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 Penelitian ini dilatarbelakangi dengan semakin berkembangnya dunia 

usaha di Indonesia khususnya di Banjarmasin, namun para pengusaha kesulitan 

dalam mengembangkan usaha karena kurangnya cukup modal. PT. BNI Syariah 

Kantor Cabang Banjarmasin memiliki peran dalam pembiayaan modal kerja 

dengan akad mudharabah yang menerapkan prinsip kehati-hatian, tetapi tidak bisa 

memberikan pembiayaan ke sembarang pengusaha. Di mana BNI Syariah hanya 

memberikan pembiayaan ini kepada lembaga koperasi yang mempunyai legalitas 

usaha terpecaya, karena pembiayaan mudharabah di dalamnya terdapat banyak 

risiko dan tidak adanya jaminan dalam akad mudharabah. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme 

pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad mudharabah pada PT. BNI 

Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dan untuk mengetahui kelayakan jaminan 

dalam pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad mudharabah pada PT. 

BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. 

 Jenis penelitian ini penelitian lapangan (field research), serta pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif 

dengan metode wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah karyawan atau pegawai (SME Financing Head) PT. BNI 

Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Melalui teknik analisis deskriptif kualitatif, 

penelitian ini menghasilkan sebagai berikut: 

 Pertama: Mekanisme pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad 

mudharabah pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin melalui beberapa 

tahap yakni tahap persiapan pembiayaan, tahap pengumpulan data dan analisis 

data, tahap persetujuan dan pencairan (realisasi) pembiayaan dan tahap 

monitoring. Terkait penyalurannya pihak BNI Syariah mengkhususkan 

penyaluran ini hanya kepada koperasi syariah yang berlegaliatas usaha terpercaya 

yang sudah terdaftar pada Bank Indonesia dan memiliki induk instansi yang jelas. 

 Kedua: kelayakan jaminan dalam pembiayaan modal kerja dengan 

menggunakan akad mudharabah pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang 

Banjarmasin dalam verifikasi data dan investigasi dalam menganalisis kelayakan 

jaminan hanya menggunakan standar analisis 3C yaitu character, capacity dan 

collateral. Karena yang memutuskan pembiayaan itu di terima atau tidak adalah 

KPP (Komite Pemutus Pembiayaan), sementara bank cuma sebagai pengususl 

bukan untuk menyetujui pembiayaan. 


