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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) 

dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip syariah adalah 

prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang 

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan 

fatwa di bidang Lembaga Keuangan Syariah. Sistem lembaga keuangan 

atau aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme 

keuangan disuatu negara telah menjadi instrumen penting dalam 

memperlancar jalannya pembangunan.
1
  

Untuk memperlancar perkembangan pembangunan disuatu negara, 

salah satunya dengan keberadaan bank syariah. Bank syariah ditanah air 

sedikit banyak telah diakui oleh masyarakat luas dan mendapatkan pijakan 

yang kokoh setelah adanya UU no. 7 tahun 1992 yang direvisi melalui UU 

no. 10 tahun 1998 yang dengan tegas mengakui keberadaan dan fungsinya 

bank bagi hasil atau bank syariah serta didukung oleh Fatwa MUI tentang 

bunga bank itu haram.
2
  

                                                           
1
 M. Manan, Teori dan Praktik Ekonomi Islam,  (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 

hlm. 167. 
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2 
 

 

Adiwarman Karim
3
 mengkategorikan produk-produk yang 

ditawarkan oleh perbankan syariah sebagai kegiatan financial 

(pembiayaan) pada bank syariah termasuk Bank Syariah Mandiri dapat 

dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:  

1. Produk penghimpunan dana (funding); 

2. Produk penyaluran dana (financing); 

3. Produk jasa (service). 

Berdasarkan data Bank Indonesia, prospek perbankan syariah pada 

tahun 2005 diperkirakan cukup baik. Industri perbankan syariah diprediksi 

masih akan berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. 

Salah satu lembaga yang bergerak dibidang perbankan syariah adalah 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Garut. 

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan 

hikmah  sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. 

Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang 

disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik 

nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat 

terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia 

usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang 

didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. 

Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan 

merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. 

                                                           
3 Adiwarman A Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2010), hlm. 97. 
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Bank Syariah Mandiri melalui programnya BSM Implan PNS yang 

merupakan pembiayaan dalam rupiah yang diberikan oleh Bank kepada 

Pegawai Negeri Sipil yang pengajuannya dilakukan secara massal 

(kelompok) melalui rekomendasi instansi Pemerintah. 

Pembiayaan BSM Implan PNS adalah pembiayaan konsumer 

dalam valuta rupiah yang diberikan oleh Bank kepada Pegawai Negeri 

Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang pengajuannya dilakukan secara 

massal (kelompok) melalui rekomendasi instansi Pemerintah. Sebagai 

gambaran awal, sesuai dengan data dan hasil wawancara awal pada 

tanggal 20 November 2017 dengan Bapak Firman Firdaus, sebagai 

account officer bagian marketing di BSM KC Garut tentang transaksi yang 

sedang berjalan pada produk pembiayaan BSM Implan PNS. 

Akad pembiayaan yang digunakan dalam pembiayaan BSM 

Implan PNS adalah: 

1. Untuk pembiayaan barang menggunakan akad murabahah; 

2. Untuk pembiayaan manfaat atas jasa digunakan akad ijarah. 

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio, yang dimaksud dengan 

murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan 

keuntungan yang disepakati.
4
 Sedangkan yang dimaksud dengan ijarah 

adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran 

                                                           
4 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema 

Insani 2007), hlm. 101. 
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upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu 

sendiri. 

Pada tahun 2006 perbankan syariah sudah mengeluarkan 

pembiayaan tanpa  agunan,  salah  satunya  Bank  Syariah  Mandiri  

melalui  programnya  BSM  Implan  yang  merupakan  pembiayaan  

konsumer  dalam  satuan  valuta  rupiah  yang  diberikan oleh bank kepada 

karyawan tetap perusahaan dengan limit pembiayaan  hingga Rp 25  juta. 

Tetapi dengan ketentuan yang baru sesuai  dengan  SE.No.11/002/PEM  

tanggal  7  Januari  2009,  ketentuan  pembiayaan  tanpa  agunan dengan 

limit hingga 100 juta per nasabah. 

Hal  ini  karena  Bank  Syariah  Mandiri  menyadari  bahwa  

sulitnya  mendapatkan  kredit  tanpa  agunan  mulai  dirasakan  banyak  

pihak.  Saat  ini,  memang  banyak  sekali  penawaran  kredit  tetapi  untuk  

mendapatkan  kredit tanpa  agunan  membutuhkan  proses  yang  sulit.  

Namun  produk  pembiayaan  implan  ini  masih belum bisa diterapkan di 

semua kantor cabang PT. Bank Syariah Mandiri,  karena tergantung pada 

tingkat profitabilitas dan kinerja keuangan  masing-masing  kantor cabang. 

Keberadaan  agunan  pada  perbankan  syariah  disesuaikan  

dengan  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  Bank  Indonesia.  Namun,  

keberadaan  agunan  seringkali  menjadi  permasalahan  terutama  apabila  

tidak  memiliki  agunan  yang  dapat  dijaminkan untuk memperoleh 

pinjaman. Oleh karena itu pihak perbankan syariah  akan  melakukan  



5 
 

 

penyeleksian  nasabah  guna  menghindari  terjadinya  non  performing  

financing  yang  berlebihan. 

Produk  pembiayaan  implan  pada  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  

Kantor  Cabang Garut  sudah  diluncurkan  mulai  tahun  akhir  2006.  

Setelah  adanya  produk  Pembiayaan  Implan PNS  tersebut  nasabah  

yang  hadir  untuk  melakukan  pembiayaan  di  Bank  Syariah  Mandiri  

Kantor  Cabang  Garut  semakin  banyak.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  

respon  masyarakat  terhadap   pembiayaan  multiguna  yang  diberikan  

Bank  Syariah  Mandiri  Kantor  Cabang Garut adalah baik. 

Dalam skripsi ini penulis akan membahas pelaksanaan pembiayaan 

BSM Implan PNS khsusnya untuk Pembiayaan Implan PNS yang tanpa 

menggunakan agunan. Prosedur permohonan produk pembiayaan BSM 

Implan PNS ini, para Pegawai Negeri Sipil langsung dikoordinatori oleh 

bagian keuangan instansi/perusahaan di bawah pantauan account officer 

pihak bank dan dalam transaksinya para calon nasabah berhadapan 

langsung dengan bagian account officer dari BSM KC Garut sehingga 

berbagai macam informasi dan surat-surat kelengkapan persyaratan yang 

sudah ditentukan oleh pihak bank, disampaikan langsung oleh nasabahnya. 

Menurut data yang penulis ambil menyebutkan bahwa nasabah 

BSM implan dengan/tanpa agunan fixed asset harus dicover dengan 

asuransi. Penutupan asuransi tersebut harus mencantumkan banker`s 

clause BSM. Nilai agunan dan asuransi diatur dalam fitur produk implan 

PNS.  
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Namun secara  prinsip pembiayaan BSM Impaln PNS yang  

diberikan  oleh  bank  syariah  kepada kalangan nasabah ini tidak sesuai 

dengan FATWA DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. 

Keberadaan agunan digunakan untuk  mencegah masalah yang 

kemungkinan akan terjadi dihari selanjutnya. Fungsi  dari  jaminan  ini  

sebagai  aspek  safety (berjaga-jaga) bagi perbankan dan juga bentuk 

ikatan kepercayaan. 

Produk BSM Implan PNS ini memiliki keunikan sebagaimana 

nasabah dalam pembiayaan BSM Implan PNS melakukan pembayaran 

pembiayaan kepada banknya dengan cara memotong gaji nasabah. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik 

untuk membahasnya lebih lanjut dan mengupasnya lebih mendalam 

kemudian menuangkannya dalam sebuah karya tulis yang berjudul 

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN BSM IMPLAN PNS TANPA 

AGUNAN DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG 

GARUT. 

B. Rumusan Masalah 

Pembiayaan BSM Implan PNS ini merupakan pembiayaan dalam 

rupiah yang diberikan oleh Bank kepada Pegawai Negeri Sipil yang 

pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok) melalui rekomendasi 

instansi Pemerintah. Pembiayaan BSM Implan PNS ini tanpa 

menggunakan agunan/jaminan dan pembiayaan BSM Implan PNS ini 

tidak sesuai dengan FATWA DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 
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Tentang Murabahah. Keberadaan agunan digunakan untuk  mencegah 

masalah yang kemungkinan akan terjadi dihari selanjutnya. Fungsi  dari  

jaminan  ini  sebagai  aspek  safety (berjaga-jaga) bagi perbankan dan juga 

bentuk ikatan kepercayaan. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti 

merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembiayaan BSM Implan PNS di BSM KC Garut? 

2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksananaan 

Pembiayaan BSM Implan PNS di BSM KC Garut? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam pembahasan skripsi ini adalah untuk menjawab 

pertanyaan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah, yaitu: 

1. Untuk mengetahui proses pembiayaan BSM Implan PNS di BSM KC 

Garut. 

2. Untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan Hukum Ekonomi Syariah 

terhadap pelaksananaan Pembiayaan BSM Implan PNS di BSM KC 

Garut. 

 

 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu: 
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1. Dapat memberikan pemahaman kepada penulis mengenai prosedur 

pelaksanaan Pembiayaan BSM Implan PNS yang ada di Bank Syariah 

Mandiri KC Garut. 

2. Memberikan pengetahuan baru kepada penulis dan pembaca mengenai 

hal yang di teliti; dan 

3. Dapat memberikan tambahan informasi dan referensi khususnya bagi 

mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir. 

E. Kerangka Pemikiran 

1. Studi Pendahuluan 

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis melakukan 

penelaahan yang berhubungan dengan pembiayaan BSM Implan PNS. 

Tujuan adanya telaah adalah untuk menghindari terjadinya plagiasi 

atau pengulangan dalam penelitian, sehingga tidak terjadi pembahasan 

yang sama dengan peneliti lain. Penelitian sebelumnya yang berkaitan 

dengan BSM Implan PNS di Bank Syariah Mandiri yaitu:  

a. Akad Murabahah Wa Al-Wakalah Pada Produk Pembiayaan BSM 

Implan Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu 

Ujungberung Bandung, nama Iis Nurhasanah, Program Studi Strata 

Satu (S1), Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2013. 

b. Sistem Pembiayaan Implan Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun Di Tinjau Menurut 

Sistem Ekonomi Islam, nama Darmawati, Program Studi Strata 
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Satu (S1), Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu 

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarief Kasim Riau, 2012. 

c. Preferensi Dan Potensi Produk Implan Pada PT. Bank Syariah 

Mandiri Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PT. Bank 

Syariah KCP Tg. Balai Karimun), nama Suri Muchlisyah, Program 

Studi Strata Satu (S1), Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah 

Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarief Kasim 

Riau, 2011. 

d. Analisis Penerapan Akad Murabahah Pembiayaan Implan Pada 

Guru SMPN 5 Di Bank Syariah Mandiri KCP Jembatan Merah 

Surabaya, nama Nita Aminatus Sholikah, Program Studi Strata 

(S1), Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah 

Program Studi Ekonomi Syariah Surabaya, 2014.  

2. Kerangka Pemikiran 

Syariah Islam menjunjung asas kebebasan berkontrak sebagaimana 

dapat dilihat dari kaidah fiqh muamalah sebagai berikut: 

َٓا ًِ ٌأ ِر ٍأٌم َعهَى تَحأ ٌأ ٌَُذلَّ َدنِ بَاَحةُ إاِلَّ أَ ِ َعاَيهَِة اْلأ ًُ ُم فِى انأ َصأ  اَْلأ

Yang menyatakan pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh 

dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Oleh karena itu, 

seorang muslim bebas untuk mengadakan berbagai macam akad 

sepanjang tidak mengandung unsur atau hal-hal yang diharamkan oleh 

Al-Qur’an atau Sunnah. 
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Menurut Ahmad Azhar Basyir akad adalah suatu perikatan antara 

ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara, yang menetapkan 

adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.
5
 Sedangkan menurut 

Hendi Suhendi, akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan 

syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. 
6
 

Fiqih Muamalah membagi akad menjadi dua bagian, yakni akad 

tabarru’ dan akad tijarah/mu’awadah. Akad tabarru’ adalah segala 

macam perjanjian yang menyangkut non-for profit transaction 

(transaksi nirlaba). Akad ini dilakukan untuk tujuan tolong menolong 

dalam rangka berbuat kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah 

SWT semata, itu sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk mencari 

keuntungan komersil. Contoh akad tabarru’ adalah akad dalam 

meminjamkan uang (qard, rahn, hiwalah), akad dalam meminjamkan 

jasa kita (kafalah, wakalah, wadi’ah), dan akad dalam memberikan 

sesuatu (hibah, waqf, shadaqah, dan lain-lain).
7
 

Sedangkan akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang 

menyangkut for profit transaction. Akad-akad ini dilakukan dengan 

tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh akad 

tijarah adalah akad investasi (musyarakah, muzara’ah, musaqah, 

                                                           
5
 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: UII Pers, 1982), hlm. 

65. 
6
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2011), hlm. 45. 

7
 Adiwarman A. Karim, Op. Cit., hlm. 66. 
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mukhabarah), akad jual-beli (murabahah, istishna, salam), dan akad 

sewa-menyewa (ijarah).
8
 

Prinsip dasar muamalah adalah : 

عَ   ًُ ُم فِى انأ َصأ َٓااَْلأ ًِ ٌأ ِر ٍأٌم َعهَى تَحأ ٌأ ٌَُذلَّ َدنِ بَاَحةُ إاِلَّ أَ ِ اَيهَِة اْلأ  

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada 

dalil yang mengharamkannya”. Adapun akad-akad yang terlarang yaitu 

akad yang melanggar prinsip  ُأُكىأ ٍأ تََراٍض ِي  akad yang ,(Kerelaan) َع

melanggar prinsip ٌ ٕأ ًُ هَ الَ تُظأ َٔ  ٌَ ٕأ ًُ هِ  dan akad yang tidak ada rukun ,الَتَظأ

dan syaratnya. 

Adapun rukun dan syarat akad adalah sebagai berikut: 

a. Rukun-rukun akad 

1. ‘Aqid, adalah orang yang berakad terkadang masing-masing 

pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa 

beberapa orang. 

2. Ma’qud alaih, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti 

benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad 

hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam 

akad kafalah.  

3. Maudhu’ al-‘aqd, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan 

akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.  

4. Shighat al-aqd, ialah ijab Kabul, ijab ialah permulaan 

penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai 

                                                           
8
 Ibid., hlm. 70 
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gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Kabul ialah 

perkataam yang keluar dari pihak yang berakad pula yang 

diucapkan setelah adanya ijab. 

b. Syarat-syarat akad 

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang 

wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad:  

a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), 

maka akad orang tidak cakap (orang gila, orang yang 

berada dibawah pengampuan (mahjur) karena boros dan 

lainnya akadnya tidak sah. 

b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.  

c) Akad itu diijinkan oleh syara’, dilakukan oleh orang yang 

mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan akid 

yang memiliki barang.  

d) Akad bukan jenis akad yang dilarang.  

e) Akad dapat memberi faedah.  

f) Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab 

tersebut dibatalkan sebelum adanya qobul.  

g) Ijab dan qobul harus bersambung, jika seseorang 

melakukan ijab dan berpisah sebelum terjadinya qobul, 

maka ijab yang demikian dianggap tidak sah.  

2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang 

wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini 
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juga disebut dengan idhofi (tambahan) yang harus ada 

disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya 

saksi dalam pernikahan. 

a. Dasar hukum tentang murabahah: 

a) Al-Qur’an 

1) Q.S. al-Baqarah (2): 275 

بَا… مََ الزِّ َُ اْلبَْيعََ َوَحزَّ  …َوأََحلََّ ّللاَّ

“ Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba.”  

2) Q.S. an-Nisa’ (4): 29 

أَْنَتَُكىَنَتَِجاَرةًََعنَيَاأَيَُّهاَالَِّذيَنََءاَهنُىاَالَتَأُْكلُىاَأَْهَىالَُكنَ بَْينَُكنَبِاْلبَاِطِلَإاِلََّ

نُكنَْ  تََزاٍضَهِّ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang brlaku dengan suka sama suka 

diantara kamu.”  

 

b) Al-Hadist 

ًَ هللاُ عَ  ِريِّ َرِض ٍأِذ انأُخذأ ًأ َسِع ٍأ أَبِ اَلهللِ َصهَ َع ٕأ ٌَّ َرُس ِّ  ىُأُّ أَ أَنِ َٔ  ِّ ٍأ هللاُ َعهَ

ٍأ تََراٍض, )رٔاِ انبٍٓقً ٔابٍ ياجّ ٔصححّ ابٍ  ٍأُع َع اانأبَ ًَ َسهََّى قَاَل: إََِّ َٔ

(حباٌ  
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“Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, 

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” 

(HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, serta dinilai shahih oleh Ibnu 

Hibban).” 

b. Dasar Hukum tentang Ijarah: 

a) Al-Quran 

1) Q.S Al-Baqarah: 233 

ٍأتُىأ بِأ  ا َءاتَ تُىأ يَّ ًأ ٍأُكىأ أَِرا َسهَّ ٔأ نََذ ُكىأ فاَلَ ُجَُا َعهَ تَرأ ِضُعٕ أأَ ٌأ أَ َر د تُّىأ أَ ٌ تَسأ َٔ إِ 

أتَقُٕاَ  َٔ ُرِٔف.  ٌَّ  هللاُ اُ اأَيعأ ٕأأَ ًُ هَ آعأ ٍأٌر.  هللاُ اُ  َٔ هََُٕبَِص ًَ ِعبَا تَعأ  

”Dan, jika kamu ingin ankmu disusukan oleh orang lain, tidak 

dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 

yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah 

bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” 

2) Q.S Al-Thalaq: 6 

 ٍَّ ٕأ َرُْ ٍَّ أُُج ٕأ ُْ ٍَ نَُكىأ فَأأتُ ٌأ أَرأ َضعأ ِ  فَإ

“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah 

mereka.” 

b) Al-Hadits: 

1) Riwayat Ibnu Majah 

ٌأ ٌَِّجَف ُعُرقُُّ  ٍأَرُِ قَبأَم اَ طُٕ ااأْلَ ِج  أُعأ

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya 

kering.” 
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2) Riwayat Bukhari dan Muslim 

ِط اأُحجَّ  اعأ َٔ تَِجىأ  َرُِ اِحأ اَو أَجأ  

“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya 

kepada tukang bekam itu.” 

c) Ijma’ 

Landasan ijma’nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada 

seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini, 

sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda 

pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.
9
 

F. Langkah-Langkah Penelitian 

Guna memperlancar dan mempermudah peneliti agar lebih 

sistematis diperlukan tahapan-tahapan dalam penelitian, adapun tahapan-

tahapan yang akan ditempuh oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi: 

 

 

1. Lokasi Penelitian 

Untuk dapat mengetahui bagaimana proses pelaksanaan BSM 

Implan PNS di Bank Syariah Mandiri, maka penelitian ini dilakukan di 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Garut, Jl. Ciledug No. 148-149, 

Kel. Kota Kulon, Kec. Garut Kota, Kab. Garut, Jawa Barat. (0262) 

243689, 243692. 

2. Metode Penelitian 

                                                           
9
 Sayyid Sabiq, Fiqih al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), hlm. 18. 
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Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yakni 

mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu 

kesatuan yang terintegrasi. Hal ini seperti pelaksanaan Pembiayaan 

BSM Implan PNS di BSM KC Garut. 

3. Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban 

atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang 

dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan (Cik Hasan Bisri, 

1999:57). Masalah yang dibahas disini yaitu mengenai pelaksanaan 

pembiayaan BSM Implan PNS di BSM KC Garut. 

4. Sumber Data 

Penentuan sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua 

bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 

a. Sumber Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung 

dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat 

berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil 

observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan 

hasil pengujian. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari 

Bapak Firman Firdaus di BSM KC Garut. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literartur yang 

berhubungan dengan masalah penelitian seperti buku, brosur, 
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internet yakni mengenai konsep, teori, dan praktek pelaksanaan 

akad murabahah di bank syariah. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data sangat menentukan kualitas data yang 

didapat. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah pengamatan 

secara langsung terhadap praktek pelaksanaan pembiayaan BSM 

Implan PNS di BSM KC Garut. Observasi awal dilaksanakan pada 

bulan Januari 2017. Tujuan dari observasi ini adalah untuk 

memperoleh data yang sebenar-benarnya dengan melakukan 

pengamatan secara langsung mengenai pelaksanaan pembiayaan 

BSM Implan PNS di BSM KC Garut. 

 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi 

mengenai masalah yang diteliti dengan cara bertanya langsung 

kepada pihak BSM KC Garut yang dilengkapi dengan dokumen-

dokumen yang mendukung pada penelitian ini. Dalam hal ini 

peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Firman Firdaus di 

BSM KC Garut. 

c. Studi Kepustakaan 
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Studi kepustakaan (book survey) adalah untuk mencari dan 

menghimpun konsep-konsep yang ada relevansinya dengan topik 

penelitian. Artinya studi kepustakaan ini digunakan sebagai sarana 

untuk pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan cara 

mencari data atau teori pada buku yang ada hubungannya dengan 

masalah yang harus diteliti. 

6. Analisis Data 

Analisis yang akan digunakan adalah analisis kualitatif yaitu, 

menganalisa data dengan jalan mengklafikasikan data-data 

berdasarkan persamaan jenis data dari data tersebut. Dalam 

pelaksanaannya, penganalisisan dilakukan dengan melalui langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber. 

2. Mengelompokkan seluruh data sesuai dengan masalah yang diteliti. 

3. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam 

kerangka pemikiran. 

4. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan 

memperhatikan rumusan masalah yang berlaku dalam penelitian. 

 

 

 

 


