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Pembiayaan dengan akad Murabahah merupakan akad jual beli atas barang 

tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli 

kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang 

diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad Murabahah, penjual menjual 

barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Pembiayaan 

Murabahah merupakan pembiayaaan yang nantinya akan berpengaruh penting dalam 

profitabilitas bank, maka bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah, bank akan menempuh cara-cara yang tidak merugikan 

bank sendiri maupun kepentingan nasabah. Agar tidak merugikan kepentingan kedua 

belah pihak. Keberhasilan dan keberlangsungan suatu bank salah satunya dapat 

dilihat dari kinerja bank dalam menjalankan serta mengelola hasil usahanya terutama 

keberhasilan dalam mendapatkan laba usaha. Pembiayaan baik pembiayaan berbasis 

jual-beli maupun berbasis bagi-hasil dapat menentukan kinerja keuangan bank 

terutama dalam mendapatkan laba. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi pembiayaan murabahah 

di BPRS Bhakti Sumekar serta kontribusi pembiayaan Murabahah untuk 

meningkatkan profitabilitas PT. BPRS Bhakti Sumekar sumenep.  

Penelitian ini termasuk penelitian hukum non doktrinal/sosiologis yang 

bersifat deskriptif kualitatif dengan bentuk penelitian yang digunakan yaitu penelitian 

evaluatif dengan lokasi penelitian di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Data 

penelitian ini terdiri dari data primer melalui wawancara dan data sekunder berupa 

dokumen-dokumen ilmiah dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti.  

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad pembiayaan 

murabahah yang diaplikasikan  oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep adalah 

Pembiayaan Modal Kerja dan pembiayaan Konsumtif. Sedangkan dalam analisa 

pembiayaan PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep menggunakan analisa 5C. Adapun 

kontribusi pendapatan murabahah di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep tahun 

2010 sampai 2011 mampu meningkatkan profitabilitas pada BPRS Bahkti Sumekar 

Sumenep sebesar 496.388.562.000 dari besarnya total pembiayaan murabahah. 
 


