
 

 

ABSTRAK 

 

Hikmah Laila Safitri : Mekanisme Pembiayaan Take Over di BRI Syari’ah KC 

Citarum Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari’ah. 

 

Pembiayaan take over adalah salah satu bentuk jasa pelayanan Bank 

Syari’ah, yang bertujuan untuk membantu masyarakat untuk mengalihkan 

transaksi dari suatu Bank Konvensional ke Bank Syari’ah. Hal ini dilakukan 

sesuai dengan syari’ah dan telah diatur di dalam fatwa DSN-MUI Nomor. 

31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) latar belakang 

terjadinya take over di BRI Syari’ah KC Citarum, 2) sistem oprasional take over 

pada BRI Syari’ah KC Citaurm, dan 3) tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap 

mekanisme take over yang diterapkan di BRI Syari’ah KC Citarum.  

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa kegiatan bermuamalah 

hukumnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Hukum bermuamalah 

mengacu kepada Al-Quran dan Hadits dimana didalamnya di konsep tentang 

prinsip muamalah yang sesuai dengan konsep syariah yang bertujuan agar 

terciptanya keadilan dalam bermasyarakat. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif, yaitu menggunakan data yang diperoleh dari bank BRI Syari’ah KC 

Citarum dengan menggambarkan dan menganalisis secara utuh serta terintergrasi 

terhadap objek yang akan diteliti. Jenis data yang digunakan adalah jenis data 

kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, 

wawancara dan studi pustaka. Penulis lebih fokus menganalisis dalam hal akad 

perjanjian take over  dengan pihak bank BRI Syari’ah KC Citarum sebagai 

narasumber dalam penelitian ini. 

Data yang ditemukan menunjukan bahwa pembiayaan take over di BRI 

Syari’ah KC Citarum menggunakan akad qard wakalah murabahah. Dimana bank 

BRI Syari’ah KC Citarum menggunakan akad qard sebagai pinjaman atau 

melunasi hutang nasabah ke Bank Konvensional. Lalu menggunakan akad 

wakalah untuk memberikan kuasa atau mewakili bank BRI Syari’ah KC Citaurm 

melakukan pelunasan hutang dan asset yang telah dibeli nasabah telah menjadi 

milik nasabah dengan sepenuhnya. Kemudian bank BRI Syari’ah KC Citaurm  

menjual menggunakan akad murabahah kepada nasabah dengan pembayaran 

secara angsur dengan harga asal ditambah margin. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa : 1) pembiayaan take over dilatar belakangi karena suku 

bunga bank konvensional yang flukuatif, nasabah merasa kecewa akan hal 

tersebut dan sadar akan sistem bunga yang tidak halal. 2) pelaksanaan pembiayaan 

take over di BRI Syari’ah KC Citarum telah mendekati alternatif ke I pada fatwa 

DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 yaitu menggunakan akad qard dan akad 

murabahah. 3) tinjauan hukum ekonomi syari’ah mengenai pelaksanaan 

pembiayaan take over, dilihat dari akadnya telah sesuai dengan fatwa, akan tetapi 

dalam pelaksanaan akadnya mengandung unsur bai’ al-inah.  


