
ABSTRAK 

Indi Widia: Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Serah Terima Barang 

Pada Produk Mikro di Bank BRI Syariah KCP Tanjungsari-Sumedang. 

Saat ini peran lembaga keuangan baik yang syariah maupun yang non 

syariah dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin 

meningkatkan ekonominya demi mencapai kesejahteraan hidup, dari kegiatan 

berinvestasi, menabung sampai pada pendanaan yang dibutuhkan masyarakat 

untuk memulai usaha ataupun mengembangkan usaha yang telah dijalaninya. 

Salah satunya dengan adanya Perbankan Syariah di Indonesia berbagai 

pembiayaan dan pendanaan bisa diajukan.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan prosedur pelaksanaan dan 

penerapannya pada pembiayaan murābaḥah di Bank BRI Syariah KCP 

Tanjungsari-Sumedang, sistem serah terima yang dilakukan oleh bank BRI 

Syariah KCP Tanjungsari-Sumedang dalam penerapannya di pembiayaan 

murābaḥah untuk  produk mikro, dan harmonisasi serah terima barang pada 

produk mikro di pembiayaan murābaḥah  dengan yang diterapkan oleh hukum 

ekonomi syariah. 

Penelitian ini didasarkan pada kerangka pemikiran bahwa identifikasi akad 

adalah hal yang sangat penting sebelum menghukumi haram atau halal sebuah 

transaksi bisnis. Dengan demikian melihat dari sisi Fatwa DSN MUI nya saja, 

namun harus lebih meninjau hukum lain seperti KHES (Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah) kemudian terhadap kebiasaan masyarakat sebagai mana adat 

yang sudah sering mereka gunakan. Dalam fiqih Islam terdapat proses transaksi 

baik secara umum atau khusus, istilah taqabudh  (serah terima) merupakan proses 

lanjutan setelah terjadi kesepakatan antar pelaku transaksi.  

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris 

yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam 

kenyataan dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. 

Sumber data primernya adalah staff manajemen Bank BRI Syariah KCP 

Tanjungsari-Sumedang dan sumber data sekundernya referensi. Selain itu, teknik 

pengumpulan data dengan wawancara studi dokumentasi. Pengolahan data 

dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. 

Hasil penelitian dari Bank BRI Syariah KCP Tanjungsari-Sumedang 

menyatakan bahwa (1) prosedur pelaksanaan pembiayaan di Bank BRI Syariah 

KCP Tanjungsari-Sumedang, untuk produk mikro menggunakan proses yang 

terdiri dari 5 langkah, (2) sistem serah terima barang dalam pembiayaan 

murābaḥah di Bank BRI Syariah KCP Tanjungsari terjadi Setelah pencairan 

selesai, nasabah akan mencari barang, dan kwitansi dari barang tersebut akan 

diserahkan kepada pihak bank yang diberikan waktu 1-2 minggu tergantung 

kesepakatan, dan (3) harmonisasi serah terima barang pada produk mikro di 

pembiayaan murābaḥah  dengan yang diterapkan oleh hukum ekonomi syariah ini 

selaras dengan KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah) bagian ke delapan 

tentang serah terima barang pasal 85 pada poin 1. 
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