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PT BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Bandar Lampung merupakan salah
satu Bank Pembiayaan Rakyat yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan
prinsip syariah islam yaitu prinsip bagi hasil pada produk simpanan dan
pembiayaan. Pembiayaan Al-Ijarah Multijasa adalah produk pembiayaan yang
paling banyak diminati oleh calon nasabah. Salah satu hal terpenting dalam
menjalankan penyaluran pembiayaan ialah dengan perlakuan prosedur dan
mekanisme yang layak berdasarkan prinsip syariah islam, serta mencapai tujuan
perusahaan sesuai dengan target yang diharapkan.

Penulisan ini bertujuan untuk meninjau penyaluran pembiayaan al-ijarah multijasa
apakah perlakuan pembiayaan al-ijarah multijasa sudah layak mekanismenya
berdasarkan prinsip syariah islam, cara perhitungan ujroh yang diberikan apakah
sudah baik atau belum, realisasi pembiayaan al-ijarah multijasa terhadap kategori
nasabah yang ada pada PT BPRS Bandar Lampung, berapa persen (%) sumbangsi
profitabilitas yang  diberikan pembiayaan al-ijarah multijasa pada PT BPRS
Bandar Lampung, hambatan dan kendala apa saja yang dialami pembiayaan al-
ijarah multijasa.

Tujuan penulisan ini ialah untuk mengetahui apakah perlakuan pembiayaan al-
ijarah multijasa pada PT BPRS Bandar Lampung sudah layak atau belum
mekanismenya berdasarkan prinsip syariah islam, untuk mengetahui perlakuan
perhitungan ujroh sewa manfaat pada pembiayaan al-ijarah multijasa, untuk
mengetahui realisasi pembiayaan al-ijarah multijasa terhadap kategori nasabah



yang ada pada PT BPRS Bandar Lampung, untuk mengetahui berapa persen (%)
sumbangsi profitabilitas yang diberikan pembiayaan al-ijarah multijasa pada PT
BPRS Bandar Lampung, dan untuk mengetahui hambatan dan kendala yang
dialami pembiayaan al-ijarah multijasa.

Hasil Pembahasan menunjukkan bahwa prosedur dan mekanisme pembiayaan al-
ijarah multijasa yang dilakukan oleh PT BPRS Bandar Lampung sudah layak
berdasarkan prinsip syariah islam, Dilihat dari prosedur pelaksanaan penyaluran
pembiayaan Al-ijarah multijasa proses pemberian pembiayaan dan proses
pendapatan keuntungannya sudah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah islam,
perlakuan perhitungan ujroh atau keuntungan yang diberikan oleh PT BPRS
Bandar Lampung sudah baik untuk mengurangi resiko terjadinya hal – hal yang
tidak diinginkan yang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan, Besarnya
sumbangsi yang diberikan oleh pembiayaan Al-ijarah multijasa belum bisa
mencapai target pendapatan perusahaan yang disebabkan oleh masih banyaknya
nasabah yang lalai dalam membayar angsuran dikarenakan adanya kendala yang
menghambat kelancaran pendapatan dari usaha yang dimiliki nasabah.

Kata Kunci : Sewa Manfaat, Pembiayaan Al-Ijarah Multijasa, dan Perlakuan
pembiayaan.


