
 

 

ABSTRAK 

CRIST AGUSTIANI: “Aplikasi Akad Qardh Dan Ijarah pada Produk 

Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia di Bank Bri 

Syariah Kantor Cabang Suniaraja Bandung”.  

 Pembiayaan merupakan salah satu produk yang terdapat dalam bank syariah 

salah satunya adalah Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia (KLM). Berbeda 

dengan kebanyakan bank syariah lainnya yang biasanya menggunakan akad 

murabahah dan ijarah, Bank BRI Syariah justru menggunakan akad qardh dan ijarah 

dalam produk pembiayaan tersebut. 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui : (1) Latar belakang 

penggunaan akad qard dan ijarah pada produk Pembiayaan Kepemilikan Logam 

Mulia (KLM) di Bank BRI Syariah Cabang Suniaraja Bandung.  (2) Aplikasi akad 

qardh dan ijarah dalam produk Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia (KLM). (3) 

Mengetahui kesesuaian akad qardh dan ijarah dalam jual beli emas secara tidak tunai 

dengan Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/IV/2010 dan  SEBI/14/16/Dpbs/2012. 

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif,  metode deskriptif adalah 

pencarian fakta dengan interprestasi yang tepat. Jenis data adalah kualitatif, sumber 

data yang digunakan adalah sumber data primer berupa wawancara, sumber data 

sekunder berasal dari buku-buku, makalah, skripsi dan jurnal. Teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Adapun analisis 

data dilakukan dengan mengumpulkan data, menyeleksi data, menganalisis data, dan 

menyimpulkan. 

Dalam produk pembiayaan kepemilikan logam mulia di Bank BRI Syariah 

Kantor Cabang Suniaraja Bandung menggunakan dua akad yaitu akad qardh dan 

ijarah. Akad qardh termasuk kedalam akad tabarru yang tidak memiliki tujuan untuk 

memperoleh keuntungan sedangkan akad ijarah termasuk kedalam akad tijarah yang 

bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan akad qardh dan ijarah 

pada produk pembiayaan kepemilikan logam mulia telah sesuai dengan fatwa DSN 

MUI No. 77/DSN-MUI/IV/2010  tentang Jual Beli Emas Secara tidak Tunai, akan 

tetapi dilihat dari SEBI/14/16/Dpbs/2012 tentang Produk Pembiayaan Kepemilikan 

Emas Bagi Bank dan Unit Usaha Syariah terdapat pasal yang dilanggar, serta 

pengambilan ujrah berdasarkan dana qardh yang diberikan kepada nasabah tidak 

sesuai dengan kaidah fiqih dan hadist dalam  bermuamalah. 

 


