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A. SKEMA PEMBIAYAAN MUDHARABAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PENJELASAN SKEMA  

1. Seorang pebisnis yang memiliki kemampuan dalam jual beli kendaraan bermotor menjalin 

kerja sama dengan BPRS melalui pembiayaan mudharabah. Dengan jumlah pembiayaan 

adalah Rp. 195.000.000. Dana yang diajukan tersebut akan digunakan untuk pembiayaaan 

motor dengan harga satuannya adalah Rp.13.000.000 dan total motor yang akan dibiayai 

adalah 15 unit. Perjanjian mengenai harga jual kembali oleh dealer adalah 11% dari harga 

beli. Yang mana total keutungannya nanti akan dibagi rata sebesar 50 % - 50 % antara 

shohibul mal dan mudharib. 

2. Setelah terjadi persetujuan , maka pencairan dana pun dilakukan. 

3. Setelah itu ,pendiri dealer langsung menghubungi supplier untuk memesan barang yang 

ditentukan yakni 15 unit motor. 

4. Jika semua pembayaran kepada supplier telah selesai , supplier mengantarkan kendaraan tadi 

ke dealer. 

5. Sesampainya di dealer ,pihak dealer berkewajiban mengabari BPRS bahwa kendaraan yang 

akan dijual sudah sampai dan dealer langsung mengurus surat BPKB dan lainnya yang mana 

nanti akan diserahkan ke BPRS. 

6. Pada saat pembeli membeli kendaraan di dealer, maka pembeli bisa membayar uang panjar 

kendaraan sebagai tanda jadi . 

7. Lalu dealer langsung menghubungi BPRS sebagai pemberitahuan bahwa kendaraannya terjual 

dan dealer segera mengurus surat BPKB pembelian oleh pembeli ke BPRS.  

8. Setelah semua administrasi terpenuhi dan rampung, maka pembeli bisa melakukan pelunasan 

ke BPRS sekaligus nantinya BPRS juga menyerahkan BPKB serta surat surat lainya baik 

tanda pelunasan ataupun surat tanda terima barang kepada pembeli. 

9. Kegiatan penjual oleh dealer mencapai titik puncaknya atau dalam arti barang yang ada habis 

terjual dalam kurun waktu dua bulan, yang hasil penjualannya mencapai Rp. 216.450.000. 

pada awal akad, pembagian hasil keuntungan adalah 50%-50% jadi bank dan pendiri dealer 

masing masing memperoleh hasil sebesar Rp. 10.725.000 


