
   

Nama Kelompok :  
  Awalia Rachmawati (20120730121) 

  Kartika Nugraha (20120730128) 
  Asmarani Imamudah(20120730134) 
  Kiki Riyanila   (20120730154) 
  Suti Rakhmaningsih  (20120730155) 

 



Soal 
 Salah satu praktik pembiayaan yang riil 

dilakukan BPRS dengan akad mudharabah 

adalah pembiayaan untuk pebisnis dealer 

kendaraan bermotor. Pebisnis selaku mudharib 

mempunyai keahlian dalam jual beli kendaraan 

bermotor sedangkan BPRS sebagai shahibul 

maal. Besarnya bagi hasil 50% : 50%, 

keuntungan rata-rata 1 bulan berkisar 10-20 juta. 

Besarnya dana yang dikeluarkan BPRS berkisar 

150-250 juta. 



Sinopsis Usaha Pengadaan 

Kendaraan Bermotor 
1. Tim dealer mencari penjual dan pembeli 

kendaraan bermotor 

2. Penjualan dan pembelian terjadi di show room 

kendaraan bermotor 

3. Harga jual beli berdasarkan tawar menawar dan 

negosiasi 

4. Antara pebisnis dealer motor dengan pemilik 

dana (BPRS) telah terjadi komunikasi 

5. Pengambilan kendaraan bermotor di dealer 

tergantung pada perjanjian atau akad 



 Setelah kendaraan bermotor sampai di dealer 

motor, pegawai yang ada di dealer, merawat 

motor sampai ada pembeli yang memberi 

barang tersebut 

 Lama waktu perawatan kendaraan bermotor di 

dealer, batas akhirnya adalah sampai ada 

pembeli yang membeli barang tersebut 

 



Akad Mudharabah 

 Pebisnis dealer motor mempunyai keahlian 

dalam jual beli kendaraan bermotor 

 BPRS memiliki dana 

 Pebisnis dealer motor dan BPRS bekerja sama 

usaha pengadaan kendaraan bermotor dengan 

akad mudharabah profit sharing 50% : 50% 

 Besarnya uang menyesuaikan dengan 

besarnya pengadaan kendaraan bermotor 

dengan perkiraan 150-250 juta 



Sistem Operasional 

 Setelah akad, BPRS menyerahkan uang awal untuk 

panjer, tanda jadi kendaraan bermotor sebesar Rp 

25.000.000,-. Dalam hal ini, terjadi transaksi 

pembelian 

 Pada saat pengambilan kendaraan bermotor di 

dealer motor, pegawai BPRS bersama pebisnis 

dealer motor membayar lunas uang pembelian 

kendaraan bermotor  

 Ketika kendaraan bermotor masih ada di penjual, 

apabila terjadi kerusakan atau kehilangan motor, 

menjadi tanggung jawab si penjual 



Cont . . . 

 Pembeli kendaraan bermotor melakukan 

kesepakatan, kapan motor itu diantar kepada 

pembeli kendaraan bermotor tersebut 

 Pembeli melakukan pelunasan di BPRS 

 Penjualan yang terjadi di dealer, dalam urusan 

keuangan dilakukan di BPRS, bukan di dealer 

 Bank memberikan bukti pelunasan dan sekaligus 

memberikan surat-surat yang berkaitan dengan 

motor, seperti BPKB dan lain-lain kepada 

pembeli kendaraan bermotor 

 



Bagi Hasil antara BPRS dan 

Pebisnis Dealer Motor 
o BPRS membayar seluruh pembelian kendaraan 

bermotor 

o BPRS mendapatkan uang penjualan dari pembeli 

kendaraan bermotor 

o Pengeluaran uang BPRS sebesar Rp 200.000.000,- 

untuk pembelian kendaraan bermotor 

o Penerimaan dan penjualan sebesar Rp 

220.000.000,- 

o Keuntungan yang didapat antara pebisnis dealer 

motor dan BPRS adalah 10.000.000,- : 10.000.000,- 




