masih perlu dilihat dan dipertimbangkan lagi dari sisi 

syariahnya. Karena banyak kasus yang ditemui peneliti pada saat 

magang di Bank BRI Syariah Kantor Cabang tanjung karang nasabah 

tidak dapat membedakan dimanakah letak sisi syariahnya, maka dari 

itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian jenis produk 

penyaluran pembiayaan dengan konsep modal kerja revolving. 

Dengan adanya penelitian ini, harapanya dapat dijadikan referensi, 

baik bagi mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam, masyarakat 

umum atau para karyawan bank dalam memahami konsep modal 

kerja  revolving yang sesuai dengan  perspektif ekonomi Islam. 

2. Secara subjektif 

a. Pokok bahasan skripsi ini sesuai berdasarkan jurusan penulis yakni 

Perbankan Syariah. Dimana merupakan suatu kajian disiplin keilmuan 

yang berkaitan dengan manajemen pembiayaan di perbankan syariah. 

b. Penulis optimis dapat menyelesaikan skripsi ini karena tersedianya 

sumber dari literatur yang tersedia diperpustakaan ataupun sumber 

lainya seperti jurnal, buku, undang-undang, artikel dan data yang 

diperlukan dari narasumber di Bank Syari’ah yang menerapkan 

pembiayan modal kerja revolving dalam pembiayaanya. 

 



4 

 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Seperti kita ketahui perbankan merupakan salah satu agen 

pembangunan (agent of development) dalam kehidupan bernegara, lembaga 

keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan paling 

lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan disamping menyalurkan dana atau 

memberikan pembiayaan/kredit juga melakukan usaha menghimpun dana dari 

masyarakat luas dalam bentuk simpanan. 
6
 Fungsi yang demikian juga yang 

menjadi concern dari perbankan syariah di samping fungsi lain sebagai 

lembaga penyedia jasa lalu lintas keuangan. 

Tumbuh kembang perbankan syariah di Indonesia mengalami 

perkembangan yang signifikan karena adanya kepastian disisi regulasi dengan 

lahirnya Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

yang secara tegas mengakui eksistensi dari perbankan syariah dan 

membedakannya dengan sistem perbankan konvensional. Selain itu perbankan 

syariah di Indonesia merupakan terbesar di dunia yang takaranya adalah 

berdasarkan jumlah kantor dan nasabah yang paling banyak diantara 

perbankan syariah yang lainya diseluruh dunia. Karena seperti dikatakan 

beliau bahwa di Indonesia jumlah nasabah perbankan syariah telah mencapai 

18,1 juta nasabah yang didominasi antara orang muslim dan non muslim.
7
  

 

 

                                                 
6
 Nursyam Melinda. Rahmadani, “Industri Syariah Solusi Jitu Dalam Menghadapi” 

Jurnal Ekonomi,Keuangan dan Perbankan Islam,Vol. 3 No. 1, Januari-Desember 2015, h. 84 
7
 Satria Dwi Saputro, “Sejarah dan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia’’, 

Jurnal Ekonomi,Keuangan dan Perbankan Islam,Vol. 3 No. 1, Januari-Desember 2015 ,h.100  



5 

 

 

Tumbuh kembang perbankan syariah dapat dilihat berdasarkan asset 

perbankan syariah.
 8
 

Tabel 1.1  

Perkembangan Asset Perbankan Syariah Th 2010 s/d 2014 

 

      Milliar Rupiah (in Billion IDR) 

No Tahun Jumlah Asset (Rp) 

1 2010 97.519 

2 2011 145.467 

3 2012 195.018 

4 2013 242.276 

5 2014 272.343 

Sumber  : OJK, Statistik Perbankan Syariah (2016) 

 

 Adanya gambaran tersebut yang mengharuskan perbankan syariah 

untuk melakukan berbagai inovasi-inovasi yang disesuaikan dengan 

pemenuhan keinginan nasabah. Salah satunya adalah dengan memberikan 

layanan akad dan produk bank syariah yang sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhan nasabah tersebut. Sampai saat ini pada umumnya perbankan 

syariah di Indonesia memiliki ada lebih dari sekitar 16 akad Bank Syariah.
9
 

Untuk produknya sampai saat ini ada sekitar 17 produk perbankan syariah 

yang terdiri atas produk penyaluran dana (financing), produk penghimpunan 

dana (funding) dan produk jasa (service).
10

  

  

 

 

                                                 
8
 Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah,diakses pada Kamis 27 Oktober 

2016 
9
 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) h. 

41 
10

Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta : PT Raja 

Grafindo, 2013), h. 97 
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Beberapa tujuan pembiayaan diantaranya adalah peningkatan jumlah 

modal kerja atau penambahan investasi aset perusahaan, meningkatkan jumlah 

penjualan,dan untuk tujuan lainya yang harus dianalisis  terlebih dahulu 

sebelum pembiayaan tersebut dicairkan untuk meminimalisir adanya non 

perfoming financing. 
11

 Produk pembiayaan perbankan syariah secara teoritis 

tetap mengacu pada akad  pembiayaan mudharabah,musyarakah sebagai akad 

inti dalam sistem bagi hasil (profit and loss sharing dan revenue sharing). 

Sebagaimana firman Allah SWT  dalam Al-Qur’an Surah As-Shaad Ayat 24:
12

 

 

                               

                               

              

 

 Artinya : Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim 

kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada 

kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 

berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, 

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan 

Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; 

Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan 

bertaubat. (Qs.As-Shaad (38):24) 

 

Salah satunya yakni pembiayaan modal kerja, pembiayaan modal kerja 

dalam perbankan syariah berbeda dengan perbankan kovensional, dimana 

bank konvensional memberikan kredit modal kerja dengan cara memberikan  

 

                                                 
11

 Non Perfoming Financing adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang 

berklarifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Diakses pada Jumat, 25 November 2016 
12

  Departemen Agama, Aplikasi Al-Qur’an. Surah,  As-Shaad (38) : 24  
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pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendanai seluruh kebutuhan, 

baik untuk kebutuhan produksi maupun perdagangan untuk jangka waktu 

tertentu dengan imbalan bunga. Sedangkan Bank Syari`ah dapat membantu 

memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja, akan tetapi bukan dengan 

meminjamkan sejumlah uang, melainkan dengan menjalin hubungan 

partnership dengan nasabah, di mana bank bertindak sebagai penyandang 

dana (shahibul maal), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (mudharib). 13  

Modal kerja ini sendiri adalah modal lancar yang dipergunakan untuk 

mendukung operasional sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi 

secara normal dan lancar.
14

 Beberapa penggunaan modal kerja ini antara lain 

adalah untuk pembayaran persekot, pembelian bahan baku pembayaran upah 

buruh dan lain-lain. Besarnya kebutuhan modal kerja ini adalah besarnya dana 

yang dibutuhkan oleh debitur untuk mendukung perputaran usahanya pada 

saat tertentu sehingga cash flow akan terjaga baik pada kondisi lancar dan 

normal, Karena jika kekurangan modal kerja dapat mengakibatkan kesulitan 

cash flow yang menjadikan keuangan nasabah sangat sulit diatur bahkan dapat 

merusak hubungan baik dengan Bank karena di anggap tidak bonafit, tidak 

tepat waktu dalam pembayaran. 

 

 

                                                 
13

Nasrodin. “Analisis Fiqih Terhadap Implementasi Pembiayaan Modal Kerja iB Pada 

Pt.Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Syari`ah Yogyakarta’’,  Jurnal Ekonomi 

Bisnis Islam La Riba,Vol. III, No. 2, Desember 2009 
14

Adiwarman Karim,Op.Cit,h. 231 
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Program small medium enterprise (SME) yang dikeluarkan, PT Bank 

Rakyat Indonesia (BRI) Syariah memberikan kredit diatas Rp 500.000.000 

hingga Rp 5.000.000.000 kepada nasabahnya. “Program SME ini hanya untuk 

nasabah pengusaha saja, dengan pembiyaan ini nasabah bisa menggunakannya 

untuk pembelian investasi maupun modal kerjanya. Expected Return (tingkat 

pengembalian yang diharapkan dari pendapatan atas deklarasi) yang diberikan 

oleh BRIS yaitu sebesar 13 %. Program SME ini memberikan program 

pembiayaan modal kerja Revolving yang dimana dalam pembiayan ini 

pinjaman yang telah dilunasi masih dapat ditarik kembali maka sifat 

penggunaan dana jenis ini adalah naik turun. Dengan produk ini nasabah bisa 

melakukan peminjaman dengan jumlah banyak namun yang dihitung marjin 

bagi hasilnya hanyalah yang dimanfaatkan nasabah. Jika nasabah melakukan 

peminjaman Rp 2.000.000.000 namun yang ia manfaatkan hanya  Rp 

300.000.000, maka yang dihitung hanya Rp 300.000.000 tersebut. 
15

 

Dengan adanya konsep seperti yang telah disebutkan diatas dapat 

memberi peluang bagi nasabah yang mendapatkan pembiayaan modal kerja 

revolving untuk mengembangkan perusahaanya dengan bekerja sama melalui 

Bank Syariah berdasarkan akad bagi hasil. yang menggunakan akad 

musyarakah, dengan plafon yang bersifat revolving, dengan penyediaan plafon 

berbentuk rekening yang tercatat di sisi aktiva dengan limit tertentu, dan 

jangka waktu pembiayaan maksimal  1 tahun serta dapat diperpanjang.  

 

                                                 
15

  Smal Medium Enterprise, (On-line)tersedia di http://www.brisyariah.co.id 

/pembiayaan-sme  
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Menyikapi hal tersebut, mengenai pembiayaan modal kerja revolving  

menarik untuk dilakukan penelitian karena merupakan terobosan inovasi baru 

pada produk-produk bank syariah, yang pola mekanisme penggunaan dana 

yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sepanjang tidak melebihi plafon 

yang telah ditentukan. Akan tetapi apakah  mekanisme dalam penerapanya 

sudah sesuai dalam perspektif ekonomi Islam atau belum, baik dalam system 

penilaian kelayakan, akad, penyaluran, bagi hasil dan lain sebagainya sampai 

pelunasan pembiayaan, seperti contoh dalam hal penilaian kelayakan usaha 

untuk hot prospect pembiayaan modal kerja revolving nasabah, apakah sama 

dengan bank konvensional pada umumnya atau ada ciri khusus yang 

membedakan di Bank Syariah, kemudian dalam hal mengenai akad atau 

perjanjian antara bank dengan nasabah apakah disitu sudah dilaksanakan ijab 

qabul serta bentuk objeknya sudah jelas, dan pihak bank juga sudah 

menjelaskan atau menyimpulkan pada nasabah mengenai pembiayaan modal 

kerja revolving dalam kaitanya dengan sisi syariahnya sehingga sebelum 

tercapai kesepakatan bersama. 

Terkait penyaluran dana apakah ada kriteria tertentu yang ditetapkan 

secara syariah sehingga tidak asal-asal melakukan pembiayaan hanya 

berdasarkan usaha nasabah dari segi profitabilitas bagus saja tanpa perhatikan 

aspek lain, dan kemudian dalam hal bagi hasil jika nasabah yang mendapatkan 

pembiayaan modal kerja revolving dikemudian hari mengalami kerugian yang 

bukan karena atas kelalainya namun atas suatu musibah, apakah sebenarnya  

 

 



10 

 

 

bank juga mau menanggung rugi atau tidak, karena akad ini berdasarkan akad 

musyarakah yang seharusnya keuntungan dan kerugian ditanggung bersama 

agar tercipta prinsip keadilan namun disisi lain setiap bank pasti menanamkan 

prinsip prudential banking yakni suatu prinsip kehati-hatian bank dalam 

menghindari resiko non perfoming financing agar tidak terjadinya pembiayaan 

macet yang akan merugikan bank, karyawan, nasabah dan para stakeholder 

yang berkepentingan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berkaitan dengan mekanisme pembiayaan modal kerja 

revolving dalam perspektif ekonomi Islam yang berjudul, “Mekanisme 

Pembiayaan Modal Kerja Revolving Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam’’ 

D. Batasan Masalah 

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan 

terfokus, maka terdapat batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan berkaitan dengan mekanisme pembiayaan modal 

kerja revolving ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam, penelitian ini 

hanya terfokus pada bagaimana pola mekanisme skim pembiayaan modal 

kerja revolving yang diterapkan oleh Bank BRI Syariah Kantor Cabang 

Tanjung Karang  dan ditinjaunya terhadap kesesuainya dalam perspektif 

ekonomi Islam. 

2. Responden dalam penelitian ini adalah Manajer, Account Officer, dan 

Nasabah yang mendapatkan pembiayaan modal kerja revolving di Bank 

BRI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang. 
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E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah mekanisme pembiayaan modal kerja revolving di Bank 

BRI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang ? 

2. Bagaimana mekanisme pembiayaan modal kerja revolving Bank BRI 

Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang ditinjau dari perspektif ekonomi 

Islam ? 

 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Secara teoritis untuk: 

a. Untuk melihat dan mengetahui bagaimana pola mekanisme 

pembiayaan modal kerja revolving yang diterapkan oleh lembaga 

perbankan syariah, dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah 

BRI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang sehingga dapat 

mengetahui bagaimana impelementasi dari produk tersebut 

b. Untuk mengetahui pembiayaan modal kerja revolving yang diterapkan 

oleh Bank BRI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang apakah sudah 

sesuai dalam perspektif ekonomi Islam atau belum yang dilihat dengan 

menggunakan sumber-sumber landasan yang ada. 

 

 

 



12 

 

 

2. Manfaat penelitian untuk: 

a. Secara teoritis hasil penelitian lapangan ini memberikan wawasan 

mengenai pola mekanisme pembiayaan modal kerja revolving yang 

diterapkan pada perbankan syariah serta memberikan sumbangan 

pemikiran, pengetahuan dan perkembangan ilmu Ekonomi Islam yang 

saat ini sedang trend dalam pengembanganya praktiknya masyarakat. 

dan terkhusus bagi lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

UIN Raden Intan Lampung. 

b. Bagi Manajer Bank penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan 

perbankan syariah agar lebih mengedepankan aspek kesyariahan 

sebelum mengedepankan aspek keuntungan dalam memberikan 

pembiayaannya sehingga tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi 

Islam 

 

G. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka ini bermaksud melacak penelitian atau kajian 

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Selama ini  belum ada tulisan 

atau kegiatan khusus dan mendetail mengenai kegiatan yang berhubungan 

dengan mekanisme pembiayaan modal kerja revolving dalam perspektif 

ekonomi Islam khususnya di Bank BRI Syariah Kantor Cabang tanjung 

Karang. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Farikhah Ilmi Zakiyah, dkk dengan 

judul : Pengendalian Intern Pada Prosedur Pembiayaan Musyarokah Untuk 

Pemberian Modal Kerja Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang.  

Hasil penelitianya adalah prosedur pembiayaan musyarakah untuk pemberian 

modal kerja sudah berjalan dengan baik dan mendukung adanya pengendalian 

intern. Akan tetapi pada tahap permohonan, pengumpulan data, verifikasi data, 

analisa laporan keuangan, penilaian risiko, dan analisa proyeksi keuangan 

dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh Account Officer tanpa campur 

tangan Financing Support, untuk mencegah adanya praktik tidak sehat dalam 

proses pelaksanaannya. Sehingga perlu ditingkatkan internal check terhadap 

pelaksanaan tugas setiap unit organisasi terkait.
16

 

Penelitian yang dilakukan oleh Yuandi, K. Timbul dengan judul : 

Perputaran Modal Kerja dalam Mengukur Tingkat Profitabilitas pada PT. 

Jasa Angkasa Semesta,Tbk.Jakarta. Menyatakan bahwa  laporan keuangan 

yang  diperoleh bahwa PT. Jasa Angkasa Semesta, Tbk. mengalami perubahan 

modal kerja setiap tahun. Profitabilitas memiliki perubahan dari tahun 2009-

2011 yang berkisar antara 40% sampai 60%. Perubahan laba sesudah 

pajak/laba bersih perusahaan yang terbesar ditahun 2011 yang mencapai 67%. 

Manajemen perusahaan sebaiknya melakukan perencanaan dalam mengelola 

modal kerja dan dana perusahaan lainnya, hal ini karena posisi aktiva untuk 

tahun 2009 sampai 2011 tidak stabil.
17

 

                                                 
16

 Farikhah Ilmi Zakiyah.dkk, “Pengendalian Intern Pada Prosedur Pembiayaan 

Musyarokah Untuk Pemberian Modal Kerja Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang”, 

Jurnal Administrasi Bisnis,Vol. 14 No. 1 September 2014 
17

 Yuandi K. Timbul, “Perputaran Modal Kerja dalam Mengukur Tingkat Profitabilitas 

pada PT. Jasa Angkasa Semesta,Tbk.Jakarta” Jurnal EMBA,Vol.1 No.4 Desember 2013 
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Penelitian yang dilakukan oleh Hamdani, dkk dengan judul : Analisis 

Pemberian Kredit Modal kerja Sebagai Upaya Mengantisipasi Terjadinya 

Kredit Bermasalah, Menyatakan bahwa Persentase Non Perfoming Loan pada 

tahun 2012 dan 2014 berada diatas batas maksimal toleransi yang ditetapkan 

oleh Bank Indonesia yaitu maksimal 5%, sedangkan persentase Non 

Perfoming Loan pada tahun 2013 berada dibawah batas maksimal toleransi. 

Persentase Loan Deposit Ratio pada tahun 2012 sampai 2014 kinerjanya tidak 

sehat karena tidak berada dalam kisaran 78%-100% yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia.
18

 

Penelitian yang dilakukan oleh Farikhah Ilmi Zakiyah, dkk, lebih 

mengedepankan pada pengendalian internal bank atas prosedur pemberian 

modal kerja supaya tidak terjadinya kesalahan dalam administrasi bank dari 

segi prosedur, kelebihan dalam penelitian ini adalah prosedur pembiayaan 

musyarakah untuk pemberian modal kerja sudah berjalan dengan baik dan 

mendukung adanya pengendalian internal yang kuat dari account officer 

terhadap nasabah. Dan adapun kelemahannya pada tahap permohonan, 

pengumpulan data, verifikasi data, analisa laporan keuangan, penilaian risiko, 

dan analisa proyeksi keuangan dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh SME 

Account Officer (SAO) tanpa campur tangan SME Financing Head (SFH)  

 

 

 

                                                 
18

 Hamdani. dkk, “Analisis Pemberian Kredit Moda kerja Sebagai Upaya Mengantisipasi 

Terjadinya Kredit Bermasalah” Jurnal Administrasi Bisnis,Vol. 24 No. 2 Juli 2015 
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sehingga untuk mencegah adanya praktik tidak sehat dalam proses 

pelaksanaannya perlu ditingkatkan internal check terhadap pelaksanaan tugas 

setiap unit organisasi terkait. Korelasi dengan penelitian penulis yakni sebagai 

sumber penelitian terdahulu atas prosedur mekanisme pemberian pembiayaan 

modal kerja revolving yang menggunakan akad musyarakah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yuandi, K. Timbul, lebih 

mengedepankan pada alokasi perputaran modal kerja dalam mengukur tingkat 

profitabilitas yang maksimal dan penelitian ini juga bukan dilaksanakan 

dilembaga keuangan melainkan di Perusahaan Terbatas (nasabah yang 

mendapatkan pembiayaan modal kerja), kelebihan dari penelitian ini adalah 

PT. Jasa Angkasa Semesta, Tbk. mengalami perubahan modal kerja setiap 

tahun. Profitabilitas memiliki perubahan dari tahun 2009-2011 yang berkisar 

antara 40% sampai 60%. Perubahan laba sesudah pajak/laba bersih perusahaan 

yang terbesar ditahun 2011 yang mencapai 67%. Sedangkan kekurangnya 

manajemen perusahaan belum bisa melakukan perencanaan dalam mengelola 

modal kerja dan dana perusahaan lainnya, hal itu terlihat dari posisi aktiva 

untuk tahun 2009 sampai 2011 tidak stabil, kalau hal ini terjadi dikhawatirkan 

profitabilitas menurun, mempengaruhi likuiditas dan profitabilitas perusahaan. 

Korelasi dengan penelitian penulis yakni menilai sejauh mana pelaksanaan 

pembiayaan modal modal kerja revolving yang diterapkan oleh Bank BRI 

Syariah  dapat memberikan manfaat keuntungan atas usahanya kepada semua 

pihak, yakni bank sebagai penyalur dana dan nasabah sebagai pengelola dana 

pada pembiayaan tersebut. 

 



16 

 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Hamdani, dkk, lebih mengedepankan 

pada analisa pemberian kredit modal kerja agar tidak terjadi kredit 

bermasalah, kelebihan dalam penelitian ini adalah persentase Non Perfoming 

Loan pada tahun 2012 dan 2014 berada diatas batas maksimal toleransi yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu maksimal 5%, sedangkan kekuranganya 

persentase Non Perfoming Loan pada tahun 2013 berada dibawah batas 

maksimal toleransi. Persentase Loan Deposit Ratio pada tahun 2012 sampai 

2014 sehingga kinerjanya masuk dalam kategori tidak sehat karena tidak 

berada dalam kisaran 78%-100% yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

Korelasi dengan penelitian penulis yakni sebagai prosedur penilaian kelayakan 

pemberian pembiayaan modal kerja revolving agar tercipta prinsip prudential 

banking supaya terhindar dari hal-hal yang merugikan salah satu pihak baik itu 

Bank atau Nasabahnya. 

 

H. Metode Penelitian 

 

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan 

menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.
19

 

Sedangkan penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu terhadap suatu 

masalah dengan perlakuan tertentu (seperti memeriksa, mengusut, menelaah, 

dan mempelajari secara cermat, dan sungguh-sungguh) sehingga diperoleh 

sesuatu (seperti mencapai kebenaran, memperoleh jawaban, pengembangan  

 

                                                 
19

 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 

2015), h.1 
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ilmu pengetahuan dan sebagainya).
20

 Jadi metodologi penelitian merupakan 

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 
21

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) 

dengan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek 

pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat 

permasalahan untuk penelitian generalisasi.
22

 Hakikatnya penelitian 

lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang 

bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Didukung juga dengan 

penelitian pustaka (library research) yang bertujuan untuk 

mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan material, misalnya: 

buku, catatan, dokumen-dokumen, dan referensi lainya yang berkaitan  

dengan pembiayaan modal kerja revolving di Bank Syariah.  Penelitian 

lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi 

penelitian yang berkenaan dengan mekanisme pembiayaan modal kerja 

revolving dalam perspektif ekonomi Islam di Bank BRI Syariah Kantor 

Cabang Tanjung Karang. 

 

 

 

                                                 
20

 Iqbal Hasan, Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2011), 

h.1 
21

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung : Alfabeta, 

2014), h. 2 
22

 Ibid., h.7 
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b. Sifat Penelitian  

  Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis 

yang menggambarkan atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin, 

tanpa ada perlakukan terhadap objek yang diteliti. Menggambarkan 

dalam hal ini yaitu mengambarkan dan menjelaskan data-data yang 

didapat dari lapangan apa adanya. Dalam hal ini tentang bagaimana 

pola mekanisme pembiayaan modal kerja revolving dalam perspektif 

Ekonomi Islam yang diterapkan Bank BRI Syariah Kantor Cabang 

Tanjung Karang 

2. Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung 

dalam penelitian yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna 

mendapatkan data secara langsung atas yang berkaitan dengan dengan 

mekanisme pembiayaan modal kerja revolving di Bank BRI Syariah 

Kantor Cabang Tanjung Karang. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber 

bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas seperti : Al-

Qur’an, Hadis, Fatwa DSN-MUI, Undang-Undang, Jurnal, Buku dan 

lainnya yang berkaitan dengan dengan mekanisme pembiayaan modal 

kerja revolving dalam perspektif ekonomi Islam 
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3. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. 

penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut : 

a. Metode Observasi  

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan 

mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.
23

 

Dalam observasi penelitian ini menggunakan jenis observasi non 

partisipasi, dalam observasi ini pengobservasi  tidak ikut terlibat dalam 

kegiatan yang diobservasi. Tekhnik ini dilakukan dengan cara 

melakukan pengamatan langsung, hal ini dilakukan untuk mengetahui 

secara pasti bagaimana penerapan pembiayaan modal kerja revolving 

yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang 

atas kesesuaianya dalam perpsektif ekonomi Islam. 

b. Metode Wawancara 

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam 

percakapan yang memerlukan kemampuan untuk merumuskan buah 

pikiran atau perananya dengan tepat.
24

 Bentuk wawancara yang dipakai 

adalah wawancara bebas dan bebas terpimpin. Bentuk wawancara yang 

dipakai adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, cara ini 

dipakai guna lebih memudahkan dalam tercapainya suatu tujuan. 

Penulis menggunakan metode ini sebagai metode pokok dalam  

 

                                                 
23

 Moh Nazir, Metode Penelitian (Bogor : Ghalia Indonesia, 2014), h.154 
24

 Nasution, Metode Research Penelitian Ilmiah (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), h. 115 
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memperoleh data dari lokasi penelitian, terutama yang berkaitan dengan 

mekanisme pembiayaan modal kerja revolving yang diterapkan Bank 

BRI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang. 

c. Dokumentasi 

 

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang 

diperoleh dari dukumen-dokumen  yang ada atau catatan-catatan yang 

tersimpan, baik berupa catatan transkip, buku surat kabar dan lain 

sebagainya. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dari dokumen 

atau catatan yang semuanya berkaitan dengan pembiayaan modal kerja 

revolving, seperti buku petunjuk pelaksaan atau sejenisnya. 

I. Metode Analisis Data 

Metode analisis data adalah cara proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga 

dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data.
25

  

Setelah data terkumpul maka selanjutnya data dikelola dan dianalisis 

dengan beberapa cara antara lain : 

1. Data Reduction (reduksi data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih  

 

                                                 
25

 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001),  

h.103 
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jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 
26

 Dalam hal ini  peneliti lebih 

memfokuskan pada hal-hal penting yang berkaitan dengan gambaran 

mekanisme pembiayaan modal kerja revolving yang terjadi dilapangan 

2. Data Display ( penyajian data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplay data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori flowchart dan sejenisnya. Dalam 

hal ini penyajian data yang dilakukan peneliti, yakni menguraikan atau 

mendeskripsikan mengenai suatu pola mekanisme pembiayaan modal 

kerja revolving secara jelas. 

3. Conclusion Drawing / verification  

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan 

yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa 

deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-

remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa 

hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. 
27

 dalam hal ini 

peneliti menemukan sesuatu yang baru dan mendeskripsikan mengenai 

pembiayaan modal kerja revolving dilapangan yang masih belum jelas, 

sehingga arah penelitian akan lebih terarah. 

                                                 
26 Sugiyono, Op,Cit. h, 247 
27 Sugiyono. Op.Cit. h, 253  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pembiayaan 

1. Pengertian Pembiayaan  

Secara bahasa pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu uang yang 

dikeluarkan untuk mengadakan atau mendirikan sesuatu. Pembiayaan 

dapat juga diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak 

kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik 

dilakukan sendiri maupun lembaga.  

Pembiayaan adalah fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi 

kebutuhan pihak-pihak yang merupakan devisit unit.
1
 Penyaluran dana 

adalah transaksi penyediaan dana atau barang serta serta fasilitas lainya 

kepada nasabah yang tidak bertentangan dengan syariah islam dan standar 

akuntansi perbankan syariah, serta tidak termasuk jenis penyaluran dana 

yang dilarang menurut ketentuan Bank Indonesia.
2
 

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu berupa : 

 

                                                             
1
 Muhammad Syafi’ie Antonio, Bank Syariah Dari Teori dan Praktik (Jakarta : Gema Insani, 

2001), h. 160.   
2
 Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Jogjakarta : UII Press, 

2009), h. 46  
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a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. 

b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 

bentuk ijarah muntahiya bittamlik. 

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan 

istishna. 

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh dan  

e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 

multi jasa. 

 Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah 

dan atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 

dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut 

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau 

bagi hasil.
3
 

Dari pengertian pembiayaan tersebut dapat disimpulkan bahwa : 

a. Sesuai dengan fungsinya, dalam tranksaksi pembiayaan Bank Syariah 

bertindak sebagai penyedia dana. 

b. Setiap nasabah penerima fasilitas (debitur) yang telah mendapat 

pembiayaan dari Bank Syariah apapun jenisnya, setelah jangka waktu 

tertentu wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada 

Bank Syariah berikut imbalan atau bagi hasil. 

 

                                                             
3
 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat 25 
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2. Dasar Hukum Pembiayaan 

Dalam Al-Qur’an, kata pembiayaan sendiri tidak secara ekplisit 

disebutkan, akan tetapi keberadaanya di ilhami oleh ayat-ayat Al-Qur’an 

dan contoh dari Rasullulah SAW serta tradisi para sahabat. Dasar hukum 

pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Al-Qur’an  

Beberapa ayat yang dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar 

seorang untuk melakukan pembiayaan, dan menjadikanya sebagai 

sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Ayat tersebut antara lain : 

1) Al-Qur’an Surat Al-Baqarah, Ayat 275 

                          

                                  

                            

                  

Artinya : Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak 

dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 

syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang 

demikian itu, 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 kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti 
(dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya 

dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada 

Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah 

penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(Q.S Al-

Baqarah (2) : 275) 
4
 

                                                             
4
 Departemen Agama, Aplikasi Al-Qur‟an. Surah, Al-Baqarah (2) : 275  
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Maksud dari ayat tersebut adalah Riba itu ada dua macam: 

nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang 

disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah 

penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih 

banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan 

demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan 

sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang 

berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman 

jahiliyah. Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram 

jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Riba yang sudah diambil 

(dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan. 

2) Qur’an Surat An-Nisaa, Ayat 29 

 

                           

                               

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di 

antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS,An-Nisaa (4) : 29). 
5
 

 

 

                                                             
5
  Departemen Agama, Aplikasi Al-Qur‟an. Surah. An-Nisaa (4) : 29 
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Maksud dari Ayat tersebut menunjukan bahwa larangan 

membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, 

sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena 

umat merupakan suatu kesatuan. 

b. Al-Hadits 

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib Radhiyallahu Anhu 

َثاَلُث ِفْيِهنَّ اْلبَ َر َكُة اْلبَ ْيُح  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َقَل َرُسْوُل اللَِّه َصلَّ اللَّهُ َعْن ُصَهْيَب  

ِعْْيِ َوالَ لِْلبَ ْيِح )ابنو خمه(اْلبُ رِّ بِا َضُة َوَاْخاَلُط لَئ َاَجِل واْلُمَقا رَ اِ  َلشَّ  

Artinya : Dari shuhaibah Rasullulah SAW bersabda: Ada tiga 

perkara yang dibekati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, 

dan memberi gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk 

dijual. 
6
  

 

c. Taqrir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh 

masyarakat pada saat itu. 

d. Kaidah Fiqh Muamalah  

لِْيُل َعَل التَّحْ  ِر ْيِ َااًلْصُل ِف ْااًلْشَياِء االء بَا َحتَّ َيُد لَّ الدَّ  

Artinya : “Pada dasarnya (asalnya) pada segala sesuatu (pada 

persoalan mu‟amalah) itu hukumnya mubah, kecuali jika ada dalil 

yang menunjukkan atas makna lainnya. 
7
 

 

                                                             
6
  Mardani, Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah (Jakarta :Rawawali Pers, 2014), h.194 
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 Fatwa, Dewan Syariah Nasional, No 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan 

Mudhorobah 
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e. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Bank Indonesia 

Dalam peraturan Pemerintah dan peraturan Bank Indonesia telah 

dituliskan beberapa peraturan yang dapat dijadikan dasar dalam 

pembiayaan diantaranya : 

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah. 

2) Peraturan Bank Indonesia No 15/13/PBI/2013 tentang perubahan 

atas peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang 

Bank Umum Syariah. 

3. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan  

a. Tujuan Pembiayaan  

Pada dasarnya, terdapat 2 fungsi yang saling berkaitan dari 

pembiayaan, yaitu sebagai berikut : 
8
 

1) Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan 

berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari 

usaha yang dikelola bersama nasabah.  

2) Safety, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus 

bena-benar terjamin sehingga tujuan protability dapat benar-benar 

tercapai tanpa hambatan yang berarti. 

 

                                                             
8
 Veitzhal Rivai Et.Al, Islamic Banking (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2010), h. 711 
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Selain itu ada 3 pihak atau pelaku utama yang terlibat dalam 

setiap pemberian pembiayaan, sehingga dalam pemberian pembiayaan 

akan mencakup pula pemenuhan tujuan ketiga pelaku utama tersebut, 

yaitu sebaga berikut : 

1) Bank ( selaku Mudhorib atau Shohibul Maal) 

a) Penghimpun dana masyarakat yang mengalami kelebihan dana. 

b) Penyaluran atau pemberian pembiayaan merupakan bisnis utama 

dan terbesar hampir pada sebagian besar bank.  

c) Penerimaan bagi hasil dari pemberian pembiayaan bagi bank 

merupakan sumber pendapatn terbesar. 

d) Sebagai salah satu instrumen atau produk bank dalam 

memberikan pelayanan pada customer. 

e) Sebagai salah satu media bagi bank dalam berkontribusi dalam 

pembangunan. 

f) Sebagai salah satu komponen dari asset allocation approach. 
9
   

2) Nasabah (selaku Shohibul Maal atau Mudhorib) 

a) Sebagai pemilik dana yang menginginkan penitipan atau investasi 

atas dana yang dimiliki. 

b) Sebagai salah satu potensi untuk mengembangkan usaha.  

c) Dapat meningkatkan kinerja perusahaan.  

                                                             
99

 Asset Allocation Approach adalah pendekatan  berdasarkan alokasi asset,pendekatan ini 

didasarkan pada pertimbangan bahwa masing-masing sumber dana memiliki karakteristik yang 

berbeda-beda, sehingga harus diperlakukan secara individual sesuai karateristik dana tersebut  
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3) Negara (Selaku Regulator) 

a) Sebagai salah satu sarana dalam memacu pembangunan.  

b) Meningkatkan arus dana dan jumlah uang beredar.  

c) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian. 

d) Meningkatkan pendapatan Negara dari pajak.  

e) Selain Negara bank sentral, dalam operasional perbankan syariah 

adanya peran dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yang 

megawasi dan mengeluarkan fatwa berkaitan dengan kepatuhan 

aspek syariahnya.  

b. Fungsi Pembiayaan 

Sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana diatas, menurut 

sinungan (1983) pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk : 
10

 

1) Meningkatkan daya guna uang, para penabung  menyimpan uangnya 

di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut 

dalam prsentase tertentu ditingkatkan kegunaanya oleh bank guna 

suatu usaha peningkatan produktivitas. Dan para pengusaha 

menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas  atau 

memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, 

perdagangan maupun usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai 

usaha baru. 

                                                             
10

 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogjakarta : Akademi Manajemen 

Perusahaan YKPN, 2005), h. 17 
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2) Menigkatkan daya guna barang produsen dengan bantuan 

pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi 

sehingga utility tersebut meningkat. Dan produsen dengan bantuan 

pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang 

kegunaanya kurang tempat yang lebih bermanfaat. 

3) Meningkatkan peredaran uang, pembiayaan yang disalurkan melalui 

rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang 

giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dan 

sebagainya. 

4) Menimbulkan kegairahan berusaha, kegiatan usaha sesuai dengan 

dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha 

tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuanya yang 

berhubungan dengan manusia  lain yang mempunyai kemampuan. 

5) Stabilitas ekonomi, alam ekonomi yang kurang sehat, langkah-

langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha antara 

lain: pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, dan rehabilitasi 

prasarana. 

6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. 

 

 

 

 



31 

 

 
 

  

4. Jenis-jenis Pembiayaan 

Jenis-jenis pembiayaan yang ada di bank syariah adalah sebagai berikut: 
11

 

a. Pembiayaan Modal Kerja Syariah  

Pembiayaan modal kerja syariah adalah modal lancar yang 

dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari 

sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. Beberapa 

penggunaan modal kerja antara lain adalah pembayaran persekot pembelian 

bahan baku,pembayaran upah buruh dan lain-lain. 

b. Pembiayaan Investasi Syariah  

Pembiayaan investasi syariah adalah pembiayaan jangka menengah 

atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang 

diperlukan untuk pendirian proyek baru,rehabilitasi, modernisasi,ekspansi 

dan relokasi proyek yang sudah ada. 

c. Pembiayaan Konsumtif Syariah  

Pembiayaan konsumtif syariah adalah pembiayaan yang diberikan 

untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan. 
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 Adiwarman A Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi ke Lima (Jakarta : 

PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 231 
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d. Pembiayaan Sindikasi  

Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan pembiayaan yang 

diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek 

pembiayaan tertentu. 

e. Pembiayaan Berdasarkan Take Over 

Pembiayaan berdasarkan take over adalah membantu masyarakat 

untuk mengalihkan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi 

transaksi yang sesuai syariah. 

f. Pembiayaan Letter of Credit  

Pembiayaan letter of credit adalah pembiayaan yang diberikan 

dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.  

B. Konsep Modal Kerja 

1. Pengertian Modal Kerja  

Pengertian modal kerja (working capital assets) adalah modal lancar 

yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari 

sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. Beberapa 

penggunaan modal kerja antara lain adalah pembayaran persekot pembelian 

bahan baku, pembayaran upah buruh dan lain-lain.
12
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 Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta : Kalimedia, 2009), h. 13 
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Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek 

yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja 

usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, jangka waktu pembiayaan 

modal kerja maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan 

kebutuhan.
13

 Fasilitas pembiayaan modal kerja syariah dapat diberikan kepada 

seluruh sektor/ subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan 

dengan syariat-syariat islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-

undangan yang berlaku serta yang dinyatakan jenuh oleh Bank Indonesia.
14

  

Bank syariah membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja 

tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin 

hubungan partnership dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai 

penyandang dana (shohibul maal) sedangkan nasabah sebagai pengusaha atau 

(mudharib). Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, 

sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah 
15

 yang disepakati. 

Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta 

porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian Bank.  
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 Nur Asiyah,Binti.Op,Cit, h. 17 
14

 Adiwarman A Karim,Op.Cit. h. 234  
15

  Nisbah adalah Porsi pembagian pendapatan yang berhubungan dari hasil usaha antara bank 

dengan nasabah  
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2. Teknik Pembiayaan Modal Kerja 

Dalam proses pemberian pembiayaan di Bank Syariah kepada 

nasabahnya sangat memperhatikan aspek-aspek tekhnik pembiayaan. Adapun 

aspek-aspeknya adalah sebagai berikut: 
16

  

a. Surat permohonan pembiayaan, dalam surat permohonan ini berisikan. 

1) jenis pembiayaan yang diminta nasabah untuk berapa lama 

2) berapa limit plafon yang diminta 

3) serta sumber pelunaan darimana. 

4) Disamping itu surat diatas dilampiri dengan dokumen pendukung 

seperti identitas pemohon, legalitas akta pendirian,  bukti kepemilikan 

agunan jika diperlukan. 

b. Proses evaluasi, dalam proses ini meliputi  

1) Didasarkan pada surat permohonan yang lengkap, biasanya cepat atau 

lambat pemrosesan suatu permohonan pembiyaan, terutama ditentukan 

ditahap ini. Jika dipaksakan baik oleh Nasabah atau Bank hasil 

akhirnya sangat riskan yang kemungkinan menimbulkan kerugian 

dipihak  Bank dan Nasabah yang bersangkutan. 
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2) Proses penilaian, dalam proses penilaian dilakukan beberapa tahapan 

kantor bank syariah jika bank tersebut adalah Bank Umum, yaitu : 

a) Kantor Pusat/ Kantor Wilayah 

(1) Permohonan dari kantor cabang 

(2) Unit penilai dari kantor pusat/ wilayah melakukan review atas 

permohonan nasabah yang telah dilakukan penilaian/ analisis 

oleh kantor cabang 

(3) Komite pembiayaan (kantor pusat/wilayah) 

(4) Keputusan  

(5) Unit penilai (kantor pusat/wilayah) meneruskan ke kantor 

cabang yang bersangkutan 

(6) Keputusan diterima kantor cabang dengan macam keputusan: 

(a) Ditolak, bila permohonan nasabah ditolak maka keputusan 

kanpus/ kanwil tersebut diteruskan ke pemohon yang 

bersangkutan 

(b) Dipenuhi, jika dipenuhi persetujuan kanpus/kanwil 

diteruskan ke pemohon dilanjutkan penandatangan akad, 

pengamanan pembiayaan asuransi, realisasi, pemantauan, 

sampai dengan pemantauan dan perpanjangan 
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b) Kantor Cabang 

(2) Pembuatan nota/ memo penilai oleh unit penilai kantor cabang 

(3) Proses pembuatan keputusan oleh komite pembiayaan  

(4) Keputusan : 

(a) Ditolak  

(b) Disetujui, jika dipenuhi oleh unit penilai keputusan ini 

dibuatkan surat persetujuan yang memuat persyaratannya, 

dilanjutkan dengan akad pembiayaan, pengamanan 

pembiayaan, realisasi pembiayaan, pemantauan, pelusanan, 

perpanjangan atau lainya. 

3. Jenis Fasilitas Modal Kerja. 
17

  

a. Pinjaman Rekening Koran (PRK) 

Pinjaman rekening koran adalah fasilitas kredit atau 

pembiayaan jangka pendek yang jangka waktu kreditnya kurang atau 

sama dengan satu tahun, setelah jatuh tempo selama 1 tahun fasilitas 

ini dapat diperpanjang kembali per 1 tahun dan seterusnya. Pada 

waktu perpanjangan kredit, Account Officer menganalisis kembali 

kelayakan usahanya, apakah usahanya masih berjalan baik atau tidak, 

apakah kredit masih layak diperpanjang atau tidak, apakah masih 

sesuai dengan penggunaan atau tidak,apakah butuh tambahan kredit 

atau justru harus dikurangi dan lain-lain.  

                                                             
17

 Supriyono. Maryanto, Op. Cit, h.104  
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Fasilitas pembiayaan rekening koran digunakan untuk 

membiayai modal kerja variabel. Pinjamanya dalam bentuk mata uang 

rupiah, penarikan dana dapat dilakukan dengan menggunakan 

cek/giro, sehingga dipastikan debitur harus mempunyai rekening 

giro.jumlah dan waktu penarikan bebas dilakukan, asalkan jumlah 

saldo akhir tidak melebihi plafon kredit. 

b. Demmand Loan (DL) atau Kredit Berjangka (KB) 

Demand loan merupakan fasilitas kredit jangka pendek yang 

jangka waktunya kreditnya kurang atau sama dengan satu tahun. 

Setelah kreditnya jatuh tempo setiap satu tahun,fasilitas dapat 

diperpanjang kembali untuk 1 tahun berikutnya (sama seperti PRK). 

Fasilitas Demmand Loan digunakan untuk membiayai modal kerja 

tetap. Fasilitas kredit berjangka ini di bank lain dikenal dengan istilah 

yang berbeda, seperti KB atau istilah lainya, penarikan dana dilakukan 

secara bertahap  setiap kelipatan atau dapat pula dilakukan secara 

sekaligus. Penarikan dapat dilakukan dengan menggunakan surat 

promes, yaitu surat pengakuan hutang. 

Untuk kondisi lainya sama dengan fasilitas PRK, yaitu untuk 

kebutuhan modal kerja, jangka waktu fasilitas dapat diperpanjang 

setiap tahun, yang berbeda adalah besar nominal dan waktu pencairan 

dana hasil pinjaman dapat di atur sendiri oleh debitur,dengan  
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memberitahukan terlebih dahulu minimal 1 hari sebelumnya kepada 

pihak bank. Sebelum dana di dropping ke rekening milik debitur, 

pihak bank harus menerima surat promes telebih dahulu yang 

ditandatangani oleh debitur. 

c. Kredit Ekspor (KE)  

Kredit ekspor adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada 

perusahaan transaksi ekspor. Maksud dari fasilitas ini adalah untuk 

membiayai modal kerja dalam pembelian bahan baku, biaya 

operasional, tenaga kerja dan lain-lain. pencairan pinjaman dilakukan 

sebelum barang di produksi dan pinjaman dilunasi setelah ada 

pembayaran dari luar negeri. 

Fasilitas Kredit ekspor hanya diberikan kepada ekpsortir. 

Jaminan sumber pembayaran adalah incoming letter of credit. 
18

 

Setelah debitur menerima LC dari pembeli, maka debitur harus 

membeli bahan baku, kemudian memprosesnya menjadi barang jadi. 

Kemudian dikemas dan menjadi barang siap kirim. Umumnya bank 

hanya dapat mencairkan dana fasilitas KE sebesar 80% dari nilai yang 

tertera pada LC, karena anggapan bahwa yang 20% adalah keuntungan 

debitur, sehingga pihak bank tidak membiayai faktor keuntungan. 

                                                             
18

 Letter of credit adalah instrument dalam bentuk surat yang diterbitkan oleh bank atas 

permintaan nasabah/importer dan ditujukan kepada bank lain/ bank koresponden untuk kepentingan 

eksportir  
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d. Negosiasi Wesel Ekspor (NWE) 

Negosisasi wesel ekspor adalah kredit penalangan karena 

debitur langsung dibayar oleh bank pemberi fasilitas Negosiasi wesel 

ekspor, tanpa menunggu terlebih dahulu pembayaran dari bank luar 

negeri dengan melampirkan surat surat  (bill of lading, invoice, l/c, dll 

19
)  dengan kondisi harus complied with artinya bahwa tidak satupun 

pihak yang melanggar  perjanjian tertulis pada LC. 

e. Trust Receipt (TR)  

Trust receipt pada prinsipnya pertama debitur meminta kepada 

bank membuka LC untuk impor, setelah barang masuk dok kapal dan 

dokumen komplit  dikirim ke opening bank untuk ditagihkan, debitur 

harus segera bayar seluruhnya, tapi dengan fasilitas trust receipt bank 

mengubah tagihanya menjadi failitas baru dalam bentuk kredit 

angsuran. 

Jadi fasilitas trust receipt sebagai bridging dimana debitur 

sebagai pengimpor misalnya bahan baku, mesin, barang dagangan dari 

luar negeri. Pada saat debitur harus membayar kewajiban tetapi debitur 

tidak mempunyai dana sehingga harus mengubah manjadi fasilitas 

kredit angsuran. 

 

                                                             
19

 Bill Of Lading adalah Surat tanda terima barang yang telah dimuat didalam kapal laut yang 

juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang dan juga sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian 

pengangkutan barang melalui laut. Invoice adalah sebuah dokumen yang dipakai sebagai dokumen 

pernyataan tagihan yang wajib dibayar oleh customer atau dikenal dengan istilah BON  
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4. Perhitungan Pembiayaan Modal Kerja 

Bank perlu melakukan perhitungan secara tepat atas kebutuhan 

modal kerja yang di ajukan oleh nasabah. Akurasi dalam perhitungan 

pembiayaan modal kerja merupakan antisipasi bagi bank agar pembiayaan 

yang diberikan nasabah sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak terjadi 

kelebihan atau kekurangan atas kebutuhan dana. Pertimbangan dalam 

pemberian pembiayaan modal kerja antara lain: 
20

 

a. Pertumbuhan Penjualan 

Bank syariah dapat memberikan pembiayaan modal kerja apabila 

nasabah menargetkan adanya kenaikan penjualan, kenaikan penjualan 

dapat dilihat dari kenaikan pesanan maupun permintaan pasar. 

b. Perputaran piutang perdagangan 

Perputaran piutang atau yang disebut dengan receivable turn over 

adalah perbandingan antara rata-rata piutang dibagi dengan jumlah 

penjualan kemudian dikalikan dengan jumlah harian atau tahun. Dengan 

menghitung ini maka akan diperoleh jumlah hari piutang dagang 

perusahaan mengendap. Semakin lama piutang mengendap menunjukan 

semakin jelek kualitas piutang dagang, dan semakin besar keuntungan 

modal kerja untuk menutup pengendapan piutang dangang. 

 

 

                                                             
20

 Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 186  
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c. Perputran persediaan 

Perputaran persediaan disebut juga inventory turn over merupakan 

jumlah hari persediaan mengendap dalam perusahaan. Semakin lama 

persediaan mengendap dalam perusahaan menunjukan bahwa persediaan 

barang dagangnya kurang laku untuk dijual. Semakin lama persediaan 

mengendap akan semakinbesar uang mengendap dalam persediaan, dan 

semakin besar modal kerja yang dibutuhkan. 

d. Perputaran utang dagang  

Perputaran utang dagang menunjukan berapa lama utang dagang 

akan dibayar. Semakin lama perputaran utang dagang menunjukan 

semakin bahwa semakin longgar perusahaan dalam membayar utang 

dagangnya kepada supplier.  

e. Kas 

Merupakan jumlah dana yang perlu ada dan tersedia dalam 

perushaan. Setiap perusahaan akan menentukan besarnya kas minimal 

yang harus tersedia diperusahaan.  
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C. Pembiayaan Modal Kerja Revolving 

  Dalam perbankan syariah, untuk  produk pembiayaan modal kerja 

Sifat penggunaannya terbagi menjadi  revolving dan non revolving. Pembiayan 

modal kerja revolving adalah fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk 

memenuhi  kebutuhan modal kerja usaha nasabah yang tidak berdasarkan 

kontrak (non project based), namun menggunakan akad musyarokah, dengan 

sifat revolving (nasabah dapat melakukan penarikan atau penurunan pokok 

secara berulang kali sesuai kebutuhan, sepanjang tidak melebihi plafon yang 

telah ditentukan).
21

 Sedangkan non revolving fasilitas pembiayaan yang 

penarikanya pada batas plafon yang sudah ditentukan dan penarikanya tidak 

dapat dilakukan berulang kali. Setiap ada pembayaran sebagian atau 

seluruhnya untuk melunasi out standing maka jumlah kredit yang bersangkutan 

tidak dapat ditarik kembali. 

Dalam pembiayan modal kerja yang bersifat revolving pinjaman yang 

telah dilunasi masih dapat ditarik kembali maka sifat penggunaan dana jenis 

ini adalah naik turun. Ciri cirinya pembiayaan modal kerja revolving.
22

 

a. Debitur diberi suatu plafon atau limit tertentu, dan plafon tersebut 

merupakan jumlah maksimum yang dapat ditarik. 

b. Kebutuhan dana tergantung dari aliran kas. 

                                                             
21

 Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Revolving, Bank Rakyat Indonesia 

Syariah, Februari 2012 
22

  Indra Kurniawan, Op. Cit, h. 2 
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c. Umumnya tergolong kredit jangka pendek. 

d. Penarikanya dapat bertahap atau juga sekaligus demikian juga 

pelunasanya. 

Ada beberapa perspektif ekonomi islam yang diggunakan dalam pembiayaan 

modal kerja revolving yaitu :  

1. Dasar Hukum 

a. Al-Qur’an  

Dalam Al-qur’an kata bagi hasil sendiri tidak secara ekplisit 

disebutkan,akan tetapi keberadaanya di ilhami oleh ayat-ayat Al-Qur’an 

dan contoh dari Rosullulah SAW serta tradisi para sahabat. Dasar hukum 

bagi hasil tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Qur’an Surat.Ash-Shaad Ayat 24 

                                      

                            

              

 

Artinya : Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat 

zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan 

kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang 

yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada 

sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan 

Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun 

kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.(QS.Ash-

Shaad (38) : 24).
23

 

                                                             
23

 Departemen Agama, Aplikasi Al-Qur‟an. Surah, Ash-Shaad (38) : 25  
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2) Qur’an Surat.Al-Baqarah Ayat 198 

 
 

                           

                             

       

 

Artinya : Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki 

hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak 

dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125]. dan 

berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-

Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar 

Termasuk orang-orang yang sesat. (QS.Al-Baqarah (2) : 198). 
24

 

 

b. Hadits  

رِْيكَ ْن َاِب ُهرَيْ رََة َرفَ َعُه َقَل ِانَّ اللََّه يَ ُقْوُل عَ  ْْيِ َما َلَْ ََيُْن َاَحُد ُُهَا َصا اَنَا ثَا ِلُث الشَّ
ش ا(ِحَبُه فَِاَذا َخا نَُه َخَرْجُت ِمْن بَ ْيِنِهَما )اب دود ان  

Artinya : Diriwayatkan dari Abu Hurairah semoga Allah 

meninggikanya ia berkata : sesungguhnya Allah berfirman, “saya adalah 

pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama tidak ada satupun 

yang mengkhianati sahabatnya. Bila salah seorang mengkhianati 

sahabatnya, saya keluar dari keduanya”(HR Abu Dawud, an- Nasa‟i, 

dan al-Hakim, dan dia mensahihkannya).
25

 

c. Ijma 

Dalam Ijma mengatakan bahwa para ulama telah berkonsensus 

akan legitimasi syarikah secara global, walaupun perbedaan pendapat 

terdapat dalam beberapa elemen dari padanya. 
26

  

                                                             
24

 Departemen Agama, Aplikasi Al-Qur‟an. Surah, Al-Baqarah (2) : 198 
25  Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2016), h. 192 
26

 Muhammad, Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah (Jogjakarta : UII Press, 2016), h. 

36  
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Berdasarkan hukum yang di uraikan diatas,maka secara tegas dapat 

dikatakan bahwa kegiatan syirkah dalam usaha diperbolehkan dalam 

islam,sebagai hukum yang telah jelas dan tegas.  

d. Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) Nomor 079/BRIS/DPS/XII/2011 

tanggal 07-12-2011 tentang pembiayaan modal kerja revolving  

e. Fatwa DSN-MUI 

Ketentuan dasar mengenai sistem pembiayaan modal kerja 

revolving  pada lembaga keuangan syariah tertuang dalam Fatwa Dewan 

Syariah Nasional No.08/DSN MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan 

Musyarokah.
27

  

1) Pernyataan  ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 

menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), 

dengan memperhatikan hal-hal berikut: 

a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan 

tujuan kontrak (akad). 

b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. 

c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan 

menggunakan cara-cara komunikasi modern. 

 

 

                                                             
27

 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. No 08/DSN-MUI/IV/2000 

tentang pembiayaan Musyarokah  
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2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan 

hal-hal berikut: 

a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. 

b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra 

melaksanakan kerja sebagai wakil. 

c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam 

proses bisnis normal. 

d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk 

mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang 

untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan 

kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan 

yang disengaja. 

e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau 

menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. 

3) Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian) 

a) Modal  

(1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang 

nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti 

barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk 

aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati 

oleh para mitra. 
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(2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, 

menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarokah 

kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. 

(3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada 

jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, 

LKS dapat meminta jaminan. 

b) Kerja 

(1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar 

pelaksanaan musyarakah, akan tetapi, kesamaan porsi kerja 

bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan 

kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh 

menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. 

(2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama 

pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing 

dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak. 

c) Keuntungan 

(1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk 

menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi 

keuntungan atau penghentian musyarakah. 
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(2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional 

atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang 

ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. 

(3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan 

melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan 

kepadanya. 

(4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam 

akad. 

d) Kerugian 

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara 

proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. 

4)  Biaya Operasional dan Persengketaan 

a) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. 

b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 

terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 

dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai  

kesepakatan melalui musyawarah. 
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2. Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam 

Moral Islam sebagai pilar ekonomi Islam perlu dijabarkan lebih lanjut 

menjadi nilai-nilai yang lebih terinci sehingga pada akhirnya dapat menjadi 

rumusan penuntun perilaku para pelaku ekonomi. Nilai-nilai ini merupakan 

sisi normatif dari ekonomi Islam yang berfungsi mewarnai atau menjamin 

kualitas perilaku ekonomi setiap individu. Amalan zakat harus diikuti dengan 

nilai-nilai kesopanan saat mendistribusikannya. 

 Keberadaan nilai semata pada perilaku ekonomi dapat menghasilkan 

suatu perekonomian yang normatif, tidak akan bisa berjalan secara dinamis. 

Oleh karena itu, implementasi nilai-nilai ini harus secara bersama-sama 

didasarkan atas prinsip-prinsip ekonomi. Prinsip inilah yang akan menjadikan 

bangunan ekonomi Islam kokoh dan dinamis, dan nilailah yang berfungsi 

untuk mewarnai kualitas bangunan tersebut. 

Dalam pelaksanaannya, nilai tauhid ini diterjemahkan dalam banyak 

nilai dan terdapat tiga nilai dasar yang menjadi pembeda ekonomi Islam 

dengan lainnya, yaitu: 

a. Keadilan  

Keadilan (adl) merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. 

Keadilan itu sendiri merupakan pengakuan dan perlakuan yang seimbang 

antara hak dan kewajiban. Berdasarkan muatan makna adil yang ada dalam 

Al-Quran sebagaimana disebut di atas, maka bisa diturunkan berbagai nilai 

turunan yang berasal darinya sebagai berikut. 
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1) Persamaan Kompensasi 

Persamaan kompensasi adalah pengertian adil yang paling umum, 

yaitu bahwa seseorang harus memberikan kompensasi yang sepadan 

kepada pihak lain sesuai dengan pengorbanan yang telah dilakukan. 

Pengorbanan yang telah dilakukan inilah yang menimbulkan hak pada 

seseorang yang telah melakukan pengorbanan untuk memperoleh 

balasan yang seimbang dengan pengorbanannya. 

2) Persamaan Hukum 

Persamaan hukum disini memberikan makna bahwa setiap orang 

harus diperlakukan sama di depan hukum. Tidak boleh ada diskriminasi 

terhadap seseorang didepan hukum atas dasar apapun juga. Dalam 

konteks ekonomi, setiap orang harus diperlakukan sama dalam setiap 

aktivitas maupun transaksi ekonomi. Tidak ada alasan untuk melebihkan 

hak suatu golongan atas golongan yang lain hanya karena kondisi yang 

berbeda dari kedua golongan tersebut. 

3) Moderat 

Moderat disini dimaknai sebagai posisi tengah-tengah.. Hal ini 

memberikan suatu implikasi bahwa seseorang harus mengambil posisi di 

tengah dalam arti tidak mengambil keputusan yang terlalu memperberat 

maupun keputusan yang terlalu memperingan, misalnya dalam hal 

pemberian kompensasi. 
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4) Proporsional 

Adil tidak selalu diartikan sebagai kesamaan hak, namun hak ini 

disesuaikan dengan ukuran setiap individu atau proporsional, baik dari 

sisi tingkat kebutuhan, kemampuan, pengorbanan, tanggung jawab, 

ataupun kontribusi yang diberikan oleh seseorang. Proporsional tidak 

saja barkaitan dengan konsumsi, namun juga pada distribusi pendapatan. 

Suatu distribusi yang adil tidak selalu harus merata, namun perlu tetap 

memerhatikan ukuran dari masing-masing individu yang ada, mereka 

yang ukurannya besar perlu memperoleh besar dan yang kecil 

memperoleh jumlah yang kecil pula. 

Seluruh makna adil tersebut akan terwujud jika setiap orang 

menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, kelurusan, dan 

kejelasan. Secara singkat, masing-masing nilai ini dijelaskan sebagai 

berikut. 

1)  Kebenaran 

Kebenaran merupakan esensi dan dasar dari keadilan. Kebenaran 

dalam hal ini dimaknai sebagai kesesuaian dengan syariah Islam. 

Kebenaran dalam memberikan informasi, kebenaran dalam memberikan 

pertimbangan dan kebenaran mengambil keputusan memberikan 

jaminan kepada semua pihak atas hak-hak yang terkait. Keadilan hanya 

akan bermakna jika setiap orang berpikir, bersikap, dan berperilaku 

secara benar. 
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2) Kejujuran 

Jujur berarti adanya konsistensi antara kepercayaan, sikap, 

ungkapan dan perilaku. Kejujuran merupakan aspek penting dan 

prasyarat dalam keadilan. Kejujuran merupakan tuntunan yang mutlak 

untuk bisa mencapai kebenaran dan keadilan. Bila seseorang tidak bisa 

berlaku jujur dalam suatu hal maka keputusan yang diambil dalam 

urusan itu dipastikan tidak benar dan tidak adil. 

3)  Keberanian 

Untuk mengambil suatu keputusan yang adil dan melakukan yang 

benar sering kali seseorang dihadang oleh suatu keadaan yang serba 

menyulitkan. Oleh karena itu, keberanian diperlukan untuk mengatasi 

semua hal ini, tanpa hal ini keadilan tidak bisa diwujudkan. 

4)  Kelurusan 

Nilai kelurusan diartikan sebagai taat asas atau konsisten menuju 

tujuan. Taat asas di sini merupakan suatu kondisi yang harus dipenuhi 

agar perilaku adil bisa terwujud. Jika seseorang tidak bisa berperilaku 

taat asas, maka akan sangat terbuka kemungkinan untuk melakuakn 

kezaliman. 
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b. Khalifah 

Nilai khalifah secara umum berarti tanggung jawab sebagai pengganti 

atau utusan Allah di dalam semesta. Manusia diciptakan Allah untuk 

menjadi khalifah di muka bumi, yaitu menjadi wakil Allah untuk 

memakmurkan bumi dan alam semesta. Manusia telah dibekali dengan 

semua karakteristik mental-spiritual dan materil untuk memungkinkannya 

hidup dan mengemban misi-Nya secara efektif. Manusia juga telah di 

sediakan segala sumber daya memadai bagi pemenuhan kebutuhan 

kebahagian bagi manusia seluruhnya seandainya digunakan secara efisien 

dan adil. 

Makna khalifah dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa 

pengertian sebagai berikut. 

1)  Tanggung jawab berperilaku ekonomi dengan cara yang benar 

Suatu usaha pemilikan, pengelolaan ataupun pemanfaatan sumber 

daya yang tidak benar akan bisa membuat kerusakan pada lingkungan 

baik kerusakan yang dampaknya langsung maupun kerusakan yang baru 

akan dirasakan akibatnya setelah beberapa dekade kemudian. Secara 

praktis, manusia diwajibkan untuk mengikuti semua petunjuk-petunjuk 

Allah dan menjauhi semua larangan-larangan-Nya dalam memanfaatkan 

sumber daya tersebut. 
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2) Tanggung jawab untuk mewujudkan mashlahah maksimum 

Dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi, nilai yang digariskan 

Islam adalah memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi 

kehidupan manusia sebagai sarana terciptanya kesejahteraan. Harus 

dicegah juga adanya hambatan struktural yang menghalangi sekelompok 

manusia untuk ikut memperoleh manfaat dari sumber daya ekonomi, 

terutama sumber daya ekonomi vital yang menentukan kelangsungan 

hidup manusia. 

3)  Tanggung jawab perbaikan kesejahteraan setiap individu 

Perbedaan rizki dari Allah merupakan kehendak Allah semata. 

Allah telah mengetahui ukuran yang tepat bagi masing-masing hamba-

Nya. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi unsur yang 

memicu kekacauan. Hal ini bisa diwujudkan jika kesejahteraan tidak 

dimonopoli oleh sekelompok orang. Mereka yang memperoleh 

kelebihan rizki bertanggung jawab untuk memberikan sebagian dari 

rizkinya kepada pihak lain yang sedikit jumlah rizkinya. 

c. Takaful  

Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah bersaudara. Sesama 

orang Islam adalah saudara dan belum sempurna iman seseorang sebelum ia 

mencintai saudaranya melebihi cintanya pada diri sendiri. Hal inilah yang 

mendorong manusia untuk mewujudkan hubungan yang baik di antara 

individu dan masyarakat melalui konsep penjaminan oleh masyarakat atau  
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takaful. Jaminan masyarakat (social insurance) ini merupakan bantuan yang 

diberikan masyarakat kepada anggotanya yang terkena musibah atau 

masyarakat yang tidak mampu. Jaminan masyarakat ini tidak saja bersifat 

material, melaikan juga bersifat ma‟nawiy (nonmateri). Konsep takaful ini 

bisa dijabarkan lebih lanjut menjadi sebagai berikut. 

1) Jaminan terhadap pemilikan dan pengelolaan sumber daya oleh individu 

Setiap individu dalam pandangan Islam mempunyai hak untuk 

memiliki dan mengembangkan sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, 

tidak diperbolehkan memonopoli suatu barang atau sumber daya 

ekonomi untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana Allah jelaskan bahwa 

setiap individu manusia adalah khalifah Allah di bumi dan sumber daya 

alam ini diciptakan untuk kesejahteraan manusia. Setiap individu juga 

harus dijamin mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan 

lapangan kerja (pemilikan dan pengolahan tenaga kerja) dan 

pemanfaatan sumber daya alam yang dikuasainya. 

2) Jaminan setiap individu untuk menikmati hasil pembangunan atau 

output 

Setiap individu memiliki hak untuk hidup secara baik dan mulia, 

menikmati sumber daya cipta Allah tetap dengan berpegang pada nilai 

keseimbangan dan masyarakat yang harmoni. Sekecil apapun hasil 

pembangunan yang diperoleh oleh suatu masyarakat harus 

didistribusikan kepada setiap anggotanya. 
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3) Jaminan setiap individu untuk memebangun keluarga sakinah 

Keluarga merupakan elemen inti dari terwujudnya masyarakat. 

Dalam pandangan Isalm, masyarakat bukan sekedar hasil perkumpulan 

dari individu-individu, namun masyarakat dibangun secara hierarkis 

oleh indibidu, keluarga, masyarakat, Negara, dan umat sedunia. 

Masyarakat yang sejahtera hanya akan terwujud oleh keluarga-keluarga 

yang sakinah. Sakinah dalam hal ini dimaknai sebagai keluarga yang 

dibangun dengan tujuan dan proses benar. Setiap individu harus 

mendapatkan jaminan untuk membentuk keluarga sakinah, baik dari 

mulai memilih jodoh yang terbaik, menikah, dan memiliki serta 

membangun keturunan yang baik. 

4) Jaminan untuk amar ma‟ruf nahi munkar 

Amar ma‟ruf nahi munkar merupakan kewajiban bagi setiap 

individu Muslim dalam menjalani kehidupan di dunia, yaitu kewajiban 

untuk mendorong orang lain berbuat kebaikan dan mencegah manusia 

dari berbuat keburukan. Dengan konsep ini manusia dengan secara 

individu atau kelompok akan berusaha untuk mewujudkn kehidupan 

yang baik dan menjauhkan hal-hal yang dilarang Allah dari 

kehidupannya.
28

 

 

 

                                                             
28

 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta atas Kerjasama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam (Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada, 2013), h. 58    
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3. Prinsip-Prinsip Pembiayaan 

Agar sesuai dengan aturan dan norma Islam, lima unsur keagamaan, 

yang ditekankan dalam pembiayaan literatur, harus diterapkan dalam 

perilaku investasi yaitu : 
29

 

a. Tidak adanya transaksi keuangan berbasis bunga (riba)  

b. Pengenalan pajak religious atau  pemberian sedekah, zakat 

c. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan hukum 

islam (haram) 

d. Penghindaran aktifitas ekonomi yang melibatkan maysir dan gharar 
30

 

e. Penyediaan takaful 
31

 

4. Sistem Bagi Hasil dan Nisbah Bagi Hasil 

a. Sistem Bagi Hasil 

Prinsip bagi hasil merupakan landasan utama bagi produk-produk 

pembiayaan mudhorobah dan musyarokah dalam perbankan syariah. 

Prinsip bagi hasil di Indonesia diterapkan dengan 2 metode yaitu profit 

sharing 
32

 dan revenue sharing.
33

 Profit sharing menggunakan basis  

                                                             
29

 Mervyn K Lewis dan Latifa M Algaoud, Hukum Islam (Jakarta : PT. Serambi Ilmu 

Semesta, 2007), h. 44 
30

  Maysir adalah judi atau gambling, yakni seperti sebuah permainan dimana satu pihak 

memperoleh keuntungan sementara pihak lainnya  akan menderita kerugian. Gharar adalah ketiadaan 

informasi atau pengetahuan yang terjadi pada kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli, baik dari 

sisi kuantitas, kualitas, harga, dan waktu pembayaran 
31

 Takaful adalah konsep asuransi syariah berlandaskan syariah islam   
32

 Profit Sharing adalah prinsip distribusi hasil usaha berdasarkan bagi untung antara bank 

sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul maal, yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan 

setelah dikurangi biaya pengelolaan dana  
33

 Revenue Sharing adalah prinsip distribusi hasil usaha berdasarkan bagi hasil antara bank 

sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul maal, dalam revenue sharing bagi hasil yang dihitung 

dari total pendapatan pengelolaan dana 
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perhitungan berupa laba yang diperoleh mudhorib dalam mengelola 

usahanya, sedangkan revenue sharing menggunakan basis berupa berupa 

pendapatan yang diperoleh mudhorib. 
34

 

Sistem perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting untuk 

ditentukan diawal dan diketahui oleh kedua belah pihak yang akan 

melakukan kesepakatan kerjasama bisnis karena apabila hal ini tidak 

dilakukan maka berarti telah terjadi ghoror, sehingga tranksasi menjadi 

tidak sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip perhitungan bagi hasil 

menentukan jumlah pendapatan yang digunakan sebagai dasar perhitungan 

untuk bagi hasil, apakah menggunakan penerimaan laba bersih, laba kotor, 

atau laba bersih.
35

 

Ada beberapa sistem bagi hasil yang terdapat dalam menentukan 

berapa bagian yang diperoleh masing-masing pihak yang terkait. Sistem 

bagi hasil yang pada dasarnya erat kaitanya dengan bebrapa marjin yang 

akan ditetapkan,yaitu dengan : 

1) Profit sharing  

Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada 

hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Apabila suatu bank 

menggunakan sistem profit sharing  kemungkinan akan terjadi adalah bagi 

hasil yang akan diterima shohibul maal akan semakin kecil.  

                                                             
34

 Muhammad, Op. Cit, h. 98  
35

Rizal Yaya dkk, Akuntansi Perbankan Syariah dari Teori dan Praktik Kontemporer (Jakarta 

: Salemba Empat, 2014), h. 320  
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Kondisi ini akan mempeengaruhi keinginan masyarakat untuk 

menginvestasikan dananya pada Bank Syariah yang berdampak 

menurunya jumlah dana pihak ketiga secara menyeluruh. 

2) Revenue Sharing  

Revenue Sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada 

total keseluruhan pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan 

biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan 

tersebut. 

 Bank yang menggunakan system revenue sharing kemungkinan 

yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik 

dana akan lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga pasar yang 

berlaku, kondisi ini akan mempengaruhi pemilik dana untuk berinvestasi 

di bank syariah dan dana pihak ketiga akan meningkat. 

b. Nisbah Bagi Hasil   

Nisbah adalah rasio atau perbandingan atas pembagian keuntungan 

(bagi hasil) antara shohibul maal dan mudharib, atau dengan kata lain nisbah 

adalah angka yang menunjukan perbandingan antara satu nilai dengan nilai 

lainya secara nisbi, yang bukan perbandingan antara dua pos dalam laporan 

keuangan dan dapat digunakan untuk menilai kondisi perusahaan.
36

 

 

 

                                                             
36

 Muhammad, Op. Cit. h, 101  
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Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan 

diperoleh shohibul maal dan mudharib yang ditentukan berdasarkan 

kesepakatan diantara keduanya. Jika usahanya merugi akibat resiko bisnis, 

bukan akibat kelalaian mudharib maka pembagian kerugianya berdasarkan 

porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. jika seluruh modal yang 

ditanam dalam usaha mudharib milik shohibul maal, maka kerugian dari 

usaha tersebut ditanggung sepenuhnya oleh shohibul maal. Oleh karena itu 

nisbah bagi hasil disebut juga dengan nisbah keuntungan. 

5. Manfaat Pembiayaan 

 Beberapa manfaat atas pembiayaan yang dislurkan oleh Bank Syariah 

kepada mitra usaha antara lain: manfaat pembiayaan bagi bagi bank, debitur, 

pemerintah dan masyarakat luas. 
37

 

a. Manfaat pembiayaan bagi bank 

1) 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. 

2) Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. 

Dengan adanya peningkatan laba usaha bank, akan menyebabkan 

kenaikan tingkat profitabilitas Bank. 

 

                                                             
37

 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 

h. 84 
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3) Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan 

memasarkan produk bank syariah lainya seperti produk dana dan jasa. 

4) Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan 

pegawai untuk lebih memahami secara perinci aktivitas usaha para 

nasabah diberbagai sektor usaha. 

b. Manfaat pembiayaan bagi debitur  

1) Pembiayaan yang diberikan oleh kepada nasabah memberikan manfaat 

untuk memperluas volume usaha.  

2) Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari 

bank syariah relatif murah misalnya, biaya provisi. 

3) Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiyaan berdasarkan akad 

yang sesuai dengan tujuan penggunaanya. 

4) Bank dapat memberikan fasilitas lainya kepada nasabah, misalnya 

transfer dengan menggunakan akad wakalah, kafalah, hawalah 
38

 dan 

fasilitas lainya yang dibutuhkan oleh nasabah. 

5) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan 

kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaanya, 

sehingga nasabah dapat mengestimasikan keuanganya dengan tepat. 

 

 

                                                             
38

 Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seorang (muwakil)  kepada yang lain (wakil) 

dalam hal-hal yang diwakilkan, Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) 

kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanngung (makfuul „anhu 

„ashil). Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang (muhil) kepada orang lain yang 

menanggungnya (muhal alaih).  
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c. Manfaat pembiayaan bagi pemerintah  

1) Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong sektor riil, 

karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan kepada pihak 

yang melaksanakan usaha. 

2) Pembiayaan di bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter. 

Pembiayaan diberikan pada saat dana bank berlebihan atau dengan 

kata lain peredaran uang dimasyarakat terbatas. 

3) Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menciptakan 

lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatn masyarakat.  

4) Secara tidak langsung pembiayaan bank syariah dapat meningkatkan 

pendapatan Negara, yaitu pajak. 

d. Manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas 

1) Mengurangi tingkat pengangguran.  

2) Melibatkan masyarakat yang memiliki. 

3)  profesi tertentu, misalnya akuntan, notaris, asuransi, dll 

4) Penyimpanan dana akan mendapat imbalan berupa bagi hasil lebih 

tinggi dari bank apabila meningkatkan keuntungan atas pembiayaan 

yang disalurkan. 

5) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan 

pelayanan jasa perbankan misalnya letter of credit, bank garansi, 

transfer, kliring, dan layanan jasa lainya. 
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BAB III 

DATA LAPANGAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Bank BRI Syariah 

Sejarah singkat dan perkembangan berawal dari akuisisi PT Bank 

BRI terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah 

mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui 

suratnya 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 

PT.Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRI 

Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara 

konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan 

prinsip syariah Islam. 

Dua tahun lebih PT Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan 

sebuah bank retail modern terkemuka dengan layanan financial sesuai 

kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih 

bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellent) 

dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan 

syariah. 
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Kehadiran PT Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri 

perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti 

logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan 

masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank BRI Syariah 

yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi 

warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai 

benang merah dengan brand PT Bank Rakyat Indonesia. 

Aktivitas PT Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 

Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT 

Bank Rakyat Indonesia, untuk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah 

(proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. 

Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur 

Utama PT Bank Rakyat Indonesia, dan Bapak Ventje Rahardjo selaku 

Direktur Utama PT Bank BRI Syariah. 

Saat ini PT Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar 

berdasarkan aset. PT Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi 

aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus 

pada segmen menengah bawah, PT Bank BRI Syariah menargetkan menjadi 

bank retail modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan 

perbankan. 
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Sesuai dengan visinya, saat ini PT Bank BRI Syariah merintis 

sinergi dengan PT Bank Rakyat Indonesia, dengan memanfaatkan jaringan 

kerja PT Bank Rakyat Indonesia, sebagai kantor layanan syariah dalam 

mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan 

dana masyarakat dan kegiatan konsumer berdasarkan prinsip syariah. 

Dalam mengembangkan bisnis, PT Bank BRI Syariah membuka kantor 

cabang dilampung pada tahun 2005 masih menjadi Unit Usaha Syariah 

yang berlokasi di JL kartini, dan pada tahun 2010 pindah lokasi di JL 

Jendral Sudirman No 21 Enggal Bandar Lampung dan menambah kantor 

cabang pembantu di Metro, Pringsewu, Bandar Jaya dan Sribawono, 

kemudian pada tahun 2013 menambah kantor cabang pembantu Natar dan 

Tulang Bawang. 

2. Visi dan Misi  

a. Visi 

Menjadi bank retail modern terkemuka dengan ragam layanan-

finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk 

kehidupan lebih bermakna. 

b. Misi 

1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam 

kebutuhan financial nasabah. 

2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika 

sesuai dengan prinsip -prinsip syariah. 
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3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun 

dan dimanapun. 

4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup 

dan menghadirkan ketenteraman pikiran. 

3. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi  Bank BRI Syariah Kantor Cabang Tanjung 

Karang terlampir : di Tabel 3.1  

4. Produk-Produk Bank BRI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang  

a. Produk Pendanaan 

1) Tabungan BRI Syariah iB 

Merupakan tabungan dari BRI Syariah bagi nasabah 

perorangan yang menggunakan prinsip titipan,yang menginginkan 

kemudian dalam transaksi keuangan sehari-hari. 

2) Tabungan Impian BRI Syariah iB 

 Adalah tabungan berjangka dari BRI Syariah dengan prinsip 

bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian dengan 

terencana serta pengelolaan dana sesuai syariah dilindungi asuransi. 

3) Tabungan Haji BRI Syariah iB 

Merupakan tabungan bagi calon haji yang bertujuan memenuhi 

kebutuhan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) dengan prinsip bagi 

hasil. 
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4) Giro BRI Syariah iB 

Merupakan simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan 

pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan (wadi’ah yad-

ḍamanah) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 

Cek atau Bilyet Giro. 

5) Deposito BRI Syariah iB 

Merupakan produk investasi berjangka kepada deposan dalam 

mata uang tertentu. Keuntungan yang diberikan adalah dana 

dikelola dengan prinsip syariah sehingga shahibul maal tidak perlu 

khawatir akan pengelolaan dana. Fasilitas yang diberikan berupa 

ARO (automatic roll over) dan Bilyet Deposito. 

b. Produk Penyaluran  

1) Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji BRI Syariah iB 

Merupakan layanan pinjaman (qarḍ) untuk perolehan nomor 

porsi pelaksanaan ibadah haji, dengan pengembalian yang ringan 

dan jangka waktu yang fleksibel beserta jasa pengurusannya. 

2) Gadai BRI Syariah iB  

Untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk 

memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan 

modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai 

syariah. 
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3) Kredit Kendaraan Bermotor / KKB BRI Syariah iB 

Merupakan produk jual beli yang menggunakan system 

murabahah, dengan qarḍ jual beli barang dengan menyatakakn 

harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh 

bank dan nasabah sebagai harga jual (fixed margin). 

4) Kredit Kepemilikan Rumah / KPR BRI Syariah iB 

Merupakan pembiayaan kepemilikan rumah kepada 

perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan 

akan hunian dengan mengunakan prinsip jual beli (murabahah) 

dimana akad jual beli barang dilakukan dengan menyertakan harga 

perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati oleh 

penjual dan pembeli. 

5) Pembiayaan Modal Kerja Revolving / PMKR BRI Syariah iB 

Merupakan pembiayan modal kerja yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan jangka pendek suatu perusahaan dengan 

plafon yang bersifat revolving 

6) Linkage BRI Syariah iB 

Merupakan produk Pembiayaan keuangan yang ditujukan 

untuk memenuhi kebutuhan lembaga keuangan non bank dan 

BPRS 
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7) EmBP BRI Syariah iB, 

 Suatu produk untuk memenuhi kebutuhan/pegawai 

khususnya karyawan dari perusahaan swasta/instansi pemerintah 

yang bekerja sama dengan PT Bank BRI Syariah dalam program 

kesejahteraan karyawan (EmBP), produk ini dipergunakan untuk 

berbagai keperluan karyawan dan bertujuan untuk meningkatkan 

loyalitas karyawan kesejahteraan / pegawai (EmBP) 

8) Pembiayaan Mikro  

Merupakan pembiayaan PT Bank BRI Syariah usaha kecil 

dengan proses cepat, syarat mudah, margin rendah, pinjaman 

sampai dengan RP 500.000.000 bonus cashback tiap 6 bulan 

dengan syarat kententuan berlaku.  

c. Produk Jasa  

1) Remittance BRI Syariah 

Kemudahan melakukan pengiriman uang tunai dengan 

fasilitas transfer tanpa perlu memiliki rekening di bank untuk dapat 

menerima kiriman uang dan cukup menggunakan telepon seluler. 

2) Internet Banking 

Berdasarkan konsep layanan BRI Syariah yang memberikan 

kemudahan kepada nasabah untuk bertransfer dari mana saja dan 

kapan saja sesuai dengan kebutuhan nasabah, PT Bank BRI 
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Syariah juga hadirkan sebuah kemudahan, kenyamanan serta 

keamanan akses perbankan tanpa batas melalui Internet Banking. 

3) Call BRI Syariah 

Merupakan layanan yang memberikan kemudahan bagi 

nasabah untuk menghubungi PT Bank BRI Syariah melalui 

telepon. 

Dari beberapa produk di atas, bahwasanya PT Bank BRI 

Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang lebih memasarkan produk 

pembiayaan mikro, hal ini dikarenakan produk pembiayaan mikro 

lebih membantu proses arus kas lebih banyak, sehingga PT Bank BRI 

Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang terus berusaha memperbesar 

kuantitas nasabah. 

 

B. Produk Pembiayaan Modal Kerja Revolving 

1. Pengertian Produk Pembiayaan Modal Kerja Revolving Bank BRI 

Syariah 

Pembiayaan modal kerja revolving adalah fasilitas pembiayaan yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha nasabah yang 

tidak berdasarkan kontrak (non project based), menggunakan akad 

musyarokah, dengan plafon bersifat revolving (nasabah dapat melakukan 

panarikan atau penurunan pokok secara berulang kali sesuai kebutuhan, 

sepanjang tidak melebihi plafon yang telah ditentukan). 



71 

 

2. Ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Revolving 

a. Peraturan Bank Indonesia  

1) PBI No 10/17/PBI/2008 tentang produk Bank Syariah dan Unit Usaha 

Syariah  

2) PBI No 13/13/PBI/2011 tentang penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank 

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah  

b. Fatwa-fatwa DSN-MUI 

1) Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah 

2) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas Nasabah mampu 

yang menunda-nunda pembayaran 

c. Kebijakan Pembiayaan BRI Syariah 

d. Pedoman Pemberian Pembiayaan (P3) Komersil BRI Syariah 

e. Opini DPS Nomor 079/BRIS/DPS/XII/2011 tanggal 07-12-2011 tentang 

Pembiayaan Modal Kerja Revolving 

3. Fitur Umum, Plafon dan Jangka Waktu 

a. Fitur Umum  

1) Plafon pembiayaan bersifat revolving dengan limit plafon tertentu dan 

jangka waktu maksimal 1 tahun. Nasabah dapat melakukan penarikan 

dan penurunan pokok pembiayaan secara berulang kali selama fasilitas 

belum jatuh tempo dan sepanjang masih terdapat sisa kelonggaran 

plafon 
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2) Tanda pembiayaan oleh nasabah dilakukan melalui penyerahan tanda 

terima uang oleh nasabah dan proyeksi bagi hasil yang telah ditanda 

tangani oleh nasabah 

3) Tidak ada kewajiban pembayaran angsuran pokok oleh nasabah 

selama pembiayaan belum jatuh tempo  

4) Nasabah berkewajiban untuk membayar bagi hasil selama terdapat 

saldo pokok pembiayaan  

5) Pelaksanaan pendebetan bagi hasil dilaksanakan tanggal 26 setiap 

bulan  

6) Besarnya bagi hasil yang harus dibayar oleh nasabah kepada Bank 

tergantung pada jumlah penjualan atau pendapatan usaha nasabah, 

besarnya nisbah bagi hasil, serta jumlah rata-rata saldo pokok 

pembiayaan Bank yang digunakan oleh nasabah 

7) Nasabah boleh melakukan penurunan plafon maupun menambah 

plafon baru, sepanjang Bank menyetujuinya 

b. Plafon Pembiayaan   

1) Plafon pembiayaan adalah jumlah maksimal dana musyarokah yang 

disediakan oleh Bank yang dapat digunakan oleh nasabah  

2) Nilai maksimal plafon pembiayaan adalah sebesar kebutuhan modal 

kerja nasabah menurut analisa Bank 
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3) Karena penyediaan plafon bersifat revolving, maka pengertian plafon 

tidak sama dengan saldo pokok. Saldo pokok pembiayaan adalah 

jumlah dana musyarakah Bank yang sedang digunakan oleh nasabah  

4) Saldo pokok pembiayaan berfluktuasi (naik turun), namun tidak boleh 

melebihi nilai plafon. Dalam perhitungan bagi hasil, yang akan 

digunakan adalah rata-rata harian saldo pokok pembiayaan dalam satu 

bulan 

5) Nilai plafon pembiayaan dpaat diturunkan atau ditambah. Perubahan 

nilai plafon dapat dilakukan setelah adanya addendum perjanjian 

pembiayaan. 

6) Sisa plafon yang belum digunakan dicatat dalam of balance sheet 

c. Jangka Waktu pembayaran  

1) Jangka waktu pembiayaan maksimal 1 tahun  

2) Tidak ada kewajiban angsuran pembayaran pokok pembiayaan selama 

jangka waktu tersebut Jangka waktu pembiayaan dapat diperpanjang 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

a) Perpanjangan akad harus telah dilakukan selambat-lambatnya 1 

bulan sebelum jatuh tempo. 

b) Keterlambatan perpanjangan yang melewati tanggal jatuh tempo 

akad mengakibatkan nasabah tidak dapat melakukan penarikan dan 

kualitas kolektabilitas pembiayaan mengalami penurunan. 
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4. Akad Pembiayaan Modal Kerja Revolving 

Jenis akad yang digunakan adalah akad musyarakah, dalam akad ini 

bank melakukan kerjasama dengan nasabah untuk secara bersama-sama 

menanamkan modal dalam suatu usaha. Kemudian penjualan/pendapatan 

yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi dengan porsi masing-masing 

pihak sesuai yang disepakati. 

a. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan akad musyarakah hanya dilakukan 

sekali saja diawal untuk sebesar nilai plafon pembiayaan. 

b. Objek bagi hasil musyarakah nya adalah penjualan atau pendapatan 

dari usaha yang dikelola nasabah dan pembayaranya dilakukan secara 

perbulan. 

c. Nisbah bagi hasil (NBH) 

1) NBH adalah  rasio atau perbandingan antara besarnya nilai bagi hasil 

yang diharapkan Bank terhadap nilai proyeksi penjualan atau 

pendapatan nasabah. 

2) Rumus Perhitungan NBH BRIS sbb : 

NBH = Palfon Pembiayaan X %Expected Return BRIS X 100% 

   Proyeksi Penjualan/Pendapatan Nasabah 

  Keterangan:  

- Proyeksi penjualan/pendapatan nasabah dalam setahun  

- % Expected Return pembiayaan dalam satuan pertahun 
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3) Contoh :  

- Plafon pembiayaan nasabah = Rp 1.000.000.000 

- % Expected Return BRIS  = 12%  

- Proyeksi penj/pend return  = Rp 6.000.000.000 

- NBH BRIS =  Rp 1.000.000.000 X 12%  X 100%  =  2% 

    Rp 6.000.000.000 

4) Nilai NBH dapat mengalami perubahan jika terjadi perubahan atas 

faktor-faktor yang memengaruhi NBH (plafon pembiayaan, 

%expected Return, maupun proyeksi penjualan/pendapatan nasabah) 

d.  Proyeksi Bagi Hasil (PBH) 

1) Proyeksi bagi hasil adalah perkiaraan jumlah pendapatan yang akan 

diterima BRIS dari nasabah atas pembiayaan musyarokah setelah 

memperhitungkan nisbah bagi hasil, dengan jumlah dan tanggal jatuh 

tempo yang disepakati antara BRIS dengan Nasabah  

2) Besarnya jumlah PBH BRIS dalam PMKR dinyatakan dalam jumlah 

dibagi hasil yang akan diterima oleh BRIS untuk setiap RP 1.000.000 

pembiayaan yang diberikan oleh BRIS kepada nasabah dalam periode 

1 bulan 

3) Tanggal jatuh tempo PBH adalah 26 setiap bulan 

4) Untuk seterusnya PBH per Rp 1.000.000 pembiayaan ini disebut : 

PBH 1 

 



76 

 

5) Rumus perhitungan PBH 1 adalah sebagai berikut : 

PBH 1 =  NBH BRIS x PPN x Rp 1.000.000 

           Plafon Pembiayaan  

  Keterangan : 

PPN = Proyeksi Penjualan/ Pendapatan nasabah dalam 1 bulan 

6) Jumlah nominal PBH rill setiap bulan berfluktuasi, mengikuti 

perubahan rata-rata saldo harian pembiayaan. Karena itu, nominal 

PBH rill baru dapat ditentukan setelah dihitung nilai rat-rata saldo 

harian pembiayaan. 

Rumus perhitungan nominal PBH rill 

PBH Rill = PBH 1 x Rata-rata Saldo Pembiayaan 

          Rp 1.000.000 

7) Contoh PBH 1 dan PBH rill (kasus pada bagian v.3.iii diatas) 

- PBH 1 = 2% x(Rp 6.000.000.000 : 12) x (Rp 1.000.000 ; 

Rp1.000.000.000) 

         = Rp 10.000 

- PBH rill perbulan adalah sbb : 

Tabel 3.2 

Daftar Proyeksi Bagi Hasil Riil PMKR 

Bulan PBH 1  
Rata2 saldo 

pembiayaan 
PBH rill Rp 

Des 2011 Rp 10.000 Rp 1.000.000.000 Rp 10.000.000 

Jan 2012 Rp 10.000    Rp    750.000.000 Rp   7.500.000 

         

     Sumber : Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja 

         Revolving, Bank BRI Syariah Februari 2012 
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8) PBH disepakati dengan nasabah yang menjadi salah satu dokumen 

persyaratan pencairan pembiayaan 

9) PBH yang menjadi acuan penentuan kolektabilitas adalah PBH rill, 

bukan PBH 1 

10) Perubahan PBH 1 dapat dilakukan baik dengan mengubah 

besarnya NBH atau mengubah besarnya proyeksi 

penjualan/pendapatan nasabah 

e. Perubahan PBH 

1) Perubahan PBH hanya dapat dilakukan apabila terdapat perubahan 

atas kondisi ekonomi makro, pasar dan politik yang mempengaruhi 

usaha nasabah. 

2) Perubahan PBH tidak dapat dilakukan dengan tujuan menghindari 

penurunan kolektabilitas nasabah akibat adanya penurunan/atau 

memburuknya kemampuan bayar nasabah. 

3) Perubahan PBH harus dilakukan secara tertulis dan wajib 

dicantumkan dalam addendum perjanjian pembiayaan antara BRIS 

dengan nasabah dan hanya dapat dilakukan untuk proyeksi bagi 

hasil bulan berikutnya. 

4) Dalam hal perubahan PBH terjadi disebabkan ketidak mampuan 

membayar nasabah, maka perubahan tersebut digolongkan dalam 

restrukturisasi pembiayaan dan wajib dilaporkan sebagai 

restrukturisasi pembiayaan. 
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5. Mekanisme Proses Pembiayaan Pembiayaan Modal Kerja Revolving 

a. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pembiayaan PMKR 

1) Fotokopi KTP  

2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  

3) Kartu Keluarga (KK) 

4) Surat usaha seperti surat izin usaha perdangan (SIUP), surat izin 

tempat usaha (SITU) 

5) Rekening koran enam bulan terakhir 

6) Nota-nota pembelian dan penjualan 

b. Persetujuan Pemberian Pembiayaan  

Proses persetujuan pemberian pembiayaan dimulai dari 

pengajuan, analisa dan persetujuan dilakukan dengan mengikuti 

ketentuan proses pembiayaan yang berlaku. 

c. Pegikatan  

Pengikatan akad untuk produk pembiayaan modal kerja 

revolving dilakukan dengan  menggunakan akad musyarakah karena 

dinilai oleh treasury adalah paling cocok dibandingkan akad 

mudharabah, karena kalau akad mudharabah secara konsepnya yang 

digunakan untuk usaha secara keseluruhan adalah modal dari bank 

sementara kalau musyarakah sama-sama mencampurkan modal baik 

modal dari bank dan modal dari nasabah untuk suatu usaha. Sehingga 

diputuskanya oleh treasury untuk memakai akad musyarakah karena 
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dinilai paling cocok dengan kebutuhan, dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

1) Akad Musyarakah dilakukan dengan menggunakan standar akad 

musyarakah revolving. 

2) Pengikatan agunan dilakukan dengan bersamaan pelaksanaan akad. 

d. Penyediaan Fasilitas Pembiayaan (pembukaan rekening PMKR) 

Proses penyediaan fasilitas pembiayaan mengikuti ketentuan 

yang berlaku adapun ketentuan tambahan khusus PMKR sebagai 

berikut : 

1) Penyediaan fasilitas dilakukan melalui pembukaan rekening 

PMKR. 

2) Rekening PMKR adalah berupa seperti rekening giro namun berada 

pada sisi aktiva Bank, tanpa diberikan cek/ bilyet giro. 

3) Didalam rekening pembiayaan ini terjadi mutasi saldo pembiayaan. 

4) Pembukaan rekening pembiayaan dilakukan oleh Administrasi 

Pembiayaan (ADP)  setelah adanya dokumen persyaratan pencairan 

dari Account Officer (AO).  

5) Biaya-biaya yang terkait dengan penyediaan fasilitas PMKR harus 

telah di input kedalam sistem pada saat pembukaan rekening. 
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e. Pembukaan Rekening PMKR dan Pencairan Pembiayaan  

1) Dokumen persyaratan pembukaan rekening PMKR dan atau 

pencairan  

Tabel 3.3 

Daftar Dokumen untuk Syarat Pembukaan Rekening PMKR 

Dokumen  Pencairan I Pencairan II dst 

Surat Permohonan realisasi 

pembiayaan dari nasabah  

(IRP) X * 

Tanda terima uang oleh 

nasabah (TTUN) X X 

Proyeksi Bagi hasil X * 

Sumber : Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja                   

Revolving, Bank BRI Syariah Februari 2012 

 

2) Pembukaan rekening PMKR dan pencairan pertama  

a) AO menyerahkan IRP beserta dokumen persyaratan pencairan I 

kebagian Administrasi Pembiayaan.   

b) ADP memastikan bahwa persyaratan pembukaan rekening 

PMKR atau pencairan telah terpenuhi, kemudian melakukan 

pembukaan rekening pada system PMKR, lalu menyerahkan 

salinan TTUN yang di stempel sesuai asli dan diparaf ADP dan 

IRP yang telah dilengkapi kebagian operasi pembiayaan. Asli 

TTUN di administrasikan oleh ADP kedalam dokumen 

hukum/legal nasabah. 

c) Bagian operasi pembiayaan melakukan pencairan sebesar nilai 

TTUN ke rekening PMKR melalui menu pada sistem PMKR, 
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selanjutnya melakukan pemindah bukuan dana dari rekening 

pembiayaan ke rekening giro nasabah sesuai dengan permintaa 

nasabah dalam TTUN. 

3) Pencairan kedua dan seterusnya  

a) AO menyerahkan TTUN yang telah dibubuhi paraf sebagai 

bukti verifikasi keabsahan tanda tangan nasabah  kebagian ADP 

disertai dengan instruksi pencairan.  

b) Selanjutnya ADP memastikan bahwa kelonggaran tarik plafon 

masih tersedia dan status kolektabilitas nasabah berdasarkan 

internal checking masih tergolong lancar, kemudian 

menyerahkan instruksi pencairan dan salinan TTUN yang 

distempel sesuai asli dan di paraf ADP kebagian operasi 

pembiayaan. Asli TTUN di administrasikan oleh ADP kedalam 

dokumen hukum/legal nasabah. 

c) Bagian operasi pembiayaan melakukan pencairan sebesar nilai 

TTUN kerekening PMKR melalui menu pada sistem PMKR, 

selanjutnya melakukan pemindahbukuan dana dari rekening 

pembiayaan ke rekening giro nasabah sesuai permintaan 

nasabah dalam TTUN. 
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f. Realisasi Pembayaran Bagi Hasil 

1) Setiap tanggal 26 sistem melakukan perhitungan jumlah rata-rata 

saldo harian saldo pokok pembiayaan periode sebelumnya sampai 

dengan tanggal 25 

2) Deklarasi bagi hasil dan penginputan PBH rill 

a) Setiap tanggal 26, nasabah harus menyampaikan deklarasi atau 

pemberitahuan jumlah penjualan/pendapatan usaha nasabah 

periode sebelumnya. 

b) Berdasarkan deklarasi tersebut, selanjutnya AO menyampaikan 

perhitungan nilai bagi hasil hak BRIS, dan menyampaikan 

hasilnya ke ADP, Perhitungan bagi hasil hak BRIS dilakukan 

dengan rumus sbb : 

RBH = NBH BRIS x RPN x Rata2 O/S PMKR 

         Plafon Pembiayaan 

Keterangan: RPN = Realisasi pendapatan nasabah periode 

sebelumnya (deklarasi nasabah) 

Rata2 O/S PMKR  =  Rata rata harian saldo pokok pembiayaan 

dalam periode sebelumnya 

c) Pada tanggal 26 tersebut AO juga menghitung dan 

memberitahukan nilai PBH rill ke bagian ADP dengan 

menggunakan nota dinas yang sama dengan deklarasi. 
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d) ADP setelah memastikan bahwa data yang diberikan AO telah 

sesuai, selanjutnya melakukan penyesuaian (maintannace) 

besarnya PBH rill dan menginput nilai deklarasi kedalam sistem 

PMKR. 

3) Agar diperhatikan secara maksimal oleh AO dan ADP bahwa 

penyesuaian PBH rill hanya bisa dilakukan pada bulan yang sama 

dengan bulan proyeksi. Jika melewati bulan proyeksi PBH rill tidak 

dapat diubah. 

4) Tahap realisasi (pendebetan) bagi hasil 

a) Realisasi (pembayaran/pendebetan) bagi hasil dilakukan setiap 

tanggal 26, kapanpun tanggal pencairanya. 

Contoh :  

(1) Pencairan tanggal 20-10-2011 

(2) Realisasi (pembayaran/pendebetan) bagi hasil pertama adalah 

tanggal 26 Oktober 2011 dengan objek bagi hasil berupa 

pendapatan usaha selama periode  tanggal 20-25 Oktober 

2011 

b) Nasabah menyetorkan dana ke rekening giro nasabah ( catatan 

rekening giro biasa, bukan rekening PMKR) selambat-lambatnya 

tiap tanggal 26, sebesar nilai bagi hasil hak BRIS. 
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c) AO melakukan pengecekan saldo rekening giro nasabah, 

kemudian membuat instruksi realisasi pembayaran bagi hasil 

kepada bagian operasi pembiayaan sesuai dengan jumlah dana 

yang tersedia direkening, maksimal sebesar nilai bagi hasil hak 

BRIS. 

d) Selanjutnya bagian operasi pembiayaan melakukan input data 

pada sistem, senilai jumlah instruksi AO. 

6) Contoh realisasi bagi hasil ( contoh kasus V.3.iii.diatas) 

a) Deklarasi yang disampaikan nasabah pada tanggal 26 januari 

2012 (untuk periode 26 desember 2011 sd 25 januari 2012) adalah 

sebagai berikut: 

(1) Realisasi pendapatan nasabah (RPN) = Rp 600.000.000 

(2) Rata2 saldo harian pembiayaan dari tanggal 

26 des 2011 sd 25 jan 2012 sebesar = Rp 750.000.000 

  

(3) RBH BRIS = 2% x Rp 600.000.000 x Rp     750.000.000  

Rp 1.000.000.000 

              = Rp 9.000.000 

b) Dalam kasus diatas terlihat bahwa jumlah RBH BRIS lebih besar 

dibandingkan PBH rill (Rp 7.500.000 lihat bagian v, 4, g) 
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g. Tunggakan Bagi Hasil  

1) Pencatatan tunggakan bagi hasil  

a) Jika nilai realisasi bagi hasil (sesuai dana yang tersedia direkening 

nasabah) lebih rendah daripada nilai deklarasi, maka jumlah 

kekurangnya akan dicatat sebagai tunggakan bagi hasil sistem. 

b) Contoh  

(1) Tanggal 26 januari 2016 nasabah menyampaikan nilai 

deklarasi bagi hasil senilai Rp 9.000.000 

(2) Dana tersedia di rekening giro nasabah sebesar Rp 5.000.000 

dan AO membuat instruksi realisasi bagi hasil senilai  

Rp 5.000.000 

(3) Maka pada tanggal 26 januari 2012  akan terjadi realisasi bagi 

hasil senilai Rp 5.000.000 dan sistem mencatat tunggakan 

bagi hasil senilai Rp 4.000.000 

(4) Terjadinya tunggakan bagi hasil akan berpengaruh terhadap 

nilai RBH/PBH dan dapat mengakibatkan perubahan 

kolektabilitas 

2) Instruksi pembayaran tunggakan bagi hasil 

a) Pada saat nasabah sudah menyediakan dana yang mencukupi 

untuk membayar tunggakan bagi hasil maka AO menerbitkan 

instruksi pembayaran tunggakan bagi hasil  
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b) Perlu diperhatikan bahwa pada jadwal pembayaran bagi hasil 

periode berikutnya, yang diprioritaskan adalah pembayaran 

tunggakan bagi hasil dari periode sebelumnya 

Tabel 3.4 

Pembayaran Tunggakan Bagi Hasil PMKR 

Contoh : 

Tanggal 

Deklarasi 

(Rp) 

Dana tersedia 

(Rp) 

Instruksi realisasi 

(Rp) 

Tunggakan BH 

(Rp) 

26-01-12 9.000.000  5.000.000 5.000.000 

 

4.000.000 

 

26-02-12 11.000.000 12.000.000 

Bayar tunggakan 

4.000.000 
3.000.000 

dan realisasi feb 

2012 8.000.000 

Sumber : Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Revolving,      

Bank BRI Syariah Februari 2012 

h. Tunggakan Pokok Pembiayaan 

1) Tunggakan pokok pembiayaan terjadi jika fasilitas pembiayaan telah 

jatuh tempo dan tidak dilakukan perpanjangan serta nasabah tidak 

menyediakan dana yang cukup untuk pelunasan 

2) Terjadinya tunggakan pokok pembiayaan dapat mengakibatkan 

penurunan kolektabilitas pembiayaan 

i. Penurunan Saldo Pokok Pembiyaan 

1) Penurunan saldo pokok pembiayaan tidak berlangsung secara 

otomatis oleh sistem, melainkan diperlukan instruksi dari AO 
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2) AO (berdasarkan permintaan nasabah) membuat instruksi penurunan 

saldo pokok pembiayaan kepada nasabah bagian operasional 

pembiayaan 

3) Selanjutnya bagian operasional pembiayaan melakukan penginputan 

pada sistem sesuai instruksi yang diberikan AO 

6. Perpanjangan Jangka Waktu Pembiayaan 

a. Perpanjangan jangka waktu didasarkan pada keyakinan bahwa prospek 

usaha nasabah masih berjalan dengan baik sehingga tidak menambah 

potensi resiko bagi BRIS 

b. Perpanjangan jangka waktu dilakukan maksimal 1 bulan sebelum tanggal 

jatuh tempo, dan oleh karena itu AO wajib memastikan agar proses 

persetujuan dan addendum perjanjian dapat dilaksanakan secara tepat 

waktu. 

c. Setelah dilakukan addendum jangka waktu perjanjian pembiayaan, AO 

membuat instruksi perpanjangan jangka waktu kepada bagian ADP. 

d. Selanjutnya bagian ADP setelah memeriksa dan memastikan kesesuaian 

instruksi dengan persyaratan yang ditentukan, melakukan pengubahan 

jangka waktu pembiayaan pada sistem PMKR 

e. Jika perpanjangan jangka waktu dilakukan pada saat kondisi usaha 

nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar atau kolektabilitas 

nasabah tidak tergolong lancar, maka hal ini tergolong sebagai upaya 
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 restrukturisasi pembiayaan sehingga harus dilaporkan kedalam laporan 

restruktursisasi. 

7. Pelunasan, Penurunan atau Penambahan Plafon Pembiayaan Modal 

Kerja Revolving 

a. Baik pelunasan, penurunan, atau penambahan plafon didahului dengan 

instruksi dari AO 

b. Sebelum menyampaikan instruksi, AO wajib memastikan bahwa seluruh 

prosedur sesuai ketentuan yang telah dipenuhi, yakni: 

1) Untuk pelunasan atau penurunan plafon: 

a) Tersedia surat permohonan tertulis dari nasabah dan dipastikan 

bahwa dana senilai penurunan atau pelunasan telah tersedia  

b) Memastikan bahwa tidak terdapat kewajiban baik tunggakan bagi 

hasil maupun kewajiban lainya yang belum dipenuhi. Jika masih ada 

kewajiban yang belum dipenuhi, maka pelunasan atau penurunan 

plafon ditunda sampai terpenuhinya kewajiban tersebut sampai ada 

persetujuan untuk menghapuskan kewajiban tersebut dari pejabat 

BRIS yang berwenang (seperti : persetujuan komite pembiayaan, 

pimpinan cabang, group head atau direksi). 

c) Salah satu kewajiban yang harus diperhitungkan di dalam pelunasan 

atau penurunan plafon adalah bagi hasil bulan berjalan. 

d) Rumus perhitungan kewajiban bagi hasil bulan berjalan adalah 

sebagai berikut : 
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Kewajiban = NBH BRIS x RPN x Saldo Rata2 PMKR 

             Plafon 

     Keterangan : 

(1) Saldo rata-rata PMKR dari periode sebelumnya sampai dengan 

tanggal pelunasan 

(2) RPN = RPN periode bulan berjalan, sesuai deklarasi nasabah 

2) Untuk Penambahan Plafon : 

a) Penambahan plafon hanya boleh dilakukan antara tanggal 26 sampai 

dengan akhir bulan berjalan karena dapat mempengaruhi besarnya 

RBH karena perubahan plafon. 

b) Terdapat permohonan tertulis dari nasabah 

c) AO wajib memastikan bahwa nasabah tidak sedang mengalami  

d) penurunan kemampuan membayar dan koletabilitas nasabah 

tergolong lancar. 

e) Proses persetujuan penambahan plafon telah dilakukan sesuai 

ketentuan yang berlaku 

f) Telah dilakukan addendum sesuai perjanjian  

g) Nasabah telah memenuhi ketentuan persyaratan tambahan (jika ada) 

3) Kemudian bagian ADP setelah memeriksa dan memastikan pemenuhan 

ketentuan atau persyaratan sesuai yang ditetapkan, melakukan 

pelunasan atau penurunan atau penambahan plafon pada sistem. 
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4) Khusus untuk pelunasan atau penurunan plafon, jika terdapat saldo 

pokok pembiayaan dan atau beban bagi hasil periode berjalan dan atau 

denda atau kewajiban lainya, maka ADP setelah memeriksa nota dinas 

dari AO dan membutuhkan paraf pada nota dinas tersebut, selanjutnya 

menyerahkan pada bagian operasional pembiayaan agar dilakukan 

pendebetan kewajiban-kewajiban tersebut. 

5) Khusus untuk pelunasan, pembebanan bagi hasil bulan berjalan 

dilaksanakan melalui proses deklarasi dan realisasi. 

6) Khusus untuk pelunasan, ADP melakukan penutupan rekening PMKR 

8. Denda 

a. Nasabah dapat dikenakan denda jika melakukan penunggakan pembayaran 

kewajiban bagi hasil  dan atau pokok 

b. Besarnya denda akan ditentukan dalam ketentuan tersendiri 

c. Pendebetan denda dilaksanakan oleh bagian operasional pembiayaan 

berdasarkan intsruksi dari AO yang telah diperiksa oleh ADP 

d. Jika pada saat akan dikenakan denda terdapat tunggakan bagi hasil, 

padahal dana yang tersedia hanya mencukupi untuk pembayaran bagi 

hasil, maka yang didahulukan adalah pembayaran bagi hasil 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja Revolving di Bank BRI 

Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang 

Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (financial 

intermediary), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari 

masyarakat, diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan 

dana pembiayaan di Bank Syariah. Berdasarkan Teori Muhammad, dalam 

bukunya ‘’Manajemen Pembiayaan Bank Syariah’’ Dalam proses pemberian 

pembiayaan di Bank Syariah kepada nasabahnya sangat memperhatikan 

aspek-aspek tekhnik pembiayaan.  

Hal ini berdasarkan petunjuk pelaksanaan mekanisme pembiayaan modal 

kerja revolving Bank BRI Syariah  

1. Persetujuan pemberian pembiayaan, dalam proses ini dimulai dari 

pengajuan, analisa, dan persetujuan 

2. Pengikatan 

a) Akad musyarakah dilakukan dengan menggunakan standar akad 

musyarakah revolving.  

b) Pengikatan agunan (jika diperlukan) dilakukan dengan bersamaan 

pelaksanaan akad. 
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3. Penyediaan Fasilitas Pembiayaan (pembukaan rekening PMKR) 

a) Penyediaan fasilitas dilakukan melalui pembukaan rekening PMKR. 

b) Rekening PMKR adalah berupa seperti rekening giro namun berada 

pada sisi aktiva Bank, tanpa diberikan cek/BG. 

c) Didalam rekening pembiayaan ini terjadi mutasi saldo pembiayaan. 

d) Pembukaan rekening pembiayaan dilakukan oleh ADP setelah adanya 

dokumen persyaratan pencairan dari AO.  

e) Biaya-biaya yang terkait dengan penyediaan fasilitas PMKR harus telah 

di input kedalam sistem pada saat pembukaan rekening. 

4. Pembukaan Rekening PMKR dan Pencairan Pembiayaan 

a) Dokumen persyaratan pembukaan rekening PMKR dan atau pencairan 

Dokumen Pencairan I Pencairan II 

Surat permohonan realisasi pembiayaan dari 

nasabah X   

Tanda terima uang oleh nasabah (TTUN) X X 

Proyeksi bagi hasil (PBH) X   

 

b) Pembukaan rekening PMKR dan pencairan pertama, account officer 

menyerahkan IRP beserta dokumen persyaratan pencairan I kebagian 

Administrasi Pembiayaan. 

c) Pencairan kedua dan seterusnya, account officer menyerahkan TTUN 

yang telah dihubungi paraf AO sebagai bukti verifikasi keabsahan 

tanda tangan nasabah  kebagian ADP disertai dengan instruksi 
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pencairan. Kemudian bagian operasi pembiayaan melakukan 

pencairan sebesar nilai TTUN kerekening PMKR. 

5. Realisasi pembayaran bagi hasil  

a) Setiap tanggal 26 sistem melakukan perhitungan jumlah rata-rata 

saldo pokok pembiayaan sebelumnya tanggal 25 

b) Deklarasai bagi hasil dan penginputan, penginputan tersebut 

dilakukan atas deklarasi bagi hasil yang disampaikan nasabah yang 

sebelumnya AO sudah menghitung proyeksi bagi hasil 

6. Tunggakan pokok pembiayaan  

a) Tunggakan pokok pembiayaan terjadi jika fasilitas pembiayaan telah 

jatuh tempo dan tidak dilakukan perpanjangan serta nasabah tidak 

menyediakan dana yang cukup untuk pelunasan 

b) Terjadinya tunggakan pokok pembiayaan dapat mengakibatkan 

penurunan kolektabilitas pembiayaan 

7. Penurunan Saldo Pokok Pembiyaan 

1. Penurunan saldo pokok pembiayaan tidak berlangsung secara otomatis 

oleh sistem, melainkan diperlukan instruksi dari AO 

2. AO (berdasarkan permintaan nasabah) membuat instruksi penurunan 

saldo pokok pembiayaan kepada nasabah bagian operasional 

pembiayaan 

3. Selanjutnya bagian operasional pembiayaan melakukan penginputan 

pada sistem sesuai instruksi yang diberikan AO 
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8. Selesainya pembiayaan modal kerja revolving jika jatuh tempo 

pembiayaan telah berakhir dan AO memastikan tidak adanya tunggakan 

kewajiban pembayaran pokok dan pembayaran bagi hasil. 

Berdasarkan penerapan pembiayaan modal kerja revolving pada 

nasabah yang diterapkan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang 

adalah : 

1. Nasabah datang ke bank dengan membawa persyaratan berkas seperti  

a) Fotokopi KTP  

b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  

c) Kartu Keluarga (KK) 

d) Surat usaha seperti surat izin usaha perdangan (SIUP), surat izin tempat 

usaha (SITU) 

e) Rekening koran enam bulan terakhir 

f) Nota-nota pembelian dan penjualan 

2. Selanjutnya nasabah diminta membawa surat permohonan modal kerja 

yang didalamnya menjelaskan  

a) Kebutuhan dana sebagai modal kerja untuk suatu proyek tertentu 

b) Nasabah menjelaskan tentang proyek yang akan dikerjakan 

c) Pihak pihak yang terlibat serta tujuan proyek 
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3. Account officer akan menganalisa kelayakan bisnis nasabah,histori usaha 

nasabah serta kelayakan usaha nasabah 

4. Selanjutnya bagian ADP menganalisa nasabah dari perizinan dan 

keabsahan usaha juga kelengkapan dokumentasi yang kemudian 

dilakukan BI cheking atas nasabah tersebut kemudian hasilnya diserahkan 

ke AO 

5. Selanjutnya AO menilai komite pembiayaan untuk memperoleh 

persetujuan, jika tidak layak maka berkas akan dikembalikan kepada 

nasabah dengan memberikan keterangan permohonan ditolak namun  jika 

layak dan memenuhi kriteria untuk dibiayai, komite akan memberikan 

persetujuan yang menyangkut aspek 

a) Jumlah modal nasabah  

b) Jumlah modal bank  

c) Jangka waktu musyarakah  

d) Nisbah bagi hasil dari keuntungan nasabah 

e) Dan pengikatan jaminan jika diperlukan 

6. Selanjutnya AO menyerahkan surat pesetujuan tersebut ke nasabah yang 

di dalamnya berisi menyetujui seluruh pemberian fasilitas modal kerja 

dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan, selanjutnya nasabah 

menyetujui atau tidak dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan, jika 

setuju 
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7. AO mengajak nasabah untuk melakukan akad pembiayaan, setelah akad 

selesai dan ditanda tangani nasabah diminta untuk mengelurkan surat 

Permohonan realisasi modal kerja yang isinya meminta pencairan dana 

untuk dilaksanakannya proyek 

8. Selanjutnya nasabah diminta untuk menyerahkan TTUN ( Tanda terima 

uang oleh nasabah) kepada AO, 

9. Selama proyek berjalan AO melakukan monitoring perkembangan 

proyek dan pendapatan serta biaya yang dikeluarkan, setelah proyk 

berjalan nasbaah diharuskan membayar bagi hasil melalui deklarasinya 

dan AO menginput nilai bagi hasilnya yang sebelumnya sudah dihitung 

proyeksi bagi hasil setiap bulan 

10. Selanjutnya ketika akhir masa akad AO memastikan kewajiban nasabah 

untuk membayar nilai pokok pembiayaan jika lunas maka pembiayaan 

selesai.  

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Hadi Susilo selaku 

marketing manager Bank BRI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang, 

beliau mengatakan bahwa pembiayaan modal kerja revolving adalah 

pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah yang memiliki usaha dengan 

kebutuhan plafon Rp 500.000.000 sd Rp 5.000.000.000 yang dananya 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja operasional usahanya. 
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Dari konsep teori dan data lapangan, mekanisme pembiayaan modal 

kerja revolving yang ada di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Tanjung 

Karang sudah sesuai dengan sistem yang ada, hal itu terlihat pada tahap 

permohonan pembiayaan dari bertemunya nasabah dengan account officer, 

full up, BI checking. Dilanjutkan dengan evaluasi pembiayaan melalui survei 

sesuai dengan kewenangan dan kesesuaian plafon yang disepakati. 

Dilanjutkan dengan persetujuan pembiayaan closing secara approval, 

kemudian dilakukan pengikatan dengan menggunakan akad musyarakah 

sebagai akad standar dalam pembiayaan modal kerja revolving. Dilanjutkan 

pada proses input pencairan oleh Admisnistrasi Perkantoran (ADP) dengan 

menggunakan fasilitas pembiayaan rekening koran, sampai pada tahap 

penggunaan dana hingga pelunasan jangka waktu yang telah disepakati 

account officer memastikan tidak ada kewajiban pembayaran bagi hasil dan 

saldo pembiayaan cukup dari nilai plafon yang dipinjam, sehingga ketika 

proses ini sudah dilalui maka pembiayaan modal kerja revolving selesai. 

  Meski sudah sesuai dengan mekanisme pembiayaan modal kerja 

revolving yang ada. Namun berdasarkan observasi dan wawancara secara 

langsung, fitur pembiayaan jenis ini belum terlalu efektif karena banyak 

nasabah menggunakan dananya secara keseluruhan tanpa ada perputaran 

setoran dan penarikan pada pembiayaan berjalan yang mengakibatkan pada 

saat jatuh tempo nasabah merasa berat untuk membayar semua pokok.  
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Sehingga banyak diantaranya melakukan top up dan pengikatan akad ulang. 

Jadi harapanya account officer minimal sebulan sekali monitoring dan 

memberikan pengertian kepada nasabah untuk melakukan penurunan pokok 

dengan melakukan setoran dana sehingga ketika jatuh tempo tidak merasa 

berat untuk membayar sisa kekuaranganya.  

  Kemudian dari segi proses adiminstrasi Bank BRI Syariah yang di 

propinsi lampung belum ada Kantor Wilayah atau Kantor Area sehingga 

untuk pemutusan pembiayaan modal kerja revolving nasabah baru yang 

jumlah plafonya besar akan memakan waktu yang cukup lama sampai tahap 

pencairan, karena untuk pemutus pembiayaan ini Bank BRI Syariah Kantor 

Cabang Tanjung Karang hanya mengandalkan pemutus Pimpinan Cabang 

dan Review Financing yang berada di lingkungan Bank BRI Syariah Kantor 

Cabang Tanjung Karang. Sehingga untuk hal ini Bank BRI Syariah Kantor 

Cabang Tanjung Karang perlu mendirikan Kantor Wilayah atau unit khusus 

dari kantor pusat untuk menangani pemutusan izin pembiayaan modal kerja 

revolving yang jumlahnya besar agar harapanya dapat dilaksanakan secara 

cepat dan efisien.  
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a) Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pembiayaan Modal 

Kerja Revolving di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang 

Kaitan antara Bank dengan uang dalam suatu unit bisnis adalah 

penting, namun di dalam pelaksanaannya harus menghilangkan ketidak adilan, 

ketidak jujuran dan penghisapan dari satu pihak ke pihak lain. Kedudukan 

Bank Syariah dalam hubunganya dengan para nasabah adalah sebagai Mitra 

Investor atau Pedagang, sedang dalam Bank pada umumnya sebagai Kreditur 

atau Debitur.  

Dasar hukum penulis kaitkan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 

08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah. 

 Al-Qur’an Surat. Ash-Shaad (38) : 24 

                               

                            

                  

Artinya : Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim 

kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada 

kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 

berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang 

lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang 

saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami 

mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur 

sujud dan bertaubat.(QS.Ash-Shaad, (38) : 24).  
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  Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasannya dalam melakukan 

perserikatan atau kerjasama, sebaiknya jangan sampai menimbulkan 

kezdaliman bagi yang lain dengan meminta tambahan dari keuntungan 

yang diperoleh. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa sangat sedikit umat 

yang tidak berbuat dzalim dalam kerjasama atau perserikatan dengan 

rekannya, mereka itulah yang dikategorikan sebagai orang-orang yang 

beriman dan mengerjakan amal shaleh. 

  Indikator mekanisme pembiayaan modal kerja revolving dapat dilihat 

secara syariah atau tidak syariah dengan melihat dari dasar hukum yang 

digunakan dan telaksananya akad dan sistem bagi hasil, serta sudah 

terpenuhinya nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Sebagai indikatornya 

berangkat dari pemikiran-pemikiran yang sudah dipaparkan dalam landasan 

teori pada bab kedua dan kaitanya dengan pembiayaan modal kerja 

revolving dilihat dari perspektif ekonomi Islam, maka analisis yang 

diperoleh adalah sebagai berikut: 

  Pandangan islam terhadap sifat penggunaan dana dengan metode 

revolving, secara garis besar dibolehkan dan tidak bermasalah dari sisi 

syariah. Karena pembiayaan jenis ini hampir sama penggunaannya seperti 

kartu hanasah yang dikelaurkan oleh bank bank syariah, hanya saja akad 

yang digunakan pada produk ini menggunakan akad ijarah, qardh atau 

kafalah dengan sistem perhitungan biaya yang tetap adil dan transaparan 
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tanpa perhitungan bunga. Sementara kalau pembiayaan modal kerja 

revolving menggunakan akad musyarakah yang tujuanya yaitu penanaman 

modal dalam bentuk investasi bagi hasil.  

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam meliputi: 

1. Keadilan  

Keadilan (adl) merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. 

Keadilan itu sendiri merupakan pengakuan dan perlakuan yang seimbang 

antara hak dan kewajiban. Berdasarkan muatan makna adil yang ada 

diturunkan berbagai nilai turunan diantaranya adalah persamaan 

kompensasi, persamaan hukum, proporsional. Adanya tekhnik 

mekanisme pembiayaan modal kerja revolving di Bank BRI Syariah ini 

dilakukan secara adil terhadap para stakeholder berdasarkan: 

a) Persamaan kompensasi 

Dalam hal ini Bank BRI Syariah kantor cabang tanjung karang 

memperoleh keuntungan bagi hasil berdasarkan nisbah yang telah 

disepakati biasanya BRI Syariah menetapkan 12% nilai expected 

return yang dibagikan melalui deklarasi realisasi bagi hasil atas 

perhitungan proyeksi nasabah setiap tanggal 26 ditiap bulannya, 

Begitu sebaliknya Nasabah memperoleh keuntungan atas usaha yang 

dijalankan dengan menggunakan pembiayaan yang diberikan oleh 

Bank, dengan nilai bagi hasil yang kadang meningkat atau menurun 
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tergantung dari pendapatan yang diterima oleh nasabah setiap bulan 

dan penggunaan rata-rata saldo pokok pembiayaan serta perubahan 

nilai expected return.  

Seperti contoh perhitungan NBH BRIS  

Rumus =  Plafon Pembiayaan x Expected return BRIS x 100 % 

           Proyeksi penjualan / pendapatan nasabah 

 

Diketahui : 

Plafon pembiayaan    = Rp 1.000.000.000  

% Expected Return BRIS   = 12 % 

Proyeksi Penjualan/ Pendapatan Pertahun = Rp 6.000.000.000 

 

 

NBH BRIS = Rp 1.000.000.000 x 12 %  x 100 %   = 2 %  

               Rp 6.000.000.000 

 

Realisasi Bagi Hasil 

Realisasi Pendapatan Nasabah  = Rp 600.000.000 

Rata2 saldo harian pembiayaan berjalan = Rp 750.000.000 

RBH BRIS= 2 % x Rp 600.000.000 x Rp 750.000.000 = Rp 9.000.000 

     Rp 1.000.000.000 

 

 

Dari contoh realisasi bagi hasil BRIS diatas diketahui senilai  

Rp 9,000.000 dari nilai tersebut setiap bulan bisa berubah naik atau 

turun, tergantung dari pendapatan yang diterima nasabah, rata-rata 

saldo harian yang digunakan, dan perubahan expected return. 
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b) Persamaan hukum 

Dalam hal ini  Bank BRI Syariah kantor cabang tanjung karang 

memberikan pembiayaan modal kerja revolving kepada nasabah 

berdasarkan akad musyarakah dengan masa waktu akad 1 tahun, 

setelah akad  jatuh tempo jika nasabah mau meneruskan pembiayaan 

maka harus diadakan pengikatan akad ulang, biasanya hal ini 

dilakukan oleh AO kepada nasabah yang tidak bisa membayar 

kewajiban pokok pembiayaan sehingga untuk antisipasi masalah 

nasabah diharuskan untuk dilakukan perpanjangan waktu dengan 

pengikatan ulang. Namun jika nasabah mampu membayar kewajiban 

atas instruksi dari AO pada masa akhir akad maka pembiayaan modal 

kerja revolving selesai   

Produk ini  menggunakan akad musyarakah karena dinilai oleh 

treasury adalah paling cocok dibandingkan akad mudharabah, karena 

kalau akad mudharabah secara konsepnya yang digunakan untuk 

usaha secara keseluruhan adalah modal dari bank sementara kalau 

musyarakah sama-sama mencampurkan modal baik modal dari bank 

dan modal dari nasabah untuk suatu usaha 
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c) Proporsional 

Dalam hal ini Bank BRI Syariah kantor cabang tanjung karang 

ketika memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan melihat dan 

memperhitungkan seberapa besar kebutuhan modal kerja yang 

dibutuhkan untuk nasabah meskipun kadang Nasabah meminta dengan 

jumlah yang tidak sesuai dengan analisa Bank, sehingga account 

officer  di Bank BRI Syariah seperti pak ale, pak tahta, pak mustofa 

yang kemudian dilanjutkan oleh pak hadi selaku marketing manager. 

Karena yang dikhawatirkan ketika pembiayaan yang diberikan 

ternyata jumlahnya terlalu over akan berdampak pada tidak 

produktifnya penggunaan dana atau bahkan akan membuat non 

perfoming financing bank meningkat. 

2. Khalifah 

Nilai khalifah secara umum berarti tanggung jawab sebagai 

pengganti atau utusan Allah di alam semesta. Manusia diciptakan Allah 

untuk menjadi khalifah di muka bumi, yaitu menjadi wakil Allah untuk 

memakmurkan bumi dan alam semesta. Manusia telah dibekali dengan 

karakteristik mental-spiritual dan materil untuk memungkinkan hidup dan 

mengemban misi-Nya secara efektif. Manusia juga telah di sediakan 

segala sumber daya memadai bagi pemenuhan kebutuhan kebahagian. 

Makna khalifah dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa 

pengertian: 
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a) Tanggung jawab berperilaku ekonomi dengan cara yang benar 

Dalam sistem ini Bank BRI Syariah Kantor Cabang Tanjung 

Karang yang perananya sebagai lembaga intermediasi memiliki 

tanggung jawab dalam menyalurkan pembiayaan atau bentuk lain 

kepada nasabah harus memenuhi aturan syariah yang harus terhidar 

dari gharar, riba, maisir atau sejenisnya. Seperti yang disampaikan 

bapak hadi dan pak tahta tidak memberikan pembiayaan pada hotel 

yang memiliki kolam renang karena dianggap suatu yang akan 

menimbulkan maksiat, kemudian usaha jual beli hewan babi dan lain 

sebaginya yang dikategorikan oleh bank itu teridentifikasi haram sifat 

dzat dan lainya. 

b) Tanggung jawab untuk mewujudkan mashlahah maksimum  

Disini Bank BRI Syariah dan Nasabah pembiayaan modal 

kerja revolving sama-sama berusaha untuk melakukan segala usahanya 

dengan giat yang terlihat dari monitoring setiap bulan sehingga saling 

memberikan manfaat dan semangat atas usaha yang dijalankan, Bank 

sebagai pemberi dana memperoleh keuntungan imbal hasil dari 

pembiayaanya yang kemudian digunakan untuk menggaji para 

karyawanya seperti yang terlihat pada deklarasi pembayaran bagi hasil 

Nasabah, disisi lain Nasabah dapat memperoleh keuntungan atas usaha 

yang dijalankan dengan perluasan usaha karena tambahan modal kerja 
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dari Bank. Yang pada intinya pembiayaan modal kerja ini sama-sama 

saling memberikan manfaat antara Bank dan Nasabah. 

c) Tanggung jawab perbaikan kesejahteraan setiap individu 

Dalam hal ini Bank BRI Syariah Kantor Cabang Tanjung 

Karang menyisihkan sebagian keuntunganya untuk zakat begitupun 

dari gaji para karyawan sebesar 2.5% setiap bulan, bahkan setiap 

breafing pagi sekretaris pimpinan cabang selalu menyediakan kotak 

amal bagi siapa saja yang akan beramal, disamping itu utamanya 

menyediakan fasilitas pembayaran zakat infaq dan sedekah baik pada 

nasabah pembiayaan modal kerja revolving atau nasabah lain. Yang 

tujuanya tak lain adalah berbagi kebaikan untuk kesejahteraan ummat 

yang masuk dalam 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. 

3. Takaful  

Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah bersaudara. 

Sesama orang Islam adalah saudara dan belum sempurna iman seseorang 

sebelum ia mencintai saudaranya melebihi cintanya pada diri sendiri. Hal 

inilah yang mendorong manusia untuk mewujudkan hubungan yang baik 

di antara individu dan masyarakat melalui konsep penjaminan oleh 

masyarakat atau takaful.  
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Dalam hal ini Bank BRI Syariah tanjung karang ketika melakukan 

restrukturisasi PMKR kepada nasabah dengan menggunakan dana qardul 

hasan model nirlaba supaya bisa memenuhi kebutuhan modal kerjanya, 

dan ketika nasabah gagal bayar atau sejenisnya Bank sudah 

mengasuransikan pembiayaannya kepada pihak asuransi dengan akad 

takaful Bank BRI Syariah berkerjasama dengan Askrindo Syariah dan 

Jamkrindo Syariah untuk produk pembiayaan modal kerja revolving, 

sementara untuk asuransi jiwa nasabah dan asuransi kesehatan karyawan 

Bank BRI Syariah KC Tanjung Karang menggunakan Asuransi Sinar Mas 

Syariah di Tanjung Karang yang sudah tersedia Kantor layanan syariahnya 

dengan model pembayaran premi dimuka sekaligus, sehingga ketika 

Nasabah terjadi gagal bayar karena bencana alam atau bencana lain diluar 

kemampuan manusia dan  kematian nasabah atau kecelakaan karyawan 

maka pihak asuransi yang akan mengcover semua kerugian. Sehingga 

disinilah terjadinya usaha saling tolong menolong    

    Berdasarkan konsep nilai-nilai dasar ekonomi Islam terhadap data 

lapangan yang berkaitan tentang mekanisme pembiayaan modal kerja 

revolving ditinjau dari perspektif ekonomi Islam bahwa pelaksanaannya 

sudah sesuai dengan aturan yang ada, hal ini dilihat berdasarkan 

ketentuan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia, kebijakan 

pembiayaan BRI Syariah, Pedoman pemberian pembiayaan komersil BRI 

Syariah, dan Opini Dewan Pengawas Syariah Nomor 
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079/BRIS/DPS/XII//2011 tanggal 07-12-2011 tentang pembiayaan modal 

kerja revolving, Dan implementasi pembiayaan modal kerja revolving 

sudah dilakukan pengikatan akad disetiap transaksi dengan menggunakan 

akad musyarakah, realisasi bagi hasil serta terpenuhinya nilai-nilai dasar 

ekonomi Islam dari sisi keadilan, khalifah, takaful. Serta pelaksanaan 

pembiayaan oleh account officer Bank BRI Syariah yang berprinsip 

semaksimal mungkin dalam memasarkan produknya menghindari dari 

unsur yang dilarang seperti pembiayaan hotel yang memiliki fasilitas 

kolam renang, dan lainya yang dinilai akan membawa ke suatu yang 

mudharat.  
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BAB V 

Kesimpulan & Saran 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis data yang telah 

dikemukakan di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Mekanisme pembiayaan modal kerja revolving di Bank BRI Syariah 

Kantor Cabang Tanjung Karang dimulai dari tahap permohonan 

pembiayaan melalui bertemunya nasabah dengan account officer, full up, 

BI checking. Kemudian dilanjutkan dengan tahap evaluasi pembiayaan 

melalui survei sesuai dengan kewenangan dan kesesuaian plafon yang 

disepakati. Dan dilanjutkan dengan tahap persetujuan pembiayaan closing 

secara approval, kemudian dilanjutkan tahap pengikatan dengan 

menggunakan akad musyarakah sebagai akad standar dalam pembiayaan 

modal kerja revolving. Setelah itu dilanjutkan pada tahap proses input 

pencairan oleh Admisnistrasi Pembiayaan (ADP) dengan menggunakan 

fasilitas pembiayaan rekening koran, sampai pada tahap penggunaan dana 

hingga pelunasan jangka waktu yang telah disepakati. Account officer 

memastikan tidak adanya kewajiban pembayaran bagi hasil yang 

tertunggak dan saldo pembiayaan cukup dari nilai plafon yang dipinjam, 

maka pembiayaan modal kerja revolving selesai pada jangka waktu yang 

sudah disepakati. 
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2. Berdasarkan analisis yang penulis lakukan dari konsep dasar hukum dan 

nilai-nilai dasar ekonomi Islam yang ada terhadap mekanisme pembiayaan 

modal kerja revolving di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Tanjung 

Karang bahwa mekanisme pelaksanaannya sudah sesuai dalam perspektif 

ekonomi Islam, hal ini dilihat dari ketentuan petunjuk pelaksanaan dari 

Peraturan Bank Indonesia yang berlaku, ketentuan akad musyarakah yang 

disitu sudah mengatur segala aspek ketentuan syar’i, kemudian kebijakan 

pembiayaan BRI Syariah, Pedoman pemberian pembiayaan komersil BRI 

Syariah, dan Opini Dewan Pengawas Syariah Nomor 

079/BRIS/DPS/XII//2011 tanggal 07-12-2011 tentang pembiayaan modal 

kerja revolving. Dan implementasi pembiayaan modal kerja revolving 

sudah terlaksananya pengikatan akad disetiap transaksi dengan 

menggunakan akad musyarakah, realisasi bagi hasil serta terpenuhinya 

nilai-nilai dasar ekonomi Islam dari sisi keadilan, khalifah, takaful. Serta 

pelaksanaan pembiayaan oleh account officer Bank BRI Syariah yang 

berprinsip semaksimal mungkin dalam memasarkan produknya 

menghindari dari unsur yang dilarang seperti pembiayaan hotel yang 

memiliki fasilitas kolam renang, dan lainya yang dinilai akan membawa ke 

suatu yang mudharat 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan di atas, sebagai upaya 

dalam meningkatkan pemahaman tentang mekanisme pembiayaan modal 

kerja revolving dalam perspektif ekonomi Islam, adapun saran yang dapat 

peneliti berikan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk pihak Bank BRI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang 

hendaknya perlu mendirikan Kantor Wilayah atau Kantor Area sehingga 

untuk perluasan cakupan usahanya pada sektor menengah ke atas karena 

seperti pemutusan PMKR nasabah baru yang jumlah plafonya besar akan 

memakan waktu yang cukup lama sampai tahap pencairan karena hanya 

mengandalkan review financing, namun dengan adanya Kantor Wilayah 

tersebut jika pembiayaan yang jumlahnya besar dapat diputuskan secara 

cepat dan efisien.  

2. Pihak Bank BRI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang sebaiknya lebih 

mengedepankan sosialisasi pemahaman secara mendalam kepada nasabah 

mengenai akad musyarakah dan sistem bagi hasil supaya memang benar-

benar paham mengenai produk yang diekeluarkan Bank Syariah dengan 

produk yang produk yang dikeluarkan Bank Konvesnionl. 
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DAFTAR  PANDUAN PERTANYAAN 

 

1. Seperti apakah mekanisme pembiayaan modal kerja revolving yang 

diterapkan oleh Bank BRI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang ? 

2. Apa fitur umum yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja revolving ? 

3. Bagaimana perhitungan kebutuhan plafond pembiayaan modal kerja revolving 

? 

4. Bagaimana proses perpanjangan jangka waktu pembiayaan modal kerja 

revolving ?  

5. Bagaimana proses pelunasan, penurunan, atau penambahan plafon 

pembiayaan modal kerja revolving ? 

6. Bagaimana sosialisasi Account Officer pada produk pembiayaan modal kerja 

revolving kepada nasabah ? 

7. Apa kelebihan adanya produk pembiayaan modal kerja revolving ? 

8. Apa kekurangan dari pembiayaan modal kerja revolving ?  

9. Apa ketentuan umum digunakan untuk menjadi acuan dalam pelekasanaan 

pembiayaan modal kerja revolving ? 

10. Apa jenis akad yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja revolving ? 

11. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu atas pembiayaan modal kerja revolving jika 

ditinjau dalam perspektif ekonomi islam ? 

12. Apa saja kendala yang dihadapi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Tanjung 

Karang untuk produk pembiayaan modal kerja revolving ? 
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