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MOTTO 

                      

                           

                           

                         

            

“Orang orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) 

penyakit gila. Keadaan mereka demikian itu, adalah disebabkan 

mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama 

dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Barangsiapa mendapatkan peringatan dari 

Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya 

dahulu menjadi miliknaya, dan urusannya (terserah ) kepada 

Allah.barang siapa mengulangi lagi, maka mereka itu penghuni 

neraka, mereka kekal didalamnya.” (QS Al Baqarah ayat 275) 
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ABSTRAK 

 Produk pembiayaan pensiun di Bank Mandiri Syariah KC Ngaliyan 

termasuk dalam pembiayaan consumer. Pembiayaan segmen Consumer Banking 

memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan pembiayaan bisnis 

BSM secara keseluruhan. Pembiayaan segmen ini menjadi salah satu bidang 

bisnis BSM yang dikembangkan dan dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Produk pembiayaan pension adalah pembiayaan yang hanya 

ditujukan kepada para pensiun. Baik itu pensiunan PNS, TNI, POLRI, atau 

pensiunan pegawai BUMN. 

 Di Bank Mandiri Syariah KC Ngaliyan, produk pembiayaan pension 

menggunakan dua akad, yaitu akad ijarah dan akad murabahah. Tetapi dalam 

penelitian ini lebih terfokus pada akad murabahah karena di Bank Syariah 

Mandiri KC Ngaliyan dalam produk pembiayaan pension lebih sering 

menggunakan akad murabahah. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan pensiun 

dan penerapan akad murabahah dalam pembiayaan pensiun di Bank Syariah 

Mandiri KC Ngaliyan.  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan analisa 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif, ucapan atau tulisan yang dapat diamati dari suatu subjek. Dalam 

penelitian ini penulis menggambarkan data informasi yang berdasarkan fakta yang 

diperoleh dilapangan. 

Hasil penelitian ini diketahui bahwa mekanisme produk pembiayaan 

pensiun di Bank Mandiri KC Ngaliyan cukup mudah dan tidak membutuhkan 

waktu lama dalam proses pengajuan pembiayan sampai dengan pencairan. Syarat 

dan ketentuan pembiayaan pension mudah dan tidak menyulitkan nasabah. 

Dalam penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan pensiun di 

Bank Mandiri KC Ngaliyan sudah sesuai dengan syariah Islam, menurut Fatwa 

DSN MUI No.04 tentang pembiayaan murabahah dan UU No.21 tahun 2008 

tentang Perbankan syariah. 

Kata kunci : Akad Murabahah, pembiayaan pensiun 
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