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ABSTRAK 

 

 

PT. BPRS Mitra Agro Usaha salah satu bank perkreditan rakyat yang 

berdiri secara indivenden dengan menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah 

yaitu dengan prinsip bagi hasil pada produk simpanan dan pembiayaan dengan 

produk murabahah PT. BPRS Mitra Agro Usaha merupakan salah satu dari 

lembaga keuangan syari’ah yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan 

yang dihadapi oleh para nasabahnya. 

Permasalah yang dikaji pada penelitian ini adalah bagaimana strategi 

pengembangan produk dalam pembiayaan murabahah dan bagaimana cara 

meningkatakan kualitas pembiyaan murabahah di PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui startegi apa yang 

diterapkan oleh PT. BPRS Mitra Agro Usaha dan bagaimana analisis dari strategi 

pengembangan produk bank syariah dalam meningkatkan kualitas pembiayaan. 

Penelitian ini menggunakan metodelogi  pendekatan kualitatif deskriftif 

analisis, dengan jenis penelitian studi kasus pada objek. Dengan dengan 

metodologi ini, penelitian berusaha memberikan pemecahan masalah dengan 

mengumpulkan data lapangan, menyusun, mengklarifikasi serta menganalisis data 

mengenai startegi pengembangan produk bank syari’ah dalam meningkatkan 

kualitas pembiayaan PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. 

Hasil penelitian yang diperoleh adalah(1) dalam aplikasi pembiayaan 

murabahah PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung memberikan 

pelayanan prima (good service) terhadap calon nasabah yang melakukan 

pengajuan pembiayaan.(2) startegi yang diterapkan PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

Bandar Lampung dalam pengembangan produk pembiayaan murabahah adalah 

bauran pemasaran yaitu (a) produk yaitu PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

menciptakan produk pembiayaan murabahah yang inovatif, yang  sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan calon nasabah (b) promotion yaitu PT. BPRS Mitra 

Agro Usaha Bandar Lampung menggunakan media cetak , elektronik, dan online 

serta melalui pameran (c) place yaitu PT.BPRS Mitra Agro Usaha Bandar 

Lampung  terletak di Jln. Hayam Wuruk Sawah Lama sehingga lokasi kantor yang 

strategis, selain itu PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung sehingga 

bekerja sama dengan PT. BPRS pusat yang di Bandar Lampung  dala 

mendistribusikan pembiayaan murabahah. 

Kesimpulan penelitian ini adalah startegi yang diterapkan PT. BPRS Mitra 

Agro Usaha dalam pengembangan produk pembiayaan murabahah yaitu dengan 

memberikan pelayanan yang baik serta memberikan sebuah produk yang dapat 

menjawab kebutuhan dan keinginan calon nasabah sudah sesuai dengan prinsip syariah. 

Kata Kunci : Pengembangan Produk, Pembiayaan Murabahah, PT. BPRS Mitra 

Agro Usaha 

 
 

  



 

  



 

  



 

MOTTO 

 

 ٤٠ َسىَۡف ُيَزيٰ ۥ َسعَۡيُهَوَأَى ٣٩َوَأى َّليَۡس ِّللِۡإًَسِٰي ِإّلا َها َسَعًٰ 

 ٤٢ ٱّلُۡوٌَتَهًَٰوَأَى ِإَّلًٰ َرِّبَك  ٤١ ٱّلَۡأوَۡفًٰ ٱّلَۡجَزٓاَءُثَن ُيجَۡزيُٰه 
 

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang  

telah diusahakannya. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan 

(kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan  

yang paling sempurna. dan bahwasanya kepada Tuhanmulah  

kesudahan (segala sesuatu) 

(Qs. An-Najm (53) : 39-42) 

 
 

 

Berlaku hemat adalah setengah dari penghidupan 

(HR. Baihaqi) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalah pahaman penulis menjelaskan dan tegaskan, 

judul proposal skripsi ini adalah sebagai berikut: “Strategi Pengembangan 

Produk Bank Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Pembiayaan 

Murabahah.” 

1. Strategi Pengembangan Produk 

Strategi pengembangan produk adalah bagian dari strategi korporasi 

(corporate strategy). Dalam strategi pengembangan produk terdapat 

potensi keuntungan maupun risiko dari aktifitas pengembangan produk, 

dan banyak faktor yang menyebabkan suatu organisasi 

mempertimbangkan melakukan pengembangan produk baru. Hampir 

semua organisasi menemukan bahwa pendekatan strategi managerial pada 

aktifitas pengembangan produk baru akan meningkatkan peluang 

keberhasilan dan juga meminimasi biaya dan risiko.
1
 

2. Bank Syariah 

Bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada 

prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah BUS (Bank Umum 

Syariah), UUS (Unit usaha syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah)
2
 

                                                             
1
 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk- Produk dan Aspek Hukumnya 

(Jakarta, Kencana prenamedia, 2014), hlm. 193 

2 Muhammad, Manajemen Keuangan Syariah (Upp Yogyakarta, 2014), hlm18. 



 

3. Kualitas 

Kualitas adalah tujuan yang sulit dipahami (tujuan yang sulit dipahami), 

karena harapan para konsumen akan selalu berubah. Setiap standar baru 

ditemukan, maka konsumen akan menuntut lebih untuk mendapatkan 

standar baru lain yang lebih baru dan lebih baik. Dalam pandangan ini, 

kualitas adalah proses dan bukan hasil akhir (meningkatkan kualitas 

kontinuitas).
3
 

4. PembiayaanMurabahah
4
 

Pembiayaan murabahah adalah perjanjian pembiayaan dimana bank 

membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabah dengan sistem 

pembayaran yang ditangguhkan, sedangkan akad jual beli barang, dimana 

penjual (bank) menyebutkan dengan jelas harga awal pembelian kepada 

pihak pembeli (nasabah) dan pembeli membayarnya dengan harga yang 

lebih sebagai keuntungan yang disepakati.Dari beberapa penjelasan di 

atas, dapat disimpulkan strategi pengembangan produk dalam 

meningkatkan kualitas pembiayaan murabahah dalam meningkatkan 

kualitas pembiayaan murabahah,merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

PT.BPRS Mitra Agro Usaha bandar lampung yang digunakan untuk 

menentukan dan menilai layak atau tidaknya nasabah yang mengajukan 

permohonan pembiayaan diberikan pembiayaan murabahah, dengan 

pertimbangan prinsip dan aspek yang mempengaruhi kelayakan nasabah 

untuk memperoleh pembiayaan murabahah. 

                                                             
3
 Nurul Huda,  Lembaga Keuangan Islam, (Jakarta:Prenada Media Group, 2010), hlm. 44. 

4
 Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran (Dasar, Konsep dan Stategi),(Jakarta : Raja 

Grafindo Persada, 2014), hlm 168. 



 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan penulis memilih judul tersebut: 

1. Alasan Objektif 

a. Secara objektif, bagi penulis pentingnya meneliti masalah yang akan 

diteliti terkait dengan judul skrpsi, hal ini dikarenakan penelitian ingin 

mengetahui startegi pengembangan produk bank syariah dalam 

meningkatkan kualitas pembiaayaan murabahah  

b. Judul skrpsi ini dipilih karena keingintahuan penulis untuk mengetahui 

tentang pengembangan produk untuk meningkatkan kualitas 

pembiayaan  murabahah pada PT.BPRS Mitra Agro Usaha. 

2. Alasan subjektif 

Bagi penulis banyak referensi pendukung dari skrpsi yang akan diteliti ini 

sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan skrpsi ini ke 

depanya. Selain itu judul yang ditulis ajukan sesuai jurusan penulis ambil 

di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung  

C. Latar Belakang Masalah 

Bank Syariah adalah lembaga perbankan yang sistem operasinya 

berdasarkan pada syariah islam. Ini berarti operasi perbankan sesuai dengan 

AL-Qur’an dan sunnah Rasullah. Dalam operasionalnya bank syariah 

menggunakan sistem dan tidak menggunakan sistem bunga seperti perbankan 

konvensional.konsep dasar dalam operasi bank berdasarkan pada perinsip-

prinsip efisensi keadilan, dan kebersamaan. Secara garis besar hubungan 

ekonomi berdasarkan syariah islam ditentukan oleh hubungan akad yang 



 

berdiri dari lima akad produk-produk lembaga keuangan syariah dan lembaga 

keuangan bukan bank syariah yang dapat dioperasionalkan. 

Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan 

persetujuan yang matang atas proporsi masukan daan keluaranya. 

Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasehat 

untuk saling meningkatkan produktivitas. Kegiataan bank syariah dalam hal 

penentuan produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. 

Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan kesepakatan antara bank 

dengan nasabah menyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka 

waktunya. Berikut ini prinsip- prinsip : 

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah) 

2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah) 

3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah) 

4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa mumi tanpa pilihan (ijarah) 

5. Pilihan kepemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak 

bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina) 

Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana  dari 

bank syariah untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit 

unit (membutuhkan dana).
5
 Seperti sudah dijelaskan di atas terdapat macam-

macam pembiayaan dalam perbankan syariah yang salah satunya adalah 

pembiayaan murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli barang 

dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati 

                                                             
5
Ibid., hlm. 44 



 

oleh penjual dan pembeli.
6
 Melalui akad  murabahah, nasabah dapat 

memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang 

dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahulu. Dengan kata 

lain nasabah telah memperoleh pembiayaan dari bank untuk pengadaan barang 

tersebut. 

Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang atau 

aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari 

pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan 

menambahkan suatu mark up atau keuntungan. Dengan kata lain penjual 

barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar cost plus profit, baik 

mengenai barang yang dibutuhkan nasabah maupun tambahan biaya atau 

keuntunganyang akan menjadi imbalan bagi bank, dirundingkan dan 

ditentukan di muka oleh kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah yang 

bersangkutan. 

BPRS merupakan lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat atas transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.BPRS 

Mitra Agro Usaha yang berada di Tanjung Karang.  Bandar Lampung 

merupakan salah satu bank syariah yang menjalankan usaha berdasarkan 

prinsip syariah yaitu berdasarkan prinsip bagi hasil pada produk simpanan dan 

pembiayaan. Dalam perbankan, pembiayaan mempunyai peranan penting 

terutama untuk menyalurkan dana kepada masyarakat untuk menghadapi 

                                                             
6
Sutan Remy Sjahdeini,S.H. (Produk-Produk Dan Asfek Hukumnya), (Jakarta: Perss, 

2014), hlm. 190. 



 

masalah permodalan untuk menjalankan kegiatan usahanya guna 

meningkatkan pendapatan. 

Berikut jumlah data pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh 

BPRS Mitra Agro Usaha dalam Periode 2014 sampai dengan 2016: 

Tabel 1. 

Jumlah Data Nasabah dalam Produk Pembiayaan Murabahah 

Periode Tahun 2014 s/d 2016 

 

Tahun Data Pembiayaan Murabahah Data Nasabah 

2014 Rp. 2.386.500.000,- 128 

2015 Rp. 2.572.500.000,- 149 

2016 Rp. 4.451.500.000,- 163 

Jumlah Rp. 9.4105.500.000,- 440 

      Sumber : BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.
7
 

Bank-bank Islam pada umumnya menggunakan murabahah tujuannya 

memberikan pembiayaan jangka pendek kepada nasabahnya untuk membeli 

barang, walaupun nasabah mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar. 

Murabahah digunakan dalam perbankan Islam berdasarkan dua unsur, yaitu 

harga membeli dan biaya yang terkait, dengan kesepakatan berdasarkan 

keuntungan.
8
 

Secara teknis memberikan pendanaan atau pembiayaan untuk 

mendukung investasi atau berjalannya suatu usaha yang telah direncanakan 
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antara kedua belah pihak dengan kesepakatan. Sebagaimana dalam Al-Qur’an 

surat Al-Maidah ayat 1: 

  ٱّلُۡعُقىِدۚ َءاَهٌُٓىْا َأوُۡفىْا ِبٱّلِذيَي َيَٰٓأُيَها

Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”. (QS. Al-

Maidah: 1).
9
 

Ayat diatas menjelaskan tentang akad atau perjanjian yaitu 

mencangkup janji prasetia kepada Allah SWT dan perjanjian yang dibuat oleh 

manusia dalam pergaualan sesamanya (antara pihak bank dan nasabah). 

Pengembanagn produk baru atau menciptakan produk baru merupakan 

tugas yang sering terlupakan.Pada salah satu ataupun beberapa produk yang 

sedang  di pasarkan itu berada pada tahap “kedewasaan, maka pengusaha 

haruslah mulai memanfaatkan keuntungan yang diperolehnya dari produk 

yang berada pada tahap tersebut untuk mengembangkan ide menciptakan 

produk baru. Produk baru inilah yang di harapkan nantinya dapat 

menggantikan produk lama yang sedang jaya tersebut. 

Kualitas  pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat 

digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas 

permohonan pembiayaan nasabah.
10

 untuk memperoleh produk sebelum 

memberikan pembiayaan, bank harus melakukan penilaian yang seksama 

terhadap watak,kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah 
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debitur. Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis  

yang mendalam terhadap calon nasabah, perlu dilakukan oleh bank syariah 

agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga sehingga 

dana yang tersalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan 

jangka waktu yang diperjanjikan. 

Maka berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai strategi pengembangan produk dan kualitas  

pada pembiayaan murabahah yang berjudul “strategi pengembangan produk 

bank syariah dalam meningkatkan kualitas pembiayaan(Studi Pada PT. BPRS 

Mitra Agro Usaha  Bandar Lampung)”. 

D. Rumusan Masalah 

Masalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa 

yang benar-benar terjadi, dengan arti lain masalah adalah kesenjangan antara 

teori dan praktiknya yang terjadi. Berdasarkan uraian dari latar belakang 

masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan permasalahan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana strategi pengembangan produk Bank Syariah dalam 

pembiayaan murabahah di PT. BPRS Mitra Agro Usaha  Bandar 

Lampung? 

2. Bagaimana meningkatkan kualitas pembiayaan murabahah di PT. BPRS 

Mitra Agro Usaha  Bandar Lampung? 

 



 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dan manfaat penelitian perlu dilakukan karena terkait erat 

dengan perumusan masalahan dan judul dari penelitian diatas. Oleh karena itu 

penulis mempunyai tujuan dan manfaat tersendiri baik secara subjektif 

maupun objektif. 

1. Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan produk-produk 

pembiayaan murabahah di Bank syariah PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

Bandar Lampung. 

b. Untuk mengetahui kualitas pembiayaan murabahah di Bank  Syariah 

PT. BPRS Mitra Agro Usaha. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoritis :  

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 

yang berguna dan manfaat dibidang perbankan, mengenai pengembangan 

produk untuk meningkatkan kualitas pembiayaan. 

Manfaat Praktis:  

Akademisi atau pembaca:penelitian ini dapat disajikan sebagai tambahan 

imformasi dan pengentahuan yang bermanfaat bagi pembaca dan sebagai 

salah satu sumber referensi untuk kepentingan dalam pengembangan 

produk dan meningkatkan kualitas pembiayaan. 

 

 



 

F. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode 

penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, 

(sebagai lawannya adalah eksperimen) maka dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi 

(gabungan),
11

 analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekan makna dari pada generalisasi.
12

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan 

(field research). Penelitian lapangan adalah melakukan kegiatan di 

lapangan tertentu guna memperoleh berbagai data dan memperoleh 

informasi yang diperlukan.
13

 Jenis penelitian ini adalah penelitian 

lapangan maka dalam pengumpulan data, peneliti menggali data-data 

yang bersumber dari lapangan. Adapun karena penelitian ini akan 

dianalisis, maka dalam prosesnya peneliti mengangkat data dan 

permasalahan yang di lapangan yang berkenaan dengan strategi 

pengembangan produk dalam kualitas pembiayaan murabahah di PT. 

BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. 
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b. Sifat  Penelitian 

Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu 

penelitiannya untuk menggambarkan dengan lebih teliti ciri-ciri usaha 

untuk menentukan frekuensi terjadinya sesuatu hubungan yang lain dalam 

kaitan penelitian ini adalah menggambarkan tentang  pengembangan 

produk bank syariah dalam meningkatkan kualitas pembiayaan pada 

PT.BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Data yang akan di cari yaitu data primer dan data sekunder: 

a. Data primer,data yang diperoleh dari lapangan secara langsung. 

Dalam penelitian ini,data primer diperoleh dari PT.BPRS Mitra Agro 

Usaha bandar lampung yang menjadi responden penelitian. 

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan antara 

lain mengcangkup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil 

penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.Dalam hal ini 

diperoleh dari literatur-literatur dari PT.BPRS Mitra Agro Usaha yang 

terkait dengan penelitian ini. 

3. Pengumpulan Data 

Untuk penyelesaian pembahas permasalahan di dalam penelitian 

ini, serta untuk memeperoleh data yang diperlukan,pengupulan data primer 

mau data sekunder,dilakukan melalui: 

 

 



 

a. Wawancara Terstruktur 

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data yang digunakan 

peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan melalaui bercakap-cakap 

dan berhadapan muka kepada pihak bank PT. BPRS Mitra Agro 

Usaha hingga diperoleh imformasi yang lebih mendalam terkait 

dengan pembiayaan murabahah yang ada di PT. BPRS Mitra Agro 

Usaha Bandar Lampung.
14

 

b. Wawancara Tidak Terstruktur 

Wawancara tidak struktur maksudnya adalah wawancara 

yang bebas dimana penelitian tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya.Pedoman wawancara yang digunakan hanya 

berupa garis- garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. 

c. Observasi (Pengamatan) 

Observasi adalah metode pengumpulan data melalaui 

pengamatan langsung observasi dilakukan dengan data-data langsung 

dari objek penelitian, tidak hanya terbatas dengan pengamatan, dalam 

penelitian ini penulis menggunakan observasi partisipan, dalam 

observasi ini, penelitian terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang 

yang sedang diamati yang digunakan sebagai sumber data penelitian. 
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d. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode yang dilakukan oleh seorang 

peneliti dengan menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, 

majalah dokumen, peraturan-peraturan, notulen atau rapat, catatan 

harian, surat kabar dan lain sebagainya.
15

 Selanjutnya dokumen adalah 

rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut 

persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan 

sangat dekat dengan konteks rekaman-rekaman peristiwa tersebut.
16

 

Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang 

bersumber dari dokumentasi tertulis yang sesuai diperlukan peneliti 

yaitu berupa catatan resmi untuk data yang obyektif dan konkrit. 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Menurut Sugiono populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karateristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk kemudian 

ditarik kesimpulanya. Dalam penelitian ini yang dimaksud populasi 

adalah seluruh karyawan staf dari PT.BPRS Mitra Agro Usaha Bandar 

Lampung. 
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b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian 

tidak mungkin memepelajari semua yang ada pada populasi, misalnya 

karena keterbatasan dana waktu, maka penelitian dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi itu, kesimpulannya akan dapat 

diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sample yang diambil dari 

populasi harus betul-betul  mewakili. Dengan menggunakan sampling 

jenuh adalah tehnik penetuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sample. Hal ini sering ingin membuat generelesasi 

dengan kesalahan yang sangat kecil. Maka dari itu sampel yang akan 

diambil seluruh karyawan dari jumlah populasi. 

5. Kerangka Teoritis Pemikiran 

Kerangka pemikiran toritis merupakan satu modal konsep tual yang 

menggambarkan keterikatan antara variabel yang diteliti. Penelitian ini 

bertujuan untuk melihat stategi pengembangan produk bank syariah dalam 

meningkatkan kualitas pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah 

diukur dengan indikator .Dalam penelitian ini yang dijadikan variabel 

indevenden adalah strategi pengembangan produk bank syariah  diukur 

dengan menggunakan indikator produk penghimpun dana, produk 

penyaluran dana, dan  produk jasa. 

Pengembanga menjadi semakin penting dengan semakin 

meningkatkannya pengetahuan masyarakat, pengembangan juga dapat 



 

dialkukan dalam rangka menghadapi pesaing yang dari waktu ke waktu 

semakin meningkat. Para pesaing justru semakin gencar melakukan usaha 

pengembangan dalam rangka mengembangkan produknya. Dalam 

melakukan kegiatan pengembangan suatu perusahaan memiliki beberapa 

tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan janka pendek maupun tujuan 

jangka panjang. Dalam jangka pendek biasanya untuk merebut hati 

konsumen terutama untuk produk yang baru diluncurkan. Sedangkan 

dalam rangka panjang dilakukan untuk memepertahankan produk-produk 

yang sudah ada agar tetap eksis. Berikut ini beberapa tujuan suatu 

perusahaan dalam melakukan kegiatan pengembangan, antara lain: 

a. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan akan suatu produk 

maupun jasa 

b. Dalam rangka memenuhi keinginan para pelanggan akan suatu produk 

atau jasa 

c. Dalam rangka memberikan kepuasaan semaksimal mumgkin terhadap 

pelanggannya  

d. Dalam rangka ingin mengusai menguasai pasar dan menghadapi 

pesaing 

e. Dalam rangka memperbesar kegiatan usaha  

6. Pengertian Pembiayaan Murabahah 

Murabahah didefinisikan oleh para Fuqaha sebagai penjualan 

barang seharga biaya/ harga (cost) barang tersebut menambah mark-up 

atau margin keuntungan yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah 



 

bahwa penjualan harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembeliaan 

produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya 

tersebut. 

Dalam tenis perbankan, murabahah adalah akad jual beli anatara 

bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan 

untuk memebeli barang. Bank memproleh keuntungan jual beli yang 

disepakati bersama. Rukun dan syarat murabahah adalah sama dengan 

rukun dan syarat dalam fiqih, sedangkan syarat-syarat sepeti baranga, 

harga dan cara pembayaran adalah sesuai dengan kebijakan bank yang 

bersangkutan. 

Harga jual adalah harga beli dari pemasok ditambah keutungan 

yang disepakati bersama. Jadi nasabah mengetahui yang diambil oleh 

bank. Selama akad belum berakhir maka harga jual beli tidak boleh 

berubah. 

7. Metode Analisis Data 

Analisis dalam penelitian ini menggunakan kualitatif adalah 

penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data 

empiris. Baik pada penelitian kualitatif maupun kuantitatif desainnya, 

yang membedakan adalah kemauan dan kepentingan peneliti itu sendiri.
17

 

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, 

dengan menggunakan teknik pengumulan data yang bermacam-macam 

(triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya 
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jenuh.
18

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema, dan dirumusan tema dan hipotesa kerja seperti yang 

disarankan oleh data. Prinsip utama dalam analisa data adalah bagaimana 

menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam 

bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau interprestasi 

sehingga informasi tersebut memiliki signifikan ilmiah atau teoritis.
19

 

Teknik analisis yang digunakan daalam penelitian ini adalah 

analisis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal-hal yang sudah 

disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. 

Verifikasi (verification/conclusion drawing), verifikasi 

adalahpenarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti 

yang yang kuat yang mendukung data berikutnya.Tetapi apabila didukung 

oleh bukti- bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke 

lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan 

yang kredibel. Reduksi data (data reduction). 

Berarti merangkum, memilih hal- hal pokok,  memfokuskan pada 

hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan yang membuang yang tidak 

perlu. 
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G. Tinjauan Pustaka 

Anjarini Mandasari. Pola Perngembangan Produk Bank Syariah Dalam 

Meningkatkan Kualitas Manajerial di BRI Syariah Cabang Yogyakarta.Skripsi 

ini Yogyakarta Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2010. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pola pengembangan produk 

Bank Syariah pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta, sehingga hasil dapat 

digunakan sebagai upaya meningkatkan kualitas majerial di BRI Syariah. BRI 

Syariah merupakan Bank keempat yang peroperasi secarasyariah di industry 

perbankan Indonesia, maka BRI syariah perlu merancang- merancang produk- 

produk untuk mendapatkan strategi bagi produk operasional bank agar mampu 

sejajar dengan produk bank konvensional yang sudah ada terlebih dahulu. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan data kualitatif Deskriptif 

kualitatif yaitu menjelaskan dan menguraikan data-data yang telah 

dikumpulkan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi dilakukan 

wawancara dengan. 

Assistant of opertional manager. Staf Yogyakarta data dengan 

menggunakan tehnik uji triagulasi. Analisis data menggunakan tahapan 

pengembangan produk dari Wiliam J Stanton serrta tahapan dari Boyd, 

Walker, dan Larreche. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan produk BRI 

Syariah merupakan rancabgan BRI Syariah dlam mengembangkan produk 

melalui proses perencanaan perusahaan untuk mengetahui keinginan pasar, 

menetapkan keputusan yang strtegis dalam pembentukan produ, memperbaiki 



 

produk, bahkan membuat inovasi produk- produk baru upaya sebagai 

meningkatkan kualitas pelayanan dan produk jasa perbankan syariah melalui 

prinsip pengembangan produknya, berupa peningkatan produk dan perbaikan 

fasilitas jasa layanan BRI Syariah melalui produk- produk baru yang 

ditawarkan, akses teknologi yang dikembangkan, dan profesional kinerja 

karyawan yang lebih baik. Hal ini sebagai wujud  meningkatkan kualitas 

manajerial di BRI Syariah. 

  



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Strategi  Umum Pengembangan Produk Bank  Syariah 

Dalam syariah pengembangan atau marketing, bisnis sertai dengan 

keiklasasn semata–mata hanya untuk mencari keridahaan Allah, maka seluruh 

bentuk transasksi isnya Allah menjadi ibadah dihadapan Allah Swt.Ini akan 

menjadi bibit dan modal besar baginya untuk tumbuh menjadi bisnis yang 

besar, yang represent (mewakili ) spritual brand, yang memilki karisma, 

keunggulam dan keunikan yang tak tertandingi. Dalam spiritual 

pengembangan atau marketing hal- hal disekitarnya dapat merugikan 

konsumen akan berusaha untuk dihindari. 

Tujuan lainya yaitu keberkahan.Perpaduan konsep keutungan dan 

keberkahan ini melahirkan konsep masalah, yaitu semua perusahaan syariah 

akan berorientasi pada pencapaian masalah yang optimal. Konsep keberkahan 

bagi sebagian pihak merupakan konsep yang abstrak satu konsep ini tidak 

dapat dibuktikan secara ilmiah, namun inilah salah satu konsep inti pada 

syariah marketing yang menjadi landasan pada suatu perusahaan berorientasi 

syariah 
20

 

Dalam spiritual marketing, pesaing bukanlah dianggap musuh, justru 

dalam spritual marketing menjujung tinggi nilai- nilai moral dan selalu 

memelihara hubungan baik dan kemitraan dengan pesaing. Pesainng di anggap 
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sebagai mitra sejajar yang mampu memacu kreativitas dan inovasi perusahaan. 

Pesaingan adalah hal yang baik karena akan turut membesarkan pasar. Karena 

itu, dalam spritual marketing pesaing akan lebih ditempatkan sebagai musuh 

yang harus dihancurkan, marketing bertujuan untuk mencapai sebuah solusi 

yang adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat. 

Pengembangan syariah sendri menurut defenissi adalah penerapan 

suatu bisnis strategi yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Ada 

beberapa nilai- nilai dalam pengembangan syariah yang mengambil konsep 

dari keteladanan sifat Rosulullah Saw, yaitu : 

1. Shiddiq, artinya memiliki kejujuran dan selalu melandasi ucapan, 

keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran islam, tidak ada satu ucapan 

pun yang perbuatan berdasarkan ajaran islam, tidak ada satu ucupan pun 

yang saling bertantangan dengan perbuatan. 

2. Fathanah, berarti mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam 

segala hal yang terjadi dalam tugas dan kewajiban. 

3. Amanah, artinya memiliki makna tanggung jawab dalam melaksanakan 

setiap tugas dan kewajiban, amanah ditampilkan dalam keterbukaan, 

kejujuran, pelayanan prima dan ihsan (berupa menghasilkan yang terbaik) 

dalam segala hal, sikap ini harus memiliki oleh setiap mukmin apalagi 

yang memilki pekerjaan yang terkait dengan pelayanan kepada 

masyarakat. 



 

4. Tabligh, artinya mengajarkan sekaligus memberikan contoh kepada pihak 

lainnya untuk melaksanakan ketentuan- ketentuan ajaran islam dalam 

setiap gerak aktivitas ekonomi yang dilakukan sehari-hari. 

5. Istiqomah, artinya konsisten. Hal ini memebrikan makna seorang 

pengembangan syariah dalam praktik pengembangan selalu istiqomah dala 

penerapan aturan syariah, pengembangan syariah harus dapat dipegang 

janji, tidak dikenakan seorang pengembang syariah berubah- ubah dalam 

memeberikan janji.
21

 

 

B. Konsep Umum Pembiayaan 

1. Pengertian Pembiayaan 

Dalam daftar istilah himpunan fatwa DSN (Dewa Syariah 

Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan murabahah adalah 

menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli 

dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. 

Murabahah merupkan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini 

mendominasi pendapatan bank dari produk- produk yang disemua di bank 

islam. Dalam islam , jual beli sebagai sarana tolong menolong secara 

sesama umat manusia yang di ridhoi oleh SWT. Jual  beli murabahah 

yang dilakuka lembaga keuangan syariah.
22
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Sesuai dengan sifat bisnis (tijarah), transaksi murabahah memiliki 

beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi 

murabahah memeberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah 

satunyaa adalah keutungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual 

ke harga jual kepada naasabah. Selain itu, sistem murabhah juga sangat 

sederhana. Hal tersebut memudahkan penangan administrasinya di Bank 

Syariah. Diantara risiko yang antisipasi antara lain sebagai berikut : 

Default atau kelalaian nasabah sengaja tidak membayar angsuran 

pluk tuaasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang dipasar 

naik setelah bank memebelikanya untuk nasabah. Bank tidak  bisa 

mengubah harga jual beli tersebut.
23

 

Penolakan nasabah: barang dikirim tentu saja ditolak oleh nasabah 

karena berbagai sebab. Bisa jadi kerena rusak dalam perjalanan sehingga 

nasabah tidak mau menrimanya karena itu sebaiknya dilindungi dengan 

ansuransi. 

Karena murabahah berispat jual beli dengan utang, maka ketika 

kontrak ditandatangi, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas 

melakukan apapun terhadap aset miliknya tesebut, termasuk untuk 

menjualnya jika demikian, risiko untuk default akan pembiayaan selalu 

berkaitan dengan aktifitas bisnis. Untuk itu, sebelum masuk ke masalah 

pengertian pembiyaan, perlu diketahui apa itu bisnis. Bisnis adalah 

aktifitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses 
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penyerahan jasa,perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dengan 

kata lain, bisnis merupakan aktifitas berupa pengembangan aktifitas 

ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan dan industri guna 

mengoptimalkan nilai keutungan. Pembiyaan atau pinancing yaitu 

pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak ke pada pihak yang lain untuk  

mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri 

maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendannaan yang 

dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan dalam 

kaitanya dengan pembiyaan dengan perbankan syariah atau istilah 

tehnisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan bank 

indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik 

dalam rupiah maupun paluta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, 

qardh, surat beharga syariah, penepatan, penyertaan modal, penyertaan 

modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening atdmistratif 

serta sartikat wadiah bank indonesia (praturan bank indonesi 

No.5/7/PBI/2003 Tgl 19 Mei 2003) 

Menurut Sinungan (1983) pembiayaan secara umum memiliki 

fungsi untuk: 

a. Meningkatkan daya guna uang 

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, 

tabungan dan depsito. Uang tersebut dalam persentase tettentu 

ditingkatkan kegunaanya oleh bank guna suatunusaha peningkatan 

produktivitas 



 

b. Meningkatkan daya guna barang 

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah tahun 

mentah menjadi bahan jadi. 

c. Meningkatkan peredaran uang 

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran 

pengusahan menciptakan tambahan peredaran uang giral dan 

sejenisnya 

d. Menimnulkan kegairahan berusaha 

Setiap manusia adalah mahluk yang selalu melakukan kegiatan 

ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhanya. 

2. Jenis-jenis Pembiayaan 

Secara umum jenis-jenis pembiyaan dapat dilihat dari berbagai 

segi, dianataranya (kasmir 2002:199-101): 

a. Jenis pembiayaan dilihat dari segi kegunaan  

1) Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang biasa yang 

digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek/ pabrik 

atau untuk keperluan rahapbilitasi. 

2) Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yaang biasanya untuk 

keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. 

b. Jenis pembiayaan dilihat dari tujuan  

1) Pembiayaan komsumtip pembiayaan bertujuan untuk memperoleh 

barang- barang atau kebutuhan-kebutuhan lainya guna memenuhi 

kebutuhan komsusmsi 



 

2) Pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima 

pembiayaan dapat mencapai tujuan yang apabila tanpa pembiayaan 

tidak mungkin diwujudkan. 

3) Pembiayaan perdagangan, pembiayaan ini digunakan untuk 

perdagangan, biasanya digunakan untuk membeli barang 

daganganya yang pembayaranya diharapkan dari hasil penjualan 

barang dagangan tersebut.
24

 

c. Jenis pembiayaan dilihat dari jangka waktu 

1) Sorterm (pembiayaan jangka pendek) yaitu suatu bentuk jangka 

waktu maksimum 1 (satu). 

2) Intermediaterm (pembiayaan jangka waktu menengah) adalah 

suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari satu 

tahun sampai tiga tahun. 

3) Longtrm (pembiayaan jangka panjang) yaitu suatu bentuk 

pembiayaa yang berjangka waktu lebih satu tahun. 

4) Demand loan atau call loan adalah suatu bentuk pembiayaan yang 

setiap waktu  diminta kembali. 

d. Jenis pembiayaan dilihat dari segi jaminan  

1) Pembiayaan dengan jaminan yaitu pembiayaan yang diberikan 

dengan jaminan,jaminan tersebut adalah berbentuk barang 

berwujud  atau jaminaan orang. 
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2) Pembiayaan tanpa jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan tanpa 

jaminan barang atau orang tertentu.Pembiayaan ini diberikan 

dengan melihat  prospek usaha dan karakter seta loyalitas atau 

nama baik calon peminjam selama ini.
25

 

3. Produk-Produk Pembiayaan 

Dalam penyaluran dana yang berhasil dihimpun dari nasabah atau 

masyarakat, Bank Syariah menawarkan beberapa produk perbankan 

sebagai berikut: 

a. Prinsip Jual Beli (Bai), Tiga jenis jual beli yang telah banyak 

dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja 

dan investasi dalam perbankan syariah yaitu: 

1) Bai al-murabahah 

Murabahah (al- bai bitzaman ajil) lebih dikenal sebagai 

murabahah berasal dari kata ribhu (keutungan). Bai al-murabahah 

adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan 

keutungan yang disepakati. Bank bertindak sebagai penjual , 

sementra nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli 

bank dari pemasok ditambah keutungan. Kedua pihak harus 

menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual 

dicantumkan dalam akad jual beli jika telah disepakati tidak dapat 

berubah selama berlakunya akad.dalam perbankan, murabahah 

lazimnya dlakukan dengan cara melakukan pembayaran cicilan 
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(bitzaman ajil). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera 

setelah akad,sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh atau 

cicil. 

b. Prinsip Sewa (Ijaroh) 

Al Ijaroh adalah akad memindahkan hak guna atas barang dan 

jasa melalui pembayaran upah sewa sampai diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. 

c. Prinsip BagiHasil (Syirkah) 

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat 

dilakukan dalam dua akad : 

1) Pembiayan musarakoh yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau 

lebih untuk suatu usaha tertentu. 

2) Pembiayaan musyarakah yaitu kesepakatan antara dua orang atau 

lebih. 

 

4. Produk Penghimpun Dana 

Pada prinsip penghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan 

syariah hampir sama dengan perbankan konvensional arti dalam sistem 

perbankan syariah dikenal produk-produk berupa giro(demmad deposit), 

tabungan (saving defosit), deposito (time defosit) sebagai sarana untuk 

menghimpun dana dari masyarakat. Dengan demikian produk penghimpun 

dana yang ada dalam sistem perbankan syariah terdiri dari 

a. Giro: giro wadiah dan giro mudharabah 

b. Tabungan : tabungan wadiah dan tabungan mudharabah 



 

5. Produk Penyaluran Dana 

Dalam menyalurkan dana pada nasabah secara garis besar produk 

pembiayaan syariah terbagi dalam tiga kategori yang dibedakan 

berdasarkan penggunaanya yaitu: 

a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang 

dilakukan dengan prinsip   jual beli. 

b. Transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk mendapatkan jasa 

dilakukan dengan prinsip sewa 

c. Transaksi pembiayaan untuk kerja sama yang ditunjukkan guna 

mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. 

Pada katagori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank 

ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang 

dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang 

menggunakan prinsip jual beli seperti mudharabah, salam, dan istisna. 

Serta produk yang menggunakan prinsip sewa yaitu ijarah, sedangkan 

pada katagori ke tiga, tingkat keutungan bank dilakukan dari besarnya 

keuntungan sesuai dengan dengan prinsip bagi hasil.yang disepakati 

dimuka.Produk perbanakan yang termasuk dalam perbankan adalah 

musyarakah dan mudharabah.
26

 

Pembiayaan murabahah tsaman ajil atau dikenal sebagai 

murabahah. Murabahah berasal dari kata ribhu (keutungan) adalah 

transaksi jual beli dimana bank menyebut keuntunganya. Bank bertindak 

                                                             
26

Muhammad, Manajemen Keuangan Syariah (Upp Yogyakarta, 2014), hlm18. 



 

sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli, harga jual adalah 

harga beli bank dari pemasok ditambah keutungan. Kedua pihak harus 

menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual 

dicamtumkan dalam akad jual dan jika telah disepakati tidak dapat 

berubah selama berakunya akad. Dalam perbankan, murabahah lazimnya 

dilkukann dengan cara pembayaran cicilan (bi dzaman ajil). Dalam 

transaksi ini ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan 

pembayaran dilakukan secara tanggu. 

C. Pembiayaan Murabahah 

1. Pengertian Pembiayaan Muarabahah 

Secara bahasa murabahah berasal dari kata ribha yang bermakna 

tumbuh dan berkembang dalam peniagaan. Dalam istilah syariah, konsep 

murabahah terdapat berbagai formulasi pengertian yang berbeda- beda 

menurut pendapat para ulama (ahli).Diantaranya menurut.Utsmani, 

pengertian murabahah adalah salah satu bentuk jual beli yang 

mengharuskan penjual memberikan imformasi kepada pembeli tentang 

biaya- biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komuditas (harga 

pokok pembeliaan) dan tanbahan profit yang ditetapkan dalam bentuk 

harga jual nantinya. 

Pendapat lain dikemukan oleh Al-Kasani, pengertian murabahah 

adalah mencerminkan transaksi  jual beli: harga jual merupakan 

akumulasi dari biaya- biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan 



 

objek transaksi atau harga pokok pembelian dengan tambahan keutungan 

tertentu yang diinginkan penjual (margin), harga beli dan jumlah 

keutungan yang diinginkan oleh pembeli. Artinya pembeli diberitahu 

berapa harga belinya dan tambahan keutungan yang diinginkan. 

Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip 

akad ini memdominasikan pendapatan dari bank produk- produk yang ada 

di islam.
27

 

2. Dasar Hukum Murabahah 

Dasar hukum murabahah dalam Al-Quran,  

ٌَُكن ِبٱّلِذيَي َيَٰٓأُيَها  ِإّلٓا َأى َتُكىَى ِتَجَٰزًة ٱّلَۡبِٰطِل َءاَهٌُىْا َّلا َتأُۡكُلٓىْا َأهَۡىَّٰلُكن َّبيۡ

ا ٗ   َكاَى ِّبُكنۡ َرِحينٱّلَلَه ِهٌُكنۡۚ َوَّلا َتقُۡتُلٓىْا َأًُفَسُكنۡۚ ِإَى ٖ  َعي َتَزاض

٢٩  

Artinya : 

“Hai oramg yang beriman janganlah kalian saling memakan 

(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan peniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu.” (QS Al-

Nisa: 29). 

  ٱّلِزَّبىْٰاۚ َوَحَزَم ٱّلَۡبيَۡع ٱّلَلُهَوَأَحَل 
Artinya: 

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dengan mengharamkan riba.” 

(QS.Al-Baqarah: 275) 

  ٱّلُۡعُقىِدۚ َءاَهٌُٓىْا َأوُۡفىْا ِبٱّلِذيَي َيَٰٓأُيَها
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Artinya : 

“Hai orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.” (QS.Al-Maidah: 1) 

ۚ  ٖ   َفٌَِظَزٌة ِإَّلًٰ َهيَۡسَزةٖ   َكاَى ُذو ُعسَۡزةَوِإى

Artinya : 

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh 

sampai ia berkelapangan.” (QS.Al-Baqarah: 280) 

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi : 

Dari Abu Sa`id Al-Khudri bahwa Rasullulah SAW bersabdah, 

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. Al-

Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). 

Nabi riwayat Ibnu Majah : 

“Nabi bersabdah, “ ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli tidak 

secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan 

jewawut untuk keperluan rumah tanggah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu 

Majh dari Shuhaib). 

3. Rukun dan Syarat Murabahah 

Rukun dari akad Murabahah yang harus dipenuhi   dalam transaksi 

ada beberapa, yaitu : 



 

Pelaku akad, yaitu ba’i (penjual) adalah pihak yang memiliki 

barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang 

memerlukan dan akad membeli barang. 

Objek akad, yaitu mabi’ (barang dagangan) dan tsaman (harga). 

Sighah, yaitu Ijab dan Qabul. 

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama 

sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, 

bentuk jual beli ini digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah 

beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, 

yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima 

secara Syariah.
28

 

a. Syarat Murabahah 

b. Syarat yang berakat (ba’itu dan mustari) cakap hukum dan tidak dalam 

keadaan terpaksa. 

c. Barang yang diperjual belikan (mabi’) tidak termasuk barang yang 

harap dan jenis maupun jumlahnya. 

d. Harga barang (tsaman) dinyatakan secara transparan (harhga pokok 

dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan 

dengan jelas. 

e. Pernyataan serah terima (ijab qabul) harus jelas dengan menyebutkan  

secara pesifik pihak-pihak yang beakad. 

                                                             
28

 Nurul Huda, Mohamad Heykal,Muhammad.Lembaga Keuangan Islam dan Manajemen 

Pembiayaan Bank Syari’ah,(Jakarta Prenada Media Group 2010),hlm. 101 



 

Jual beli murabahah dikatakan sah sesuai yang telah dituangkan 

dalam fatwah DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/2000. 

Tentang Mudrabahah yang dikutip oleh Sultan Reny Sjadheni, yaitu : 

Pertama (kepada Lembaga Pihak Keuangan) 

Lembaga Keuangan Syari’ah dan nasabah harus melakukan akad 

murabahah yang bebas riba. 

a. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah islam. 

b. Lembaga Keuangan Syari’ah membiayai sebagian atau seluruh harga 

pembelian barang yang disepakati kualifikasinya. 

c. Lembaga Keuangan Syari’ah membeli barang yang diperlukan 

nasabah atas nama Lembaga Keuangan Syari’ah sendiri. Dan 

pembelian ini harus sah dan bebas riba.Lembaga Keuangan Syari’ah 

harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, 

misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 

d. Lembaga Keuangan Syari’ah kemudian menjual barang tersebut 

kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus 

keuntungannya. Dalam hal ini Lembaga Keuangan Syari’ah harus 

memberitahu secara jujur. 

e. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada 

jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 

f. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 

tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian dengan nasabah. 



 

Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang 

dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah 

barang, secara prinsip, menjadi milik bank. 

Kedua (Kepada Nasabah) 

Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu 

barang matau asset kepada LKS.Jika LKS menerima permohonan 

tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesanya secara sah 

dengan pedagang.LKS kemudian menawarkan asset tersebut kepada 

nasabah dan nasabah harus menerima sesuai perjanjian yang telah 

disepakatinya,karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat.Dalam 

jual beli di LKS membolehkan meminta nasabah untuk membayar uang 

muka saat menadatangani kesepakatan awal pemesanan.
29

 

a. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya rill 

LKS harus dibayar dari uang muka tersebut. 

b. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh 

LKS, LKS dafat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. 

c. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternative dari uang 

muka.  

d. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang trsebut, ia tinggal 

membayar sisa harga saja. 

e. Jika nasabah batal membeli, maka uang muka menjadi milik LKS 

maksimal sebesar kerugian yang ditanggung LKS. 
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4. Aplikasi Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan 

Aplikasi pembiayaan Murabahah dalam perbankan, yaitu : 

1) Penggunaan akad murabahah 

a. Pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang sering 

diaplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya 

digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-

barang diperlukan oleh individu. 

b. Jenis penggunaan pembiayaan Murabahah lebih sesuai untuk 

pembiayaan investasi dan komsumsi,.Dalam pembiayaan 

investasi, akad murabahah sangat sesuai karena ada barang yang 

diinvestasikan oleh nasabah atau akan ada barang yang menjadi 

objek investasi. Dalam pembiayaan komsumsi oleh nasabah jelas 

dan terukur. 

c. Pembiayaan murabahah kurang cocok untuk pembiayaan modal 

kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang.Barang yang 

boleh digunakan sebagai objek jual beli seperti jual beli rumah, 

kendaraan bermotor dan atau ala ttransportasi, Pembeli alat- alat 

industri, Pembeliaan pabrik, gudang, dan asset tetap lainya. 

2) Pembelian asset yang tidak bertantangan dengan syariah Islam 

a. Bank berhak menetukan dan memilih supplier dalam pembelian 

barang. Bila nasabah menunjuk supplier lain, maka bank berhak 

melakukan penilain terhadap supplier untuk menetukan kelayakan 

sesuai dengan kinerja yang ditetapkan oleh bank. 



 

b. Bank menerbitkan purchase order (PO) sesuai dengan kesepakatan 

anatara bank dan nasabah agar barang dikirimkan nasabah. 

c. Cara pembayaran yang dilakukan oleh bank yaitu dengan 

mentrasfer langsung pada rekening supplier atau penjual, bukan 

kepada rekening nasabah. 

3) Nasabah 

Nasabah harus sudah cakap menurut hukum, sehingga dapat 

melaksanakan transaksi. 

4) Supplier  

a. Supplier adalah orang atau badan hukum yang menyediakan 

barang sesuai permintaan nasabah. 

b. Supplier menjual barangnya kepada bank, kemudian bank akan 

menjual barang tersebut kepada nasabah. Dalam kondisi tertentu, 

bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli baarang 

sesuai dengan spesifikasi yang  telah ditetapkan dalam akad. 

Purschase Order (PO) atas pembeliaan barang tetap diterbitkan 

oleh bank, dan pembayaranya tetap dilakukan oleh bank kepada 

supplier. Namun penyerahan barang dapat dilakukan langsung 

oleh supplier kepada nasabah atas kuasa dari bank. 

5) Harga 

Harga jual barang telah ditetapkan sesuai dengan akad jual beli antara 

bank dan nasabah tidak dapat berubah selama masa perjanjian.Harga 



 

jual bank merupakan harga jual yang disepakati antara bank dan 

nasabah. 

Uang muka (urbun) atas pembeliaan barang yang dilakukan oleh 

nasabah (bila ada), akan mengurangi jumlah piutang murabahah yang 

akan diangsur oleh nasabah. Jika transaksi murabahah 

dilaksanakan,maka urbun diakui sebagai bagian dari pelunasan 

piutang murabahah hingga tidak jaadi dilaksanakan (batal), maka 

urbun (uang muka) harus dikembalikan kepada nasabah setelah  

dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh bank. 

6) Jangka waktu 

Waktu pembiayaan murabahah, dapat diberikan dalam jangka pendek, 

menengah, dan panjang, sesuai dengan kemampuan pembayaran oleh 

nasabah dan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank.Jangka 

waktu pembiayaan tidak dapat diubah oleh salah satu pihak.Bila 

terdapat perubahan jangka waktu, maka perubahan ini harus disetujui 

oleh bank maupun nasabah.
30

 

7) Lain-lain 

a. Denda atas tunggakan nasabah (bila ada), diperkenankan dala 

aturan perbankan syariahh dengan tujuan untuk mendidik nasabah 

agar disiplin dalam melakukan angsuran atas pitang murabahah. 

Namun pendapatan yang diporoleh bank syariah karena denda 

keterlambatan pembayaran angsuran piutang murabahah, tidak 
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boleh diakui sebagai pendapatan nonhalal, yang dikumpulkan 

dalam suatu reekning tertentu atau dimasukkan dalam titipan 

(kewajiban lain-lain).Titipan ini akan disalurkan untuk membantu 

masyarakat ekonomi lemah, misalnya bantuan untuk bencana 

alam, beasiswa untuk murid yangg kurang mampu, dan pinjaman 

tanpa imbalan untuk pedagang kecil. 

b. Bila nasabah menunggak terus, dan tidak mampu lagi membayar 

angusran, maka peneyelesaian sengketa ini dapat dilakukan 

melalui musyawarah. Bila musyawarah tidak tercaapai, maka 

penyelesainya akan diserahkan kepada pengadilan agama.
31

 

c. Perkembangan usaha PT. BPRS Mitra Agro Usaha tidak ada 

kelompok usaha lain, hanya usaha PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

d. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)  

Sampai dengan Desember tahun 2015, dari total outstanding 

penyaluran pembiayaan sebesar Rp 3.887.675.948,- tidak terdapat 

penyaluran pembiayaan yang melampaui BMPD (Batas 

Maksimum Penyaluran Dana) baik terhadap pihak yang terkait 

maupun Pihak yang tidak terkait dengan bank. 

D. Tujuan Pembiayaan Syariah 

Secara umum tujuanya pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok 

yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk 

tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk : 
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1. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses 

secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan 

akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya. 

2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, membutuhkan dana tambahan. 

Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktifitas pembiayaan. Pihak 

yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat 

tergulirkan. 

3. Meningkatkan produktivitas,artinya: adanya pembiayaan memberikan 

peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya, 

sebab produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana. 

4. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor- sektor 

usaha melalui tambahan dana pembiayaan, maka usaha tersebut akan 

menyerap tenaga kerja, hal ini berarti menabah atau membuka lapangan 

kerja baru. 

5. Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyrakat usaha produktif mampu 

melakukan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan 

dari hasil usahnya. Penghasilan merupakan dari bagian dari pendapatan 

masyrakat. Jika ini terjadi maka distribusi pendapatan. 

E. Konsep Umum BPRS Syariah 

1. Pengertian BPRS 

Bank menurut perkreditan rakyat (BPR) menurut undang-undang 

perbankan Nomor 7 Tahun 1992 adalah lembaga keuangan bank yang 



 

menerima simpanan hanya yang menerima simapanan hanya dalam bentuk 

deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lainya yang dipersamakan 

dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangakan pada 

uu perbankan NO.10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPRS  adalah bank 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkankanya kepada masyarakat dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
32

 

2. Tujuan BPRS Syariah 

a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi unat islam, terutama masyarakat 

golongan ekonomi lemah yang pada umunya berada di pedesaan. 

b. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga 

dapat mengurangi arus urbanisasi 

c. Membina semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi 

dalam rangka meningkatakan pendapatan perkapita menuju kualitas 

hidup yang memadai. 

Untuk mencapai tujuan operasionalisasi BPRS syariah tersebut 

diperlukan strategi oprasional sebagai berikut: 

a. BPRS syariah tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan 

fasilitas, permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan 

melakukan sosialisasi atau penelitian kepada usaha-usaha yang 
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bersekala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memilki 

prospek bisnis yang baik. 

b. BPRS syariah memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya 

jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menegah dan kecil. 

c. BPRS syariah mengkaji pagsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat 

kompetitif produk yang akan beri pembiayaan.
33
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BAB III 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

1. Sejarah PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung 

PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Agro Usaha adalah lembaga 

keuangan perbankan yang berbadan hukum perseran terbatas yang 

melaksanakan kegiatan perasinal berdasarkan prinsip islam.Berawal dari 

keinginan para pendiri untuk turut serta dalam pengembagan ekonomi 

kerakyatan, pada tanggal 2 maret 2009 didirikanlah sebuah lembaga 

keuangan mikro bernama PT. BPRS Mitra Agro Usaha  yang menjalankan 

kegiatan usaha perbankan secara konvensional. PT. BPRS Mitra Agro 

Usaha. Usaha didirikan atas persetujuan prinsip bank indonesia 

No.11/115/DKBU tanggal 2 Maret 2009 dan memiliki pengesahan badan 

hukum perseroan dari pemberi hukum dan hakasasi manusia No.AHU-

21384. AH.01.01 tahun 2009 tanggal 18 Mei 2009, pemberian izin usaha 

gubernur Bank Indonesia. No.12/17 KEP. GBI/DPG/2010  tanggal  maret 

2010 dan mulai beroperasi tanggal 5April 2010. 

PT. BPRS Mitra Agro Usaha didasari oleh kehendak membantu dan 

memberdayakan potensi ekon0mi perdesaan untuk mencapai pemerataan 

kemakmuran yang masih timpang selain itu juga demi terujutnya suatu 

lembaga keuangan alternatif yang dapat melayani kebutuhan masyarakat 

dibidang keuangan. Pada tanggal 23 Juli 2013 Gebernur Bank Indonesia 



 

memberikan izin perubahan kegiatan bank perkereditan rakyat dalam 

kurung (BPRS) menjadi bank pembiayaan rakyat syariah bprs dengan 

No.15/81/KEP. GBI/DPG 2013. Menteri hukum dan hakasasi manusia 

Republik Indonesia memeberi keputusan tentang persetujuan perubahan 

anggaran dasar perseroan tahun 2013 No.AHA11575.AH.01.02 dan PT. 

BPRS Mitra Agro Usaha mulai beroperasional dengan prinsip syariah 

pada tanggal 02 September 2013. 

Berkaitan dengan hal yang telah diuraikan maka didirikanlah PT. 

BPRS Mitra Agro Usaha yang berlokasi dijalan. Hayam wuruk No. 

Sembilan lima kampung sawah lama. Tanjung Karang Timur Bandar 

Lampung dan merupakan BPRS yang menerapkan sistem bagi hasil. 

Keberadaan PT. BPRS Mitra Agro Usaha  memiliki prospek penyaluran 

dana kepada nasabah yang preposesi dengan prinsip syariah. Manfaat yang 

diperoleh saat ini adalah pelayanan pada masyarakat, mengingat anomo 

masyarakat terhadap perbankan syariah cukup tinggi dan arena penduduk 

di kota bandar lampung mayoritas muslim, sehingga mejadi pasar yang 

potensial untuk mengembangkan semua kegiatan yang berbasisi syariah, 

terutama BPRS. 

Bagi masyarakat yang ingin meninggalkan sistem riba dan beralih 

ke sistem syariah BPRS dapat menjadi piihan, karena dikelola dengan 

menganut prinsip keterbukaan dan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai 

ajaran–ajaran islam.Sehingga dengan adanya BPRS diharapkan memiliki 

andil yang cukup signifisikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 



 

mengingat di Kota Bandar Lampung ada BPR berbasis syariah.
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 Hal ini 

terbukti dengan banyaknya rekening yang melakukan transaksi baik 

simpanan maupun pembiayan 

2. Strukrut Organisasi PT. BPRS Mitra Agro Usaha 
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3. Dasar Hukum Berdirinya PT.BPRS Mitra Agro Usaha 

a. Persetujuan prinsip Bank Indonesia No.11/155/DK/DKBU tanggal 02 

Maret 2009. 

b. Pengesahan badan hukum perseroan dari menteri hukum dan hak asasi 

manusia  No. AHU-21384.AH.01.01.Tahun 2009 Tanggal 18 Mei 

2009. 

c. Pemberian izin usaha dari gubernur Bank Indonesia No. 12/17 

KEP.GBI/DPG/2010 tanggal 09 Maret 2010. 

d. Keputusan gubernur bank indonesia No. 15/18/ KEP.GBI/DPG/2013 

tanggal 23 Juli 2013 tentang pemberian izin perubahahn kegiatan 

usaha bank perkereditan rakyat (BPR) menjadi bank pembiayaan 

rakyat syariah (BPRS Mitra Agro Usaha. 

e. Keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia 

nomor AHA-11535.AH.01.02.Tahun 2013 tentang persetujuan 

angggaran dasarperseroan. 

4. Usaha yang Dijalankan PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

Maksud dengan tujuan BPRS Mitra Agro Usaha ialan menjalankan 

usaha bank pembiayaan rakyat syariah. Usaha-usaha yang dijalankan oleh 

BPRS Mitra Agro Usah adalah sebagai berikut: 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah, tabuangan, dan 

bentuk lainya berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah. 



 

b. Memeberikan pembiayaan dan melakukan pembinaan khususnya 

terdapat para pengusaha mikro, kecil, koperasi serta perseorangan 

maupun kelompok. 

c. Melakukan penyaluran dana. 

d. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank pembiayaan 

rakyat syariah sepanjang disetujui oleh dewan syariah nasional. 

e. Melakukan kerja sama dengan bank pembiayaan bank umum, dan 

lembaga keuangan lainya. 

f. Menjalankan usaha perbankan berdasarkan prinsip- prisip syariah 

dengan memperhatikan fatwa dewan syariah nasional. 

g. Menjalankan usaha perbankan dan usaha lainya sesuai dengan 

ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. 

5. Prinsip Utama Operasional PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

Dalam melaksanakan usahanya BPRS Mitra Agro Usaha 

berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:  

a. Keimanan dan takwa kepada Allah SWT, dengan menerapkan prinsip-

prinsip syariah kedalam kehidupan manusia. 

b. Kebersamaan, yakni kesatuan pola fikir, visi dan misi semua elemen 

BPRS Mitra Agro Usaha untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan 

sosial 

c. Kekeluargaan, yaitu pengelola, pengurus serta anggota, dibangunrasa 

kekeluargaan. Mengutamakan kepentingan umum diatas kepetingan 

priabadi. 



 

d. Profesionalisme, yaitu dibangunya rasa semangat  kerja yang tinggi, 

kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas dan semangat untuk terus 

belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang sangat baik. 

6. Visi dan Misi BPRS Mitra Agro Usaha 

a. Menjadi terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan 

nasabah. 

b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika serta 

pelayanan yang memuaska. 

7. Tujuan berdirinya BPRS Mitra Agro Usaha 

Terdapat beberapa tujuan yang dikendaki dari berdirinya bank 

pembiayaan rakyat syariah (BPRS) di bawah ini disampaikan beberapa 

sumber hanya menyebutkan buti-butirannya saja. Meningkat kesejahteraan 

ekonomi umat islam terutama kelompok masyarakat ekonomi lemah yang 

pada umumnya berada di daerah pedesaan. Sasaran utama BPRS dan 

tingkat kecamatan.Masyarakat umat islam yang berada di pedesaan 

ummnya termasuk pada golongan ekonomi. 

Kehadiran BPRS bisa menjadi sumber permodalan bagi 

pengembangan usaha-usaha masyarakat golongan ekonomi lemah, 

sehingga pada giliran dapatsehingga pada giliranya dapat meningkatkan 

pendapatan dan  kejesahteraan mereka. Menambahkan lapangan kerja 

terutama ditingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi  urbanisasi. 

Kehadiran BPRS di kecamatan ikut memberikan kesempatan kerja bagi 



 

masyarakat yang mempunyai potensi perbankan, dalam dalam permodalan 

maupun dalam hal tenaga ahli. Sehingga semakin banyaknya BPRS di 

kecamatan maka akan banyak puka tenaga ynag teresap di sektor 

perbankan.Selain itu, pembiayaan- pembiayaan yang disalurkan BPRS 

bagi masyrakat yang membuka peluang usaha dan kerja semakin luas , 

maka pada gilirannya kehadiran BPRS akan menjadi penghambat bagi 

lajunya urbanisasi. 

8. Produk  PT. BPRS Mitra Agro Usaha  

Sebagai lembaga perbankan syariah, maka produk (BPRS) syariah 

propinsi lampung terdiri dari produk penghimpun dana dan produk 

pembiayaan sebagai berikut : 

a. Tabungan MAU Syariah 

b. Tabungan MAU Syariah berakad wadi’ah 

Tabungan PT.BPRS Mitra Agro Usaha syariah berakad wadiah 

merupakan dana titipan nasabah yang dikelola secara amanah oleh PT. 

BPRS Mitra Agro Usaha. PT. BPRS Mitra Agro Usaha menerima 

tabungan, baik pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas, 

dengan akad wadiah yang tidak menanggung resiko kerugian, serta bank 

akan memberikan kadar profit kepada penabung jumlah tertentu dari bagui 

hasil yang diperoleh bank dalam pembiayaan pada nasabah, yang 

memperhitungkan tiap bulan. 

Berikut ini keuntungan yang didapat penabung di BPRS Mitra 

Agro Usaha: 



 

1) Aman, karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS) 

2) Bebas, yaitu bebas biaya administrasi bulanan 

3) Layanan, layanan yang diberikan oleh PT. BPRS Mitra  Agro  usaha 

dengan caramenjemput bola 

4) Mendapatkan bonus setiap bulan 

5) Tabungan PT. BPRS Mitra Agro Usaha berakad mudharabah 

Tabungan PT. BPRS Mitra Agro Usaha berakad mudharabah, 

merupakan investasi dana berdasarkan akad mudharabah dimana 

PT.BPRS Mitra Agro Usahabertindak sebagai pengelola (mudharib 

maal). Pada BPRS Mitra Agro Usaha pembagian keuntungan 

dinyatakan dalam bentuk nisbah yang telah disepakati. Persyaratan 

menabung di PT. BPRS Mitra Agro Usaha : 

a) Untuk perorangan : 

- Fotocopy identitas diri yang masih berlaku 

- Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening 

- Setoran awal minimal Rp. 25.000 (MAU syariah) dan minimal 

Rp. 10.000 

b) Untuk perusahaan 

- Fotocopy akta pendirian perusahaan atau anggaran dasar, 

berikut AD perubahannya. 

- Fotocopy SIUP, SITU, TDP, dan NPWP 

- Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening 

- Setoran awal minimal Rp. 500.000 



 

- Deposito PT. BPRS MAU syariah mudharabah merupakan 

investasi dana berdasarkan akad mudharabah dimana PT. 

BPRS Mitra Agro Usaha bertindak  sebagai pengelola dana 

(MUHARIB) dan nasabah berindak sebagai pemilik dan 

(shahibul mal) penarikan dana oleh nasabah BPRS Mitra Agro 

Usaha hanya dapat  dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan 

akad anatara dan BPRS Mitra Agro Usaha. 

Keutungan yang didapat adalah 

a) aman, karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan 

b) bagi hasil yang kompetitif 

c) dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan 

d) perpanjangan jangka waktu dapat dilakukan secara otomatis dan 

nisbah bagi hasil dapat disesuaikan dengan kesepakatan saat 

perpanjangan. 

Pembiayaan PT. BPRS Mitra Agro Usaha syariah murabahah 

merupakan bentuk pembiayaan berakad murabahah, dimana BPRS 

Mitra Agro Usaha menyediakan pembiyaan untuk pembelian bahan 

baku atau modal kerja lainya yang dibutuhkan nasabah, yang akan 

dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank 

plus keutungan pada saat jatuh tempo). 

a) Pembiayaan PT. BPRS Mitra Agro UsahaSyariah Multijasa 

Pembiayaan PT.BPRS Mitra Agro Usaha syariah multijasa adalah 

pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah, dimana 



 

PT. BPRS Mitra Agro Usaha memebrikan pembiayaan kepada 

nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. 

Pembiayaan multijasa diperuntukkan untuk biaya pendidikan dan 

kesehatan 

9. Strategi Pengembangan Produk Bank Syariah dalam Meningkatkan 

kualitas Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

Bandar Lampung 

Dari hasil penelitian menunjukkan, strategi pengembangan produk 

pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

Bandar Lampung adalah dengan melakukan promosi terus menerus, 

mengadakan pertemuan- pertemuan, jeli melihat kompetitor produk, dan 

dengan cara diwakalahkan atau diwakilkan. 

Faktor yang mendorong pengembangan produk pembiayaan 

murabahah di PT. BPRS Mitra Agro Usaha di Bandar Lampung yaitu 

ketatnya persaingan dengan bank-bank yang juga menyediakan 

pembiayaan, dan juga semakin banyak masyarakat yang mencari 

pembiayaan yang berbasis syariah. Tidak terlepas dari strategi yang telah 

dilakukan oleh PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung juga 

mendapat beberapa kendala seperti adanya kompetitor dengan bank umum 

syariah yang saat ini banyak bermunculan, masyarakat masih mencari 

tingkat margin/ keuntungan yang tinggi dengan membandingkan produk di 

PT. BPRS Mitra Agro Usaha dengan bank umum syariah. 

 

 



 

10. Produk Jasa yang Ditawarkan di PT. BPRS Mitra Agro Usaha   

Produk jasa yang ditawarkan di PT. BPRS Mitra Agro Usaha adalah : 

a. Pembiyaan Mudharabah merupakan bentuk kerjasama anatara PT. 

BPRS Mitra Agro Usaha dengan nasabah. Dimana PT. BPRS Mitra 

Agro Usaha sebagai pemodal dan anggota sebagai pengelola usaha. 

Keuntungan usaha tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan di awal. 

Prosentase pembagian keuntungan disebut nisbah. 

b. Pembiayaan Murabahah merupakan pembiayaan untuk prmbelian 

barang yang bersifat dan dzatnya halal untuk dijual belikan, dimana 

harga serta waktu angsuran disepakati di awal. 

c. Pembiayaan Musyarakah merupakan bentuk kerjasamapeniagaan 

anatara pemiliki modal, untuk menyertakan modalnya dalam suatu 

usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta 

dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Keuntungan dibagi 

menurut proporsi penyertaan modal atau kesepakatan di awal. 

d. Pembiayaan Ijarah merupakan pembiayaan berupa jasa atau sewa, 

dimana harga serta angsurannya disepakati di awal. 

Selain itu menawarkan roduk tabungan yaitu 

a. Simpanan pendidikan 

Simpanan pendidikan adalah simpanan bagi pelajar untuk membantu 

sekolah dan wali agar anak-anak didik terbiasa hidup hemat dengan 

menyisihkan uang sakunya, pengambilan simpanan di ambil setiap 

persemester agar dapat digunakan untuk biaya pendidikan murid. PT 



 

BPRS Mitra Agro Usaha akan memebrikan bagi hasil jika saldo di atas 

Rp. 500.000,. Sebagai motivasi siswa siswi agar gemar menabung. 

Keutamaan pendidikan 

1) Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu  

2) Dilengkapi layanan jimput bola, dengan untuk kemudahan transaksi 

baik setoran maupun penarikan diantar langsung oleh petugas 

dimanapun anda berada. 

3) Bebas biaya administrasi bulanan. 

4) Nisbah bagi hasil= 30%:70%  

11. Strategi Produk 

Produk bank harus dapat memodifikasi produk yang sudah ada 

menjadi lebih menarik mungkin. Strategi produk yang yang dilakukan oleh 

bank mengembangkan produk adalah sebagai berikut: 

a. Penentuan logo dan moto 

Logo merupakan ciri khas dari bank, sedangkan moto merupakan 

serangkayan kata- kata yang berisi misi dan visi bank dalam melayani 

masyarakat. 

b. Menciptakan merk 

Untuk berbagai jenis bank yang ada perlu diberikan merek tertentu, 

merek merupakan sesuatu untuk mengenai barang atau jasa yang 

ditawarkan. 

 

 



 

c. Menciptakan kemasan 

Dalam dunia perbankan kemasan lebih diartikan kepada pemberian 

pelayanan atau jasa kepada para nasabah disamping juga sebagai 

pembungkus untuk beberapa jenis jasanya seperti buku tabungan, cek 

giro 

d. Sasaran konsumen PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

Sasaran konsumen yang dituju oleh PT. BPRS Mitra Agro Usaha yaitu 

seluruh kalangan, dari jenis kelamin dan umur, dari usia bayi, anak- 

anak, orang dewasa dan usia lanjut.Namun disisi lain PT. BPRS Mitra 

Agro Usaha saat ini memiliki sasaran utama yaitu orang-orang yang 

memiliki niat kuat dengan keislaman sehingga mendorong untuk saling 

ta’awun (tolong-menolong) sesama manusia, selain itu sasaran utama 

lainya adalah kalangan menengah keatas namun tidak menyampingkan 

menengah kebawah. 

  



 

BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Strategi Pengembangan Produk Pembiayaan Murabahah PT. BPRS 

Mitra Agro Usaha 

PT. BPRS Mitra Agro Usaha tidak mau kalah dari lembaga keuangan 

syariah lain dalam hal pengembangan produk. Alasanya juga wajib 

memberikan layanan terbaik dan mudah bagi mitranya. Selain itu, ketatnya 

persaingan saat ini membuat PT. BPRS Mitra Agro Usaha harus mampu 

menciptakan produk-produk yang tepat dengan ukuran sederhana (mudah 

dalam pemasaran, pengelolaan, maupun penerapanya sesuai prinsip syariah). 

Strategi pengembangan produk- produk pada PT. BPRS Mitra Agro 

Usaha dimulai dengan langkah awal idenfikasi masalah kebutuhan dan 

keinginan nasabah terhadap pelayanan. Ketika langkah tersebut sudah 

mewujudkan ouput maka menciptakan, pengembangan produk- produk 

dilakukan semua itu dilakukan karena PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

menargetkan pertumbuhan aset hingga 20%. Sasaranya pada pembiayaan 

mikro terutama kepada para pedagang kecil tetap yang menjadi fokus 

perkembangan PT. BPRS Mitra Agro Usaha berbasis di Bandar Lampung ini. 

Dalam mencapai tujuan tersebut  PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

menciptakan strategi pengembangan produk yang cukup baik dan mampu 

bersaing dengan lembaga keuangan lainya. Satu cara yang dilakukan PT. 

BPRS Mitra Agro Usaha dalam mengembangkan produk- produk yang 



 

dimilikinya adalah mengembangkan produk- produk yang sudah ada, seperti 

pada produk titipan. PT. BPRS Mitra Agro Usaha tidak hanya menerima 

titipan berupa tabungan saja, akan tetapi PT. BPRS Mitra Agro Usaha dalam 

beberapa kelompok produk terbentuk simpanan yaitu,simpanan amanah, 

simpanan wadi”ah, dan simpanan mudharabah berjangka (deposito). 

Surat An Nisa (4) :29) 

ٌَُكن ِبٱّلِذيَي َيَٰٓأُيَها  ِإّلٓا َأى َتُكىَى ِتَجَٰزًة ٱّلَۡبِٰطِل َءاَهٌُىْا َّلا َتأُۡكُلٓىْا َأهَۡىَّٰلُكن َّبيۡ

  ٢٩ا ٗ   َكاَى ِّبُكنۡ َرِحينٱّلَلَه ِهٌُكنۡۚ َوَّلا َتقُۡتُلٓىْا َأًُفَسُكنۡۚ ِإَى ٖ  َعي َتَزاض
 

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesama dengan dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan 

peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan 

janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang. 

Hadits 

Artinya : Dari Suhaib Ar Rumi r.a. Bahwa Rasulullah SAW bersabda tiga hal 

yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah 

(mudharabah),dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan 

rumah tangga bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah). 

Hadits ibnu majah tersebut merupakan dalil lain diperolehkannya 

murabahah yang dilakukan secara jatuh tempo. Meskipun kedudukan hadits 

ini lemah, namun banyak ulama yang menggunakan dalil sebagai dasar hukum 

akad murabahah ataupun jual beli jatuh tempo. Ulama menyatakan bahwa arti 

tumbuh dan menjadi baik terdapat pada peniagaan. Terlebih pada jual beli 

yang dilakukan secara jatuh tempo atau akad murabahah. Dengan 



 

menunjukkan adanya keberkahan ini, hal ini mengidikasikan diperbolehkan 

praktik jual beli yang dialkukan secara jatuh tempo, dalam arti nasabah diberi 

jangka waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai dengan 

kesepaktan.  

Semua itu dilakukan untuk mempermudah para mitra PT. BPRS Mitra 

Agro Usaha melakukan simpanan sesuai apa yang mereka butuhkan dan 

tunjukkan. Selain itu produk tersebut juga dilakukan PT. BPRS Mitra Agro 

Usahauntuk menarik calon nasabah agar mau bergabung dengan PT. BPRS 

Mitra Agro Usaha yang sebagian besar mereka lebih cendrung mnitipkan 

tabungannya ke bank. Dengan banyaknya produk- produk yaang dimiliki PT. 

BPRS Mitra Agro Usaha yakin mampu bersaing dengan lembaga keungan non 

syariah yang tidak memiliki berbagai macam produk simpanan, bukan hanya 

dalam melakukan penghimpunan dana saja PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

mengembangkan produk-produknya dibidang penyaluran dan dalam 

menyalurkan dananya PT. BPRS Mitra Agro Usaha membagi dalam beberapa 

bentuk pembiayaan seperti pembiayaan mudharahah. Pembiayaaan 

musyaraka, pembiayaan murabahah, pembiayaan ijarah. Semua itu juga 

dilakukan  PT. BPRS Mitra Agro Usaha untuk mempermudah mitra PT. 

BPRS Mitra Agro Usaha dalam memberikan bentuk pinjaman pada mitr PT. 

BPRS Mitra Agro Usaha sesuai dengan mereka inginkan. 

 

1. Strategi Produk 



 

PT. BPRS Mitra Agro Usaha merupakan lembaga keuangan dalam 

segala mikro yang menyediakan jasa-jasa keuangan berupa simpan pinjam 

dengan menggunakan prisip-prinsip syariah. Produk berarti barang atau 

jasa yang ditawarkan kepada pasar sasaranya. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan pimpinanan PT. BPRS Mitra Agro usaha dalam 

strategi produk PT. BPRS Mitra Agro Usaha lebih banyak menawarkan 

produknya untuk semua kalangan dan yang biasa yang ditawarkan adalah 

masyarakat kelas menengah kebawah, dari usia maupun pekerjaan, setra 

lebih banyak menawarkan produk yang paling diminati oleh nasabah/ 

anggota,yaitu produk yang paling banyak diminati adalah produk 

murabahah. Karena produk murabahah produk paling umum, penarikan 

dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja ditentukan, mendapatkan 

bagi hasil, bebas  biaya administrasi setiap bulanya, dan lebih fleksibel 

misalkan jumlah saldo minimal Rp. 100,000-,. Jika sudah berjalan setahun 

maka tetap nominalnya Rp. 100,000-. Karena tidak terdapat potongan 

setiap bulannya.
35

 

Selain itu PT. BPRS Mitra Agro Usaha juga menawarkan produk 

simpanan, yaitu: simpanan mudharabah, simpanan wadiah, simpanan idul 

fitri simpanan, haji dan umroh, simpanan pendidikan, dan simpanan 

berjangka dan juga PT. BPRS Mitra Agro Usaha menawarkan jasa tidak 

kalah pentingnya diminati oleh masyarakat, misalnya jasa transfer online, 

pembayaran, listrik, pembelian pulsa, pembayaran asuransi. 
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 Wawancara dengan karyawan Marketting PT. BPRS Mitra Agro Usaha 



 

2. Strategi Tempat 

Penentuan lokasi dan distribusi setra serana dan prasarana 

pendukung sangat penting, hal ini disebabkan agar konsumen mudah 

menjangkau setiap lokasi yang ada serta mendistribusikan barang dan jasa. 

Demikian pula sarana dan prasarana harus memberikan rasa aman dan 

nyaman kepada anggota / nasabahnya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan cabang PT. BPRS 

Mitra Agro Usaha, dala hal strategi tempat /distribusi, PT. BPRS Mitra 

Agro Usaha sudah mampu menjalakan lebih baik. PT. BPRS Mitra Agro 

Usaha terletak dilokasi yang sangat strategi yaitu terletak di alamat 

Jl.Hayam Wuruk No.95,Sawah Lama, Tanjung Karang Tim, Kota Bandar 

lampung 3512. Dan penyaluran (distribusi) PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

mendistribusikan ke pedagang dan petani, setra saran dan prasarana yang 

sudah cukup memadai.Sehingga PT. BPRS Mitra Agro Usaha mudah 

dijagkau oleh para anggota/ nasabah dalam melakukan kegiatan- kegiatan 

yang berjaitan dengan PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

3. Strategi Harga 

Penetapan harga adalah proses menetukan berapa yang akan diterima 

perusahaan dalam menjual produknya. Penentuan atau keputusan 

ketetapan harga dipengaruhi oleh kebutuhan  untuk dapat tetap bertahan 

dalam pasar yang bersaing, melalui kepedulian sosial dan etika dan bahkan 

melalui citra korporasi. 



 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan cabang PT. BPRS 

Mitra Agro Usaha, harga yang ditetapkan oleh PT. BPRS Mitra Agro 

Usaha terjangkau dan sesuia dengan akadnya, yang yang bertujuan agar 

lebih memudahkan anggota/ nasabah dalam memenuhi kebutuhannya. 

Dengan demikian anggota/ nasabah akan lebih banyak mengenal atau 

memahami produk- produk yang ditawarkan oleh PT. BPRS Mitra Agro 

Usaha, contohnya untuk semua pengajuan pembiayaan maupun simpanan 

produk yang ada di PT. BPRS Mitra Agro Usaha calon anggota nasabah 

wajib menjadi anggota terlebih dahulu dengan menyimpan saldo nominal 

sebesar Rp.10.000,-. Harga tersebut sangatlah terjangkau bagi para calon 

para anggota/nasabah untuk menjadi anggota di PT. BPRS Mitra Agro 

Usaha. 

PT. BPRS Mitra Agro Usaha juga menggunakan prinsip bagi hasil 

baik dalam berbagi pengelola dana dengan pemodal (penghimpun dana) 

maupun sebagian pemodal kepada nasabah. Untuk pembagian hasil kepada 

anggota memiliki jenis simpanan atau pemberian pinjaman didasarkan 

kepada usaha riil yang diterima PT. BPRS Mitra Agro Usaha pada saat 

bulan berjalan. 

4. Strategi Promosi 

Kegiatan-kegiatan yang secara aktif dialkukan oleh penjual untuk 

mendorong konsumen membeli produk yang ditawarkan. Dalam 

promosinya, PT. BPRS Mitra Agro Usaha telah memberikan upaya yang 

maksimal yaitiu dengan selalu meningkatkan SDM, yang yang terpenting 



 

adalah dalam hal pelayanannya dimana Teller melayaninya, Marketing 

yang memberikan terhadap calon anggota/ nasabah, membuat brosur untuk 

memberikannya terhadap calon anggota /nasabah, pembuatan kalender, 

pembuatan pamplet baik itu dalam penepatan kantor PT. BPRS Mitra 

Agro Usaha yang berada dipinggir jalan besar maupun didekat keramaian 

menjadikan strategi yang ditetapkan oleh PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

sangat efisien. 

5. Jemput Bola 

PT. BPRS Mitra Agro Usaha juga menggunakan sistem jemput bola 

yaitu petugas atau atau karyawan langsung mendatangi nasabah dirumah- 

rumah atau ditempat mereka melakukan usaha. Karena petugas lebih 

leluasa dalam menjelaskan dan memsasarkan produk PT. BPRS Mitra 

Agro Usaha kepada calon nasabah. Dan biasanya pemasaran dilakukan 

didaerah dekat pasar, supaya lebih menjangkau masyarakat pasar dan 

mereka pun lebih produktif sehingga PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

menjemput nasabah baik angsuran maupun simpanan. Dengan ini 

pendekatan emosional lebih dekat atau lebih friendly terhadap calon 

anggota dan lebih mudah dalam mengembangkan produk yang ditawarkan, 

yang bertujuan agar calon anggota mudah memahami produk- produk 

yang terdapat di PT. BPRS Mitra Agro Usaha. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan PT. BPRS Mitra 

Agro Usaha AMIN bahwasanya metode jemput bola ini dilakukan dengan 

sangat efektif sehingga memudahkan para anggota/ nasabah dalam 



 

melakukan kegiatan- kegiatan di PT. BPRS Mitra Agro Usaha tersebut. 

Misalkan untuk menabung disuatu bank atau dalam hal PT. BPRS Mitra 

Agro Usaha dikatakan dengan simpanan, masyarakat atau nasabah harus 

datang keperbankan terlebih dahulu untuk menabung, namun sebenarnya 

masyarakat pasar bukan tidak ingin menabung di bank atau atau berarti 

tidak pinta uang, tetapi mungkin kendala- kendala yang lainya seperti 

malu/ canggung, jumlah uang yang tidak memungkinkan mereka 

menabung nominal Rp. 10,000,sampai Rp. 20,000,-. Dikarenakan memang 

rata- rata anggota/ nasabah di PT. BPRS Mitra Agro Usaha ini adalah 

masyarakat kelas menengah kebawah. Maka dari itu PT. BPRS Mitra Agro 

Usaha di buat sistem jemput bola agar lebih friendly terhadap masyarakat 

pasar sehingga mereka tidak perlu merasa malu/ canggung lagi. 

Sebagai lembaga keuangan yang sudah eksitensi, PT. BPRS Mitra 

Agro  Usaha tentunya membutuhkan promosi dan sosialisasi secara lebih 

optimal di masyarakat. Keaktifan pengelola dalam mengembangkan 

produknya merupakan komponen terpenting yang akan menentukan 

tingkat keberhasilan lembaga. Strategi dengan sistem jemput bola ini 

sudah cukup efektif, karena sistem ini dapat dikatakan efektif apabila telah 

mencapai target- target pengembangan produk-produk di PT. BPRS Mitra 

Agro Usaha di awal operasionalnya. 

6. Service (Pelayanan) 

PT. BPRS Mitra Agro Usaha melakukan pendekatan anggota 

peranggota dalam mengembangkan produk- produknya dalam hal service 



 

(pelayanan) nya, yaitu dengan cara mendekati anggota yang sudah menjadi 

nasabah di PT. BPRS Mitra Agro Usaha dengan baik dan ramah serta 

dengan penuh sopan santun, sehingga ketika anggota/ nasabah merasakan 

pelayanan yang baik maka mereka akan merasa nyaman dan secara tidak 

langsung akan mempromosikan atau bercerita ke anggota lainya atau calon 

anggota dari mulut ke mulut yang belum menjadi nasabah, bahwa 

pelayanan yang memeberikan PT. BPRS Mitra Agro Usaha sangat baik 

sehingga menarik calon anggota/nasabah agar dapat menjadi nasabah/ 

anggota di PT. BPRS Mitra Agro Usaha.  

Strategi yang dilakukan dari mulut ke mulut saat ini cukup efektif, 

namun tidak dapat diukur dan prediksi berapa banyak yang akan menjadi 

anggota/ nasabah dari hasil promosi ini, dikarenakan yang menyebarkan 

semua straregi ini adalah anggota dan pengurus PT. BPRS Mitra Agro 

Usaha. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan PT. BPRS Mitra 

Agro Usaha, dalam proses pelayanan PT. BPRS Mitra Agro Usaha mudah 

dan membuat nasabah menjadi puas, kemudahan yang dapat diperoleh di 

PT. BPRS Mitra Agro Usaha bersama antara lain : 

a. Pelayanan didukung oleh biaya administrasi yang nurah. Pada 

pembukaan didukung tabungan dengan saldo awal sebesar Rp. 

10,000,- dan saldo minimal buku tabungan sebesar Rp. 50,000,-.  

b. Dalam pembiayaan  



 

Dalam pembiayaan, jika ada nasabah tidak mampu mengembalikan 

pinjaman pada waktu yang ditentukan, pihak PT. BPRS Mitra Agro 

Usaha akan memeberikan tambahan waktu, tergantung pada alasan 

yang diberikandan pihak PT. BPRS Mitra Agro Usaha memotoring 

apakah sesuai dengan kondisi yang diceritakan. 

c. Nasabah tidak perlu melakukan antrian, karena petugas PT. BPRS 

Mitra Agro Usaha akan mendatangi langsung ketempat nasabah baik 

ditempat usaha di pasar maupun di rumah dalam hal ini menabung atau 

membayar pinjaman sehingga ia lebih memudahkan anggota/ nasabah 

di PT. BPRS Mitra Agro Usaha. 

d. Jika ada nasabah yang mengalami keluhan terhadap PT. BPRS Mitra 

Agro Usaha maka sangat welcome dan menerima respon dari nasabah 

yang akan dilayani oleh Costemer Service PT. BPRS Mitra Agro 

Usaha. 

e. Tata gedung dan ruangan yang nyaman ini yang selalu diperhatikan 

oleh nasabah baik loy out gedung maupun ruangan kantor yang harus 

tertata sehingga membuat nasabah tidak cepat bosan PT. BPRS Mitra 

Agro Usaha yang strategis agar mudah dijangkau oleh nasabah. 

 

7. Memperluas Jaringan 

Untuk menjaga eksetensi lembaga agar semakin kuat, PT. BPRS 

Mitra Agro Usaha terus menambah dan memperluas jaringan dengan 

menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan berbagai pihak, 



 

sepanjang tidak menginkari prinsip-prinsip syariah yang sejenak awal 

ditetapkan sebagai landasan utama PT. BPRS Mitra Agro Usaha. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan PT. BPRS mitra Agro 

Usaha  ini merupakan koperasi mikro yang izin usahanya hanya simpan 

pinajam saja transfer online, listrik, dan kerja sama dengan permodalan, 

dalam hal ini perlu ditransfer di suatu perbankan, jadi sangat baik 

memperluas jaringan atau menambah mitra dengan kerjasama di bank 

syariah dan terus menjalin silaturrahmi dengan BPRS yang lama. 

8. Penggunaan Media Brosur 

Berdasarkan wawancara dengan pimpinan PT. BPRS Mitra Agro 

Usaha, karyawan yang bertugas memproosikan produk yang ada di PT. 

BPRS Mitra Agro Usaha adalah dengan mengadakan sosialisasi ke tempat 

yang sasaran misalkan didekat daerah sekitar pasar atau masyarakat yang 

mempunyai usaha sendiri. Selain itu PT. BPRS Mitra Agro Usaha juga 

menggunakan media brosur dalam meningkatkan.Mempromosikan kepada 

calon nasabah apa saja bentuk- bentuk produk di PT. BPRS Mitra Agro 

Usaha baik produk simpanan maupun produk pembiayaan. Pihak PT. 

BPRS Mitra Agro Usaha mempromosikan keunggulan- keunggulan 

produk- produk di PT. BPRS Mitra Agro Usaha baik simpanan maupun 

pembiayaan serta memberikan cara-cara bagaimana calon nasabah bisa 

ikut atau bergabung menjadi nasabah di PT. BPRS Mitra Agro 

Usaha.diselingi dengan pemberian brosur. 



 

Pengembangan produk di PT. BPRS Mitra Agro Usaha ini lebih 

sering menggunakan brosur. Karena media seperti ini sangat memudahkan 

calon anggota/ untuk mengingat dan memahami produk- produk yang 

terdapat di PT. BPRS Mitra Agro Usaha. Tetapi brosur ini bukan hanya 

sekedar dibagi bagikan ke masyarakat/ pasar, diberi penjelasan terlebih 

dahulu dengan menggunakan metode jemput bola kemudian calon anggota 

atau masyarakat akan diberi brosur ini, Sehingga ini sangat memudahkan 

bagi calon anggota atau masyarakat di era sekarang ini. 

Melalui beberapa staregi- strategi di atas dalam pengembangan suatu 

produk-produknya tentu akan membuat nasabah /calon nasabah mudah 

memahami dan mengerti tentang produk- produk yang akan ditawarka, 

yakni dengan cara sistem jeput bola terlebi dahulu dimana karyawan 

langsung datangi calon anggota/nasabah dan langsung memberikan 

langsung, serta dengn niat dan pelayanan yang baik, simpatik, lembut, dan 

sapaan yang baik serta sopan santun sehingga lebih friendly dan calon 

anggota/ nasabah akan nyaman atas pelayanan yang diberikan oleh PT. 

BPRS Mitra Agro Usaha. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pengembangan 

merupakan salah satu kegiatan pokok yang dialakukan PT. BPRS Mitra 

Agro Usaha dalam rangka mencapai tujuan yaitu mempertahankan 

kelangsungan hidup untuk berkembang suatu PT. BPRS Mitra Agro 

Usaha. Pengembangan juga merupakan faktor penting dalam memenuhi 

kebutuhan anggota/ nasabah. Untuk kegiatan pengembangan harus dapat 



 

memeberikan kepuasaan terhadap anggota/ nasabah dan memeberikan 

inovasi- inovasi jika PT. BPRS Mitra Agro Usaha menginkan usahanya 

tetap berjalan terus atau menginkan anggota/ nasabah mempunyai 

pandangan yang baik terhadap PT. BPRS Mitra Agro Usaha. 

PT. BPRS Mitra Agro Usaha adalah pengembangan yang mengacu 

pada prinsip-prinsip syariah, dengan media pengembangan yang efisien 

dan efektipf, dengan serendah mungkin menekan biaya pengembangan dan 

operasional yang dapat mencapai keutungan yang optimal.  

Berdasarakan uiraian diatas diharapkan PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

dapat membangun dan mengembangan tataan perekonomian dan struktur 

masyarakat madani yang adil, berkemakmuran dan kemajuan yang 

berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadist. 

9. Targeting 

Penetapan target pasar melibatkan evaluasi setiap daya tarik segmen 

dan memilih satu atau lebih segmen yang akan dimasuki. Perusahaan 

harus menargetkan daya tarik segmen dimana perusahaan dapat 

menghasilkan nilai pelanggan terbesar dan mempertahankanya sepanjang 

waktu. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan menejer PT. BPRS Mitra Agro 

Usaha Bandar Lampung mempunyai target meningkat setiap tahunya 

dengan cara mengevaluasi semua kegiatan yang dilakukan, dari evaluasi 

dan agar nasabah tidak kecewa atas pelayanan yang telah diberikan oleh 

PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. Jika jumlah nasbah 



 

meningkat maka makin besar pula tingkat kemajuan PT. BPRS Mitra Agro 

Usaha. 

10. Publisitas 

Publisitas merupakan kegiatan promosi yang dilakukan oleh PT. 

BPRS Mitra Agro Usaha untuk memancing nasabah melalui kegiatan  

yang diponsori oleh PT. BPRS Mitra Agro Usaha ini. Adapun kegiatan 

tersebut berupa baktisosial. 

11. Meluruskaan Niat 

Langkah pertama yang dilakukan oleh PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

sebelum mengembangkan produknya dalah dengan meluruskan niat 

dengan selalu menyebut nama allah dan selalu mendekatkan tindakan 

dengan visi yaitu menjadi lembaga keuangan islam yang mempunyai nilai 

strategi untuk pengembangan ekonomi umat dan misi yaitu menjadi yang 

sehat, berkembnang, dan profesional dengan mutu pelayanan yang baik, 

resiko usaha minimal, dan pengembalian yang maksimal dan dilandasi 

keyakinan dasar yang telah ditetapkan. 

Distribusi jawaban Responden tentang indikator transfaran (itidak 

ada yang di tutup-tutupi). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, 

bahwasanya secara keseluruhan strategi pengembangan yang dilakukan 

oleh PT. BPRS Mitra Agro Usaha sudah sesuai dengan etika bisnis islam, 

karena dalam setiap pengembangan atau pemasran dilakukan dengan 

sesuai dengan prinsip etika bisnis islam menjual barang yang baik 



 

mutunya, dilarang menggunakan sumpah, longar dan bermurah hati 

membangun hubungan yang baik antar kolega, transparan (tidak ada yang 

ditutupi) 

Adapun analisis SWOT  

SWOT adalah metode perencanaan untuk mengevaluasi kekuatan. 

Disini dijelaskan bahwa : 

1. Strengths atau disebut sebagai analisis kekuatan. 

Yakni situasi kondisi yang merupakan gambaran kekuatan dari suatu 

organisasi atau perusahaan pada saat ini. Yang harus di lakukan dalam 

menggunakan analisis ini adalah setiap perusahaan atau organisasi 

perlu menilai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki kemudian 

dibandingkan dengan para pesaing-pesaingnya.  

PT. BPRS Mitra Agro Usaha mempunyai kekuatan dengan cara bank 

tersebut haru mencapai target  

2. Weaknesses yaitu situasi ataupun kondisi yang merupakan gambaran 

kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan  pada saat ini. 

Weaknesses merupakan cara untuk menganalisis kelemahan yang ada 

pada sebuah perusahaan ataupun organisasi. Yang mana kelemahan 

tersebut dapat menjadi kendala yang serius dalam kemajuan suatu 

perusahaan atau organisasi. 

Dari hasil analisi diatas bahwa PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

mempunyai kelemahan adalah bahwa bank dengan sistem ini terlalu 

berprasangka  baik  kepada nasabahnya dan berasumsi bahwa semua 



 

orang yang terlibat dalam bank islam adalah jujur. Dengan demikian 

bank Islam sangat rawan terhadapa mereka yang bertekad tidak baik, 

sehingga diperlukan usaha tambahan untuk mengawasi nasabah yang 

menerima pembiayaan dari bank Islam. 

3. Opportunities yakni situasi dan kondisi yang merupakan gambaran 

peluang yang ada dari sisi luar suatu organisasi atau perusahaan dan 

gambaran tersebut dapat memeberikan peluang berkembangnya suatu 

organisasi atau perusahaan dimasa depan. Opportunities merupakan 

analisis yang digunakan untuk mencari peluang ataupun trobosan yang 

memungkinkan suatu perusahaan ataupun organisasi bisa berkembang. 

Baik dimasa kini ataupun dimasa yang akan datang. 

Dari hasil analisis pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha peluang yang 

didapat dari PT. BPRS Mitra Agro Usaha adalah. 

4. Threats yakni situasi dan kondisi yang merupakan gambaran ancaman 

dari suatu perusahaan atau organisasi dalam menjalankan suatu usaha. 

Threats merupakan cara menganalisis tantangan atau ancaman yang 

harus dihadapi oleh suatu perusahaan atau organisasi dalam 

menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang sedang 

menguntungkan. Yang mana ancaman tersebut dapat menyebabkan 

kemunduran suatu perusahaan. Jika tidak segera diatasi, maka 

ancaman tersebut akan menjadi pengahalang bagi suatu usaha yang 

akan dijalankan. 



 

Dari hasil analisisnya ancaman yang didapat dari PT. BPRS mitra 

Agro Usaha, kredit macet dapat ditimbulkan oleh dua kemungkinan 

yaitu disebabkan oleh pihak perbankan atau disebabkan pihak nasabah. 

1. Disebabkan oleh pihak bank 

Kredit dapat macet atau gagal bayar karena pihak perbankan 

kurang teliti ketika melakukan analisis terhadap kelayakan suatu 

kredit yang akan diberikan. Bank kurang teliti dalam memberikan 

penilian terhadap seluruh aspek yang ada pada PT. BPRS Mitra 

Agro Usaha. 

2. Disebabakan oleh pihak nasabah 

Kredit dapat macet karena adanya kesenjangan dari nasabah. 

Nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya 

kepada bank. Sehingga kredit yang telah diberikan menjadi macet. 

Kredit dapat macet walaupun nasabah berniat membayarnya. 

B. Analisis Pengembangan Produk Bank Syariah dalam Meningkatkan 

Kualitas Pembiayaan 

Aktivitas bisnis yang dilakukan oleh semua orang baik secara individu 

maupun kolektif atau bekerja sama, baik yang berlabel syariah maupun non 

syariah memilki tujuan untuk memperoleh profit atau keuntungan. Proses 

usaha untuk memperoleh keutungan dan tercapainya tingkat penjulan yang 

maksimal adalah dengan menerapkan strategi pengembangan yang baik dan 

tepat dalam mengkobinasikan bauran pengembangan secara maksimal sebagai 

mana teori pengembangan menetapkan komposisi terbaik dari keempat 



 

komponen atau pengembangan, untuk dapat mencapai sasaran yang dituju 

sekaligus menjcapai tujuan dan sasaran perusahaan, begitu juga pada PT. 

BPRS Mitra Agro Usaha yang telah menetapkan strategi pengembangan 

produk menggunakan bauran masyarakat meskipun pada penerapanya kurang 

masksimal yang berdampak pada kondisi tingkat nasabah tiap taunya. 

Bisnis dalam islam merupakan aktivitas yangan bukan hanya 

berhubungan baik dengan manusia tetapi juga berhubungan baik dengan Allah 

SWT sehingga gejala aktivitas hendaklah dilakukan dengan bernilai amal 

shaleh termasuk didalamnya aktivitas berindustri, berekonomi, berbisnis tau 

bermuamalah, Sebagaimana dijelaskan bahwa semua aktifitas diperlukan 

landasan berupa ahlak islam yang akan mengantarkan pada keridoan dan 

rahmat dari Allah SWT serta memperoleh pahala atas amalan yang telah 

dikerjakan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Alkahfi ayat 30 

berikut: 

٣٠ ِإًَا َّلا ًُِضيُع َأجَۡز َهيۡ َأحَۡسَي َعَوًلا ٱّلَّصِٰلَحِٰت َءاَهٌُىْا َوَعِوُلىْا ٱّلِذيَيِإَى   

Artinya : 

“Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal shaleh, tentulah kami 

tidak akan menyia-nyiakan pahala orang- orang yang menegrjakan amalan 

(nya) dengan yang baik.” 

 

 

Hadits 



 

Kerja yang paling utama adalah usaha seseorang dengan tangannya 

sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. 

Berdasarakan ayat diatas dapat diketahui bahwa orang muslim dalam 

melakukan aktivitasnya harus bernilai amal shaleh agar memperoleh amal dan 

rahmat dari ridho Allah SWT .Begitu juga adalam melakukan startegi 

pengembangan, dalam aktivitas mengembangkan produk hendaknya diniatkan 

agar dapat bernilai amal shaleh sehingga proses memiliki manfaat baik di 

dunia dan ahirat. Hal ini juga sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa etika 

bisnis dalam islam adalah segala tindakan/ aktivitas bisnis harus dilakukan 

berdasarkan syariah islam untuk memperoleh kebaikan di dunia dan aherat 

serta dapat melakukan keridhoan dan keberkahan dari Allah SWT. 

Adapun strategi pengembanga  yang dialkukan oleh PT. BPRS Mitra 

Agro Usaha dalam pandangan etika bisnis islam dengan berdasarkan hasil 

penelitian di lapangan sebagai berikut: 

Strategi distribusi merupakan masalah lain yang dihadapi pada saat 

produk siap dipasarkan. Penyaluran (distribusi) merupakan kegiatan yang 

disampaikan produk sampai tanggan ke sipemakai atau konsumen padawaktu 

yang tepat, strategi distribusi yang dilakukan oleh PT. BPRS Mitra Agro 

Usaha didistribusikan kepada pedagang dan petani. 

Produk pembiayaan yang didstribusikan oleh pihak PT. BPRS Mitra 

Agro Usaha didistribusikan oleh masyarakat setempat yang terdapat 

disekeliling PT. BPRS Mitra Agro Usaha. Karena melihat masyrakat setempat 

memang membutuhkan produk/pembiayaan yang ada pada PT. BPRS Mitra 



 

Agro Usaha.Selain itu juga pihak PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

mendistribusikan produk/pembiayaan ketempat-tempat belanjaan dimana 

target sasaran adalah pedagang, dan melakukan sosialisasi-sosialisasi ke 

tempat- tempat yang mungkin dapat merekrut nasabah. 

a. Teori pendekatan anggota per anggota 

PT. BPRS Mitra Agro Usaha menggunakan teori pendekatan anggota per 

anggota dalam mengembangkan produk-produknya, yaitu dengan cara 

anggota yang menjadi nasabah dalm PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

mempromosikan secara tidak langsung ke nggota lainya dari mulut 

kemulut yang belum menjadi nasabah, agar dapat menjadi nasabah PT. 

BPRS Mitra Agro Usaha. 

b. Menggunakan media promosi  

Dalam hal ini pihak PT. BPRS Mitra Agro Usaha yang bertugas 

mempromosikan produk yang ada didalam  PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

mengadakan sosialisasi ketempat-tempat kemungkinan yang terdapat atau 

bisa merekrut calon nasabah untuk bergabung menjadi nasabah di PT. 

BPRS Mitra Agro Usaha. 

Kendala yang dihadapi dalam pengembangan produk bank syariah, 

1. Yang dihadapi dan berdampak terhadap pengembangan perbankan 

syariah, di Indonesia yaitu, belum selaras visi dan kurangnya 

koordinasi antar pemerintah dan otoritas dalam pengembangan 

perbankan syariah tersebut. 



 

2. Persoalan terkait  masih banyak perbankan syariah yang belum 

memilki modal memadai. Dampaknya bank syariah kesulitan 

mengembangkan usaha seperti membuka kantor- kantor cabang, 

mengembangkan infrastruktur, dan pengembangan segmen layanan. 

3. Strukrtur pendanaan perbankan syariah masih mengandalkan 

pembiayaan dari dana mahal. Artinya nilai pengembalian ke nasabah 

atau yang pada bank konvesional disebut sebagai bunga simpanan 

terhitung cukup tinggi.Dampaknya bank syariah menjadi tak efisien 

karena harus menyediakan dana lebih besar untuk memeberikan bagi 

hasil ke pada nasabah yang menyimpan uangnya di bank. 

4. Produk yang tidak variatif dan pelayanan yang belum sesuai ekspektasi 

masyarakat. 

5. Jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang belum 

memadai serta teknologi imformasi kurang mendukung pengembanagn 

produk serta layanan. 

6. Pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah 

7. Pengaturan dan pengawasan yang masih belum optimal. 

  



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian di PT. BPRS mitra agro usaha bandar 

lampung yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Salah satu cara yang dilakukan oleh PT. BPRS Mitra Agro Usaha dalam 

mengembangkan produk yang dimiliki dengan cara mengembangkan 

produk- produk yang sudah ada, seperti pada produk titipan berupa 

tabungan saja, akan tetapi PT. BPRS Mitra Agro Usaha membagi dalam 

beberapa kelompok produk berbentuk Simpanan yaitu Simpanan Amanah, 

Simpanan Wadi’ah, Simpann Pendidikan Simpanan Idul Fitri, Simpanan 

Haji, dan Simpanan Mudhorobah Berjangka (Deposito). Bukan hanya di 

produk simpanan saja PT. BPRS Mitra Agro Usaha mengembangkan 

produknya tetapi juga dibidang penyaluran dana seperti pembiayaan 

murabahah, pembiayaan ijarah. 

Selain itu juga dilakukan PT. BPRS Mitra Agro Usaha untuk memperoleh 

mitra dalam melakukan transaksi baik dalam bentuk simpanan maupun 

pembiayaan sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan 

tunjukkan.Selain itu pengembangan produk-produk tersebut juga 

ditunjukkan untuk meningkatkan keunggulan bersaing PT. BPRS Mitra 

Agro Usaha, tanpa adanya pengembangan produk PT. BPRS Mitra Agro 

Usaha akan kalah dengan lembaga lainya. 



 

2. Dalam menjalankan kegiatannya cara meningkatkan kualitas produk 

pembiayaan muarabahah, karena pembiyaan merupakan salah satu produk 

yang sangat dekat dengan nasabah. Kualitas produk didapatkan dengan 

cara menemukan keseluruhan harapan nasabah, sehingga selera nasabah 

ini sangat berpengaruh dalam meningkatkan minat nasabah terhadap 

produk tersebut. Pengembangan produk bank syariah membuat PT. BPRS 

Mitra Agro Usaha melakukan peningkatan dan perbaikan melalui produk- 

produk baru dan memiliki kemampuan dalam menjual produk-produk 

sesuai dengan prinsip syariah dan memiliki aspek-aspek yang menjadi 

faktor pendukung PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dalam 

upaya meningkatkan kualitas pembiayaan. Murabahah telah dilakukan 

sesuai dengan ketentuan yang ada di Indonesia. Hal ini ditandai dengan 

ditetapkanya persyaratan-persyaratan seperti mengisi aplikasi formulir 

pembiayaan yang telah disediakan oleh bank. Dan juga mekanisme yang 

sejalan dengan prosedur pembiayaan yang ada. 

B.  Saran 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis 

menyarankan perlu kiranya mendapat perhatian dan dipertimbangkan. Terkait 

dengan produk yang dikembangkan, PT. BPRS Mitra Agro Usaha syariah 

hendaknya mempromosikan produk melalui kegiatan-kegiatan yang dapat 

memberikan pemahaman kepada nasabah mengenai produk-produk ban 

syariah, sistem bagi hasil yang menguntungkan, sistem strategi bank syariah 

yang akan menambah pengetahuan nasabah secara langsung, melalui 



 

penjelasan dari para praktisi perbankan syariah,hendaknya nasabah juga 

diberikan kesempatan untuk mengikuti beberaapa pelatihan yang diberikan 

oleh PT. BPRS Mitra Agro Usaha dengan langka ini akan ada komunikasi dan 

intraksi yang lebih dekat dengan pihak bank nasabah, antara nasabah dan 

perusahaan PT. BPRS Mitra Agro Usaha dapat memberikan peluang PT. 

BPRS Mitra Agro Usaha untuk terus maju dan meningkatkan kualitas 

perbankan syariah di Indonesia. 
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