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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 DASAR PEMIKIRAN 

      Bank merupakan lembaga intermediasi (perantara), artinya bank menghimpun 

dana (mudharib) dari masyarakat yang kelebihan dana (shahibul mal) kemudian 

bank menyalurkan dana (shahibul mal mudharib) tersebut kepada masyarakat 

yang membutuhkan dana (mudharib). Di Indonesia terdapat dua jenis bank yakni 

bank konvensional dan bank syariah. Salah satu bank syariah yang ada di 

Indonesia adalah Bank Syariah Mandiri (BSM). Perkembangan BSM sangat baik, 

dimana pada tahun 2014 BSM telah memiliki pangsa pasar dari segi aset terbesar 

dibandingkan dengan bank syariah lainnya di Indonesia (BSM : 2015). BSM 

memandang bahwa seluruh prestasi dan kinerja keuangan merupakan bagian dari 

upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.  

      BSM selalu berusaha memberikan produk yang inovatif dan kompetitif demi 

memenuhi harapan nasabah dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi 

nasabah. Kunci sukses BSM saat ini yakni tidak hanya mampu dalam 

menghimpun dana namun juga menyalurkan pembiayaan sebanyak-banyaknya 

kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Penyaluran dana pada BSM 

disalurkan salah satunya melalui bagian Warung Mikro. Warung Mikro adalah 

layanan pembiayaan yang diperuntukan untuk kategori mikro dengan target utama 

adalah perorangan/badan usaha yang membutuhkan pembiayaan untuk kegiatan 

produktif maupun konsumtif dengan plafond minimun yang diberikan oleh 
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Warung Mikro adalah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan plafon maksimum 

adalah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Dalam penyaluran pembiayaan, 

Warung Mikro membutuhkan akad yang mengatur peraturan yang harus ditaati 

oleh kedua belah pihak salah satunya adalah akad murabahah. Satu contoh bentuk 

pembiayaan murabahah pada BSM adalah Pembiayaan Investasi. 

      Pembiayaan Investasi merupakan pembiayaan yang diberikan bank untuk 

membantu nasabah dalam memiliki investasi yang diinginkan. Pembiayaan 

Investasi saat ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk mengatur perencanaan 

keuangan dan dapat juga digunakan sebagai penambahan keuangan nasabah. 

Pembiayaan Investasi yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi 

jangka menengah sampai jangka panjang. Karakteristik Pembiayaan Investasi 

yakni : (1) digunakan untuk penanaman modal, (2) mempunyai perencanaan yang 

terarah dan matang, (3) waktu penyelesaian pembiayaan berjangka menengah dan 

panjang. Dengan demikian pembiayaan ini adalah untuk keperluan menambah 

barang modal, perbaikan barang modal, beserta fasilitas lain yang berkaitan 

dengan hal tersebut (Kasmir, 2001 : 74). 

      Untuk itulah tugas akhir ini mengambil judul “MEKANISME 

PENYALURAN PEMBIAYAAN INVESTASI DENGAN 

MENGGUNAKAN AKAD MURABAHAH PADA WARUNG MIKRO 

BANK SYARIAH MANDIRI YOGYAKARTA”  
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1.2 TUJUAN MAGANG 

1. Untuk mengetahui tentang Pembiayaan Investasi yang menggunakan 

akad murabahah pada layanan Warung Mikro BSM KCP Katamso 

Yogyakarta. 

2. Untuk mengetahui proses analisa Pembiayaan Investasi yang 

menggunakan akad murabahah pada layanan Warung Mikro BSM KCP 

Katamso Yogyakarta. 

1.3 TARGET MAGANG 

1. Dapat menjelaskan tentang Pembiayaan Investasi yang menggunakan 

akad murabahah pada layanan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri 

KCP Katamso Yogyakarta. 

2. Dapat menjelaskan tentang proses analisia Pembiayaan Investasi yang 

menggunakan akad murabahah pada layanan Warung Mikro BSM KCP 

Katamso Yogyakarta. 

 

1.4  BIDANG MAGANG 

Magang dilaksanakan pada bagian pembiayaan Warung Mikro khsususnya 

pada Kepala Warung Mikro. 

 

1.5  LOKASI MAGANG 

Magang dilaksanakan pada Bank Syariah Mandiri KCP KATAMSO 

YOGYAKARTA yang beralamatkan di Jalan Brigjen Katamso No. 160, 

Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta. Telp. (0274) 412424, 418084. 

 



4 
 

1.6  JADWAL MAGANG 

Waktu pelaksaan magang dilakukan mulai tanggal 18 Mei 2015 – 18 Juni 

2015. 

Tabel 1.1 

Jadwal Kegiatan Magang 

No Kegiatan 

Bulan 

Mei Juni Juli Agustus September Oktober November 

1 Penyusunan 

ToR dan 

Proposal 

       

2 Pengajuan 

Surat 

Pengantar 

Magang pada 

Counterpart 

       

3 Menunggu 

Konfirmasi 

Persetujuan 

Kegiatan 

Magang 

       

4 Pelaksanaan 

Kegiatan 

Magang 

       

5 Bimbingan 

dengan dosen 

Pembimbing 

       

6 Pelaporan 

Magang 

       

7 Ujian 

Magang 

       

 

 

 


