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This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Adiwarman Karim 2011
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Pemikiran Etika Bisnis M. Dawam Rahardjo
- Ade Fauzi 2015-06-29
Buku ini awalnya adalah tesis yang ditulis dalam
rangka menyelesaikan studi di Program
Magister Sekolah Pascasarjana Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tesis
awal berjudul “Pemikiran Etika Bisnis Dawam
Rahardjo Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian
ini didasari curiousity (minat ingin tahu) penulis
tentang konsep etika bisnis yang ditawarkan
oleh Dawam Rahardjo. Beberapa alasan kenapa
penulis memilih Dawam Rahardjo sebagai
“objek” penelitian, diantaranya: ia adalah orang
asli Indonesia, dan ia juga termasuk tokoh
intelektual muslim yang termasuk paket komplit
karena dikenal dengan beberapa keahlian
seperti ekonom, budayawan, agamawan,
sastrawan, dan aktifis sosial. Dengan beragam
background ini, maka akan sangat menarik
untuk melihat keterkaitan antara satu
pemikirannya dengan pemikiran lainnya,
khususnya pengaruh pada pemikiran etika bisnis
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Islam. Penulis membuat kosntruk dan
memformulasikan pemikiran etika bisnis Dawam
Rahardjo. Formulasi ini kemudian dianalisis
dengan uji kompatibilitas dan relevansi, dengan
adanya dua analisis ini maka kajian mengenai
pemikiran etika bisnis Dawam Rahardjo lebih
komprehensif. Dalam perkembangan
selanjutnya, dilakukan beberapa proses editing
oleh penulis. Dengan lebih menampilkan kajian
pemikiran etika bisnis Dawam Rahardjo, dan
‘membuang’ beberapa bagian, seperti
pendahuluan dan meringkas beberapa redaksi
sehingga buku ini dapat dengan mudah dibaca
para pembaca. Sebuah buku yang mengupas
etika bisnis Islam yang bertolak dari pemikiran
tokoh Indonesia, M. Dawam Rahardjo.
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
LAINNYA - Caroline 2021-12-30
Bank dan lembaga keuangan lainnya memiliki
peranan yang sangat penting dalam
perekonomian suatu negara. Lembaga keuangan
bank mendorong masyarakat untuk membuat
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simpanan atau tabungan dan kemudian
tabungan yang dikumpulkan tersebut
dipinjamkan kembali kepada individu-individu
dan atau perusahaan-perusahaan yang
membutuhkan. Bank menawarkan jasa-jasa bank
lainnya untuk memudahkan dan melancarkan
nasabah dalam setiap transaksi. Tujuan
pemberian jasa-jasa bank lainnya adalah untuk
mendukung dan memperlancar kegiatan
menghimpun dana dan menyalurkan dana.
Semakin lengkap jasa yang diberikan, maka
semakin baik, dalam arti jika nasabah hendak
melakukan suatu transaksi perbankan, cukup di
satu bank saja. Demikian pula sebaliknya, jika
jasa disuatu bank kurang lengkap, maka
nasabah terpakasa untuk mencari bank lain yang
menyediakan jasa yang mereka butuhkan. Di
dalam buku ini dibahas mengenai materi yang
mencakup konsep dasar mengenai bank dan
lembaga keuangan secara lebih mendalam.
Materi dalam buku ini disajikan secara singkat
dan jelas agar pembaca baik itu mahasiwa,
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pengajar, maupun khalayak umum lebih mudah
memahaminya. Buku ini tepat untuk dijadikan
rujukan sebagai bahan ajar bagi mahasiswa yang
berhubungan dengan mata kuliah manajemen
keuangan
Mengelola Bank Syariah (Cover Baru) - Ikatan
Bankir Indonesia 2018-11-26
MENGELOLA BANK SYARIAH Perbankan
syariah yang berkembang pesat di Indonesia
membutuhkan sumber daya manusia yang
memiliki kemampuan manajemen yang
mumpuni. Untuk itu, Ikatan Bankir Indonesia
(IBI) sebagai satu-satunya asosiasi profesi bankir
di Indonesia berupaya meningkatkan
profesionalisme bankir Indonesia dengan
menerbitkan buku serial perbankan syariah.
Buku pertama yang diterbitkan berjudul
Memahami Bisnis Bank Syariah. Sebagai
kelanjutan dari buku tersebut, IBI menerbitkan
buku Mengelola Bank Syariah yang merupakan
tindak lanjut pengembangan program pelatihan
yang ditujukan bagi para calon pimpinan dan
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rujukan bagi para pimpinan bank syariah,
khususnya di tingkat cabang. Untuk
mempersiapkan para calon pimpinan kantor
cabang bank syariah menguasai berbagai
bidang, buku ini disusun dengan sumber bahan
pelatihan di sejumlah bank syariah dan enam
unit kompetensi General Banking Syariah
tingkat Dua dalam Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia (SKKNI) yang meliputi:
Berkomunikasi di Tempat Kerja, Merencanakan
Program Bisnis Cabang, Menjalankan Program
Bisnis Cabang, Supervisi Operasional,
Melaksanakan Fungsi Monitoring dan
Controlling, dan Mengelola SDM.
DASAR DAN ASAS TRANSAKSI EKONOMI
BISNIS DAN KEUANGAN ISLAM - Ustadz Hadi
Aksi Indosiar 2015
DASAR DAN ASAS TRANSAKSI EKONOMI
BISNIS DAN KEUANGAN ISLAM PENULIS:
Ustadz Hadi Aksi Indosiar 2015 Ukuran : 14 x 21
cm Tebal : 291 halaman ISBN :
978-623-7474-38-8 Terbit : Agustus 2019
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www.guepedia.com Sinopsis: Dasar dan asas
transaksi ekonomi bisnis dan keuangan Islam
adalah falsafah maqashid dan hikmah. Konsep
falsafah maqashid dan hikmah Al-Jurjâwiy
adalah hikmah yang menakjubkan,
mencengankan akal pikiran serta memuaskan
hati dari syariat agama samawi bertujuan
mengenal Allâh, mentauhidkannya, mengetahui
cara beribadah dan bermuamalah dengan
menetapkan hukum yang diperlukan agar
terlaksana amar ma’rûf nahiy munkar dan
kemaslahatan hamba dunia dan akhirat. Alasan
falsafah maqashid dan hikmah sebagai dasar dan
asas ekonomi dan keuangan dalam bisnis Islâm
menurut Al-Jurjâwiy, untuk mewujudkan
ketundukan pada syariat Allâh; melestarikan
sunah Rasûl; menjaga diri dari yang
diharamkan; menumbuh kembangkan moral;
mewujudkan persaudaraan dan persatuan.
Kesemuanya menurut Al-Jurjâwiy mengandung
kemaslahatan dunia akhirat, dalam upaya
mengenal Allâh dengan menyembahnya dan
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beramar ma’ruf nahi munkar serta berakhlak
mulia. Hal ini tertuang dalam konsep hablum
min allâh wa min al-nâs. Kemaslahatan sebagai
asas inovasi kegiatan ekonomi dan keuangan
dalam bisnis Islâm kontemporer menurut penulis
terletak pada hikmah ihyâu al-Mawât-nya AlJurjâwiy yaitu berinovasi dalam bisnis demi
kemaslahatan ummat. Relevansinya konsep
falsafah maqashid dan hikmah sebagai dasar dan
asas transaksi bisnis ekonomi dan keuangan
kontemporer, meliputi tipologi ekonomi, yaitu
produksi, distrisbusi serta konsumsi. Ketiganya
memakai prinsip musyârakah, muzâra’ah dan
musâqah. Relevansi tipologi keuangan dalam
bisnis Islâm kontemporer bank dan non bank
yang meliputi: penghimpunan dana, penyaluran
dana dan kegiatan jasa keuangan. Ketiga
kegiatan tersebut dalam produk LKS bank
berbentuk: giro, tabungan, deposito, jasa-jasa
dan pembiayaan. Sedangkan LKS non bank,
yaitu: 1). Bayt al-Mâl wa al-Tamwîl; 2). Koperasi;
3). Asuransi; 4). Dana Pensiun; 5). Reksadana;
adiwarman-karim-2011-bank-islam-analisa-fiqih-dan

6). Pasar Modal; 7). Pegadaian (Rahn); 8).
Lembaga ZISWAF; 9). Pasar Uang; 10). Sewa
Guna (Leasing). Prinsip akadnya menggunakan
wadi’ah, mudlârabah, murâbahah, ijârah,
wakâlah, hiwâlah, kafâlah, qardh dan rahn serta
sharf selanjuntnya tujuan intinya adalah falâh
(keuntungan). Jika di analisa semua kegiatan
ekonomi masih relevan dengan konsep falsafah
maqashid dan hikmah Al-Jurjâwiy, terutama
hikmah dalam mu’âmalah Iqtishâdiyah yang
dituangkan dalam kitabnya Hikmat al-Tasyrî’nya, walaupun menggunakan istilah berbeda,
namun substansi relatif sama.
www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508
Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Produk Pendanaan Bank Syari’ah - Sulaeman
Jajuli
Kalimat bank, merupakan kata yang tidak asing
lagi bagi kita sebagai masyarakat Indonesia.
Hampir seluruh transaksi yang berkaitan dengan
keuangan, setiap harinya pasti menggunakan
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jasa perbankan. Seorang guru, siswa, dosen,
mahasiswa, petani dan seluruh kegiatan
masyarakat pasti mereka pernah berhubungan
dengan perbankan. Ketika kita akan melakukan
Ibadah haji, setoran awal untuk mendapatkan
porsi haji, maka biaya pelunasan ibadah haji
(BPIH) harus telah disetorkan ke bank. Suatu
ketika penulis melakukan ujian komprehensif di
kampus dan menanyakan kepada mahasiswa
Prodi Perbankan Syari’ah tentang apa itu bank
dan apa itu perbankan, mahasiswa tersebut
menjawab bahwa kalimat bank sama dengan
kalimat perbankan. Hanya diberikan imbuhan
‘per’ dan ‘an’ sehingga menjadi perbankan.
Mereka menjawab bahwa kata bank dan
perbankan sama.
Konsep Rate of Profit Perspektif Ekonomi
Islam - Trisiladi Supriyanto 2015-03-27
Buku ini menyimpulkan bahwa cita-cita bank
syariah untuk mewujudkan distribusi
pendapatan dan kekayaan yang berkeadilan
sesuai tujuan ekonomi syariah belum terlaksana.
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Struktur penentuan rate of profit dan
pembebanan pendapatan pada produk-produk
aset bank syariah tidak menciptakan distribusi
pendapatan yang adil (equitable distributive
income) baik bagi nasabah maupun bank itu
sendiri, sehingga tujuan tercapainya keadilan
ekonomi dalam masyarakat (social justice)
secara makro maupun mikro tidak dapat
terlaksana. Penyamaan konsep rate of profit
dengan rate of interest (bunga) dan penerapan
time value of money di dalam prakteknya di
bank syariah pada transaksi pinjaman dan
investasi telah menyebabkan ketidakstabilan
dalam sistem keuangan dan menurunnya
distribusi pendapatan pada nasabah dana serta
tingginya biaya modal pada nasabah financing.
Akibatnya sesuai dengan hasil penelitian
penulis, bank syariah memiliki risk profile yang
sama dengan bank konvensional, sehingga tidak
menciptakan equitable distribution of income
(distribusi pendapatan yang berkeadilan) pada
transaksi investasi di bank syariah. Praktek
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penggunaan rate of interest sebagai dasar
penentuan rate of profit di bank syariah secara
esensi telah menghilangkan sifat keadilan
(justice) yang merupakan tujuan pokok syariah
(maqashid sha‘riah). Dalam rangka menemukan
konsep rate of profit yang menciptakan
equitable distribution of income and wealth
(keadilan distributif dalam pendapatan dan
kekayaan), penulis menawarkan konsep rate of
profit yang sesuai dengan perspektif Islam baik
dari sisi kajian fikih, pendekatan teori ekonomi
Islam maupun studi empiris di bank syariah,
dengan harapan akan terjadi penyatuan
pemikiran di kalangan ekonom Islam terhadap
konsep rate of profit ini. Solusi yang utama
adalah: Dengan tidak menggunakan lagi
benchmark suku bunga bank konvensional
dalam pricing/margin/ujrah atau rate of profit di
bank syariah. Tujuannya agar: (1) Industri
perbankan syariah, memiliki metode yang Islami
dalam penentuan rate of profit sebagai
pengganti rate of interest yang selama ini
adiwarman-karim-2011-bank-islam-analisa-fiqih-dan

digunakan sebagai benchmark (2) Konsep rate of
profit yang Islami dengan prinsip economic
value of time ini dapat diaplikasikan di bank
syariah untuk tercapainya keadilan ekonomi
melalui distribusi pendapatan berkeadilan pada
transaksi investasi di produk-produk bank
syariah. Konsep rate of profit Islami yang akan
menciptakan keadilan distributif pada
pendapatan dan kekayaan itu adalah konsep
yang menghilangkan komponen riba (baik
nasi’ah maupun fadl) dan komponen maysir
(spekulasi). Komponen riba al-nasi’ah dalam
penentuan harga pembiayaan di bank syariah
yang dihilangkan adalah komponen cost of fund
yang mengikuti siklus rate of interest (suku
bunga) sedangkan komponen riba al-fadl dan
maysir yang dihilangkan adalah komponen risk
premium untuk mengatasi gagal bayar (default)
dan jangka waktu pembiayaan yang panjang.
Secara khusus komponen maysir yang
dihilangkan adalah komponen jangka waktu
(uncertainty dalam pembiayaan jangka panjang)
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yang bersifat fixed. Sedangkan komponen
overhead cost dan spread (kuntungan/rate of
profit bank) tetap ada.
ICBAE 2022 - Bima Cinintya Pratama
2022-08-23
The 3rd International Conference of Business,
Accounting, and Economics (ICBAE) 2022
continued the agenda to bring together
researchers, academics, experts and
professionals in examining selected themes by
applying multidisciplinary approaches. This
conference is the third intentional conference
held by the Faculty of Economics and Business,
Universitas Muhammadiyah Purwokerto and it is
a bi-annual agenda of this faculty. In 2022, this
event will be held on 10-11 August at the Faculty
of Economics and Business, Universitas
Muhammadiyah Purwokerto. The theme of the
3rd ICBAE UMP 2022 is “Innovation in
Economic, Finance, Business, and
Entrepreneurship for Sustainable Economic
Development”. It is expected that this event may
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offer a contribution for both academics and
practitioners to conduct research related to
Business, Accounting, and Economics Related
Studies. Each contributed paper was refereed
before being accepted for publication. The
double-blind peer review was used in the paper
selection.
Aspek Hukum Perbankan Syariah Di
Indonesia - Rachmadi Usman, S.H., M.H.
2022-08-11
Perbankan syariah secara lebih khusus diatur
dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
tentan perbankan syariah yang mengatur jenis
usaha, ketentuan pelaksanaan syariah,
kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan
bagi Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah
yang merupakan bagian dari Bank Umum
Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan
keyakinan kepada masyarakat yang masih
meragukan keyariahan operasional perbankan
syariah selama ini, dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 diatur pula kegiatan
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usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip
syariah meliputi usaha yang tidak mengandung
unsur riba, maisir, gharar, haram dan zalim,
yang pelaksannnya dilakukan secara menyeluruh
(kaffah) dan konsisten (istiqamah). Pengelolaan
perbankan syariah juga berpedoman kepada
prinsip Kehati-hatian gunu mewujudkan
perbankan syariah yang sehat, kuat, dan efisien
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Buku yang hadir di hadapan pembaca
ini sebagai upaya untuk memhami ketentuan
hukum perbankan syariah. Oleh karena itu,
topik-topik yang dibahas antara lain: - Bank
dalam islam; - Bank syariah dalam Sistem
Perbankan Nasional; - Implementasi Prinsip
kehatia-hatiandalam Perbankan Syariah; - Tata
Kelola yang Sehat bagi Perbankan syariah; Menajegen Risiko Perbankan Syariah; - Rasahia
Bank Syariah; - Kesehata Perbankan Syariah; Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah
Mellau Basyarnas; - Perkembangan Perbankan
Syariah dalam Arsitektur Perkembangan
adiwarman-karim-2011-bank-islam-analisa-fiqih-dan

Syariah; - Kiprah Bank Syariah di Indonesia; Perkembangan Bank Islam di Luar Negri. Buku
ini sangat Beguna Bagi akademisi, mahasiswa,
klangan perbankan, penegak huku, praktisi
hukum, dan pengamat hukum, serta pembaca
lainnya dalam mempelajari dan memhami norma
dan prinsip hukum perbankan syariah.
HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN - Junaidi,
S.H., M.H., C.L.A 2022-01-31
Judul : HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN
Penulis : Junaidi, S.H., M.H., C.L.A Ukuran : 14,5
x 21 cm Tebal : 180 Halaman No ISBN :
978-623-5687-82-7 HUKUM LEMBAGA
PEMBIAYAAN Perusahaan Pembiayaan yang
sebelumnya dikenal dengan leasing merupakan
bagian dari lembaga pembiayaan. Munculnya
industri leasing di tanah air diawali dengan
diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB)
tiga Menteri Republik Indonesia yaitu Menteri
Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri
Perdagangan Nomor KEP-122/MK/IV/2/1974,
Nomor 32/M/SK/2/1974 dan Nomor
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30/Kpb/I/1974 pada tanggal 7 Februari 1974.
Perusahaan pembiayaan pertama yang lahir
pasca SKB tiga Menteri tersebut adalah PT
PANN Persero yang didirikan pada tanggal 16
Mei 1974 dengan fokus kegiatan pembiayaan
leasing (sewa guna usaha) kapal. Selanjutnya
menyusul berdiri perusahaan pembiayaan
lainnya yaitu PT Orient Bina Usaha Leasing
(OBUL) pada awal tahun 1975 yang fokus pada
kegiatan pembiayaan mesin- mesin industri.
Istilah lembaga pembiayaan mungkin belum
terkenal dibandingkan dengan lembaga
keuangan dan lembaga perbankan. Belum
akrabnya dengan istilah ini bisa jadi karena
dilihat dari eksistensinya lembaga pembiayaan
memang relatif masih baru jika dibandingkan
dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu
bank. Bidang-bidang usaha yang masuk dalam
lingkup pembiayaan, yaitu : 1. Sewa guna usaha
(leasing); 2. Modal ventura (venture capital); 3.
Anjak Piutang (factoring); 4. Pembiayaan
Konsumen (consumer finance); 5. Kartu kredit
adiwarman-karim-2011-bank-islam-analisa-fiqih-dan

(credit card); Pengembangan keuangan
Indonesia juga ditandai dengan adanya
diversifikasi produk keuangan Indonesia, yaitu
dengan bermunculannya lembaga pembiayaan di
luar bank yang dapat dijadikan alternatif dalam
pemenuhan kebutuan masyarakat akan
pembiayaan yang diinginkan. Berkembangnya
lembaga keuangan non bank yang menawarkan
berbagai bentuk fasilitas pembiayaan akan lebih
memperluas penyediaan alternatif bagi dunia
usaha serta kebutuhan masyarakat Indonesia
dalam sistem perekonomian Indonesia.
Model Sistem Bagi Hasil - Dr. Drs. Suyoto
Arief, M.S.I 2022-03-14
Buku ini ditulis untuk memaparkan bagaimana
pengaruh faktor sosial ekonomi, produksi, dan
transparansi terhadap model sistem bagi hasil
pada sektor pertanian serta moderasi religiositas
terhadap pengaruh faktor sosial ekonomi,
produksi, dan transparansi terhadap sistem bagi
hasil pada sektor pertanian. Menggunakan
metode Structural Equation Modelling (SEM)
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penulis mengungkapkan bahwa faktor sosial
ekonomi tidak berpengaruh positif signifikan
terhadap model sistem bagi hasil pada sektor
pertanian. Sedangkan faktor produksi,
transparansi dan religiositas berpengaruh
signifikan terhadap sistem bagi hasil pada sektor
pertanian. Buku ini memaparkan pula bagaiman
religiositas memoderasi faktor sosial ekonomi,
faktor produksi, dan transparansi pada sektor
pertanian yang kemudian mempengaruhi bagi
hasil pada sektor pertanian. “Buku yang ditulis
oleh Dr.Suyoto Arief, MSI ini memberikan
pemahaman kepada kita semua terkait dengan
teori dan praktek bagi hasil dalam bidang
pertanian secara lengkap. Jika kita ingin
mengetahui sistem bagi hasil pertanian
dijalankan maka membaca buku ini menjadi
penting. Terus berkarya ustadz, semoga
memberikan kemanfaatan bagi umat.” Prof. Dr.
Muhammad, M.Ag. Pakar Keuangan dan
Perbankan Syariah
PEMBIYAAN SYARIAH: PERSPEKTIF
adiwarman-karim-2011-bank-islam-analisa-fiqih-dan

HUKUM ISLAM & HUKUM POSITIF - Takdir
2021-12-22
Syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT. atas
segala limpahan kekuatan-Nya sehingga dengan
segala keterbatasan waktu, tenaga dan pikiran
yang dimiliki penulis, akhirnya buku yang
berjudul “PEMBIAYAAN SYARIAH: Prespektif
Hukum Islam & Hukum Positif” ini dapat
terselesaikan sesuai dengan baik. Namun
demikian penulis menyadari bahwa materi buku
ini masih memiliki banyak kelemahan dan
kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran
sangatlah diharapkan demi semakin baiknya
kualitas penulisan buku ini. Terselesaikannya
buku ini tidak lepas dari bantuan serta kerja
sama banyak pihak. Untuk itu dengan segala
kerendahan hati penulis mengucapkan terima
kasih dan penghargaan sebesar-besarnya
kepada Allah SWT. yang telah memberikan
ridho, kemudahan serta bimbingan sehingga tim
penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini
dengan baik. Kepada seluruh keluarga yang
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telah mendukung tim penulis. Akhir kata, tim
penulis mengucapkan terima kasih kepada
semua pihak yang telah membantu, semoga
Allah memberi balasan sebaik-baiknya. Amin.
Akuntansi Syariah (Konsep Dasar) - Chairul
Iksan Burhanuddin 2022-07-21
Syariah Islam Dan Sumber Hukum Islam,
Sejarah Dan Perkembangan Akuntansi Syariah,
Sejarah Dan Perkembangan Akuntansi Syariah
Keuangan Syariah (Kdpplks), Akuntansi
Penghimpunan Dana, Akad Mudharabah, Akad
Murabahah, Akad Salam, Akad Istishna’, Akad
Ijarah, Fikih Zakat, Wakaf Dan Akuntansi Wakaf
Dan Isu Kontemporer Akuntansi Syariah
Dinamika Hukum Investasi di Indonesia Dr. Tina Amelia, S.H., M.H., CLA 2021-08-02
Melihat fenomena investasi yang begitu masive
di Indonesia, penulis terdorong untuk
menuliskan dinamika investasi Indonesia pada
sebuah buku yang dapat diakses secara luas dan
mudah oleh masyarakat. Dalam buku ini dapat
dilihat bahwa pembahasan tidak hanya berputar
adiwarman-karim-2011-bank-islam-analisa-fiqih-dan

pada laju investasi saat ini melainkan secara
umum pembaca dibawa terlebih dahulu
memahami secara general apa ruang lingkup
investasi, instrumen hukum, serta teori
investasi. Pengetahuan implementatif akan
didapatkan pembaca di bagian-bagian seperti
sengketa di bidang investasi dan politik hukum
investasi. Secara komprehensif buku ini juga
menyajikan bagaimana perkembangan investasi
nasional terutama di bidang yang sedang naik
tren seperti sektor pariwisata dan kelapa sawit.
Informasi-informasi tersebut disajikan dengan
pemilihan peristiwa dan data yang diambil
secara selektif untuk menjawab keinginan
penulis guna mendorong pengetahuan terkait
investasi untuk masyarakat di Indonesia baik
untuk para profesional yang terkait langsung,
pelajar, maupun masyarakat umum.
Karakteristik dan Hukum Bisnis Syariah Kholis Firmansyah, S.H.I., M.S.I. 2020-08-03
Hal-hal yang ada dalam bisnis konvensional
tidak menutup kemungkinan terdapat
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kesesuaian dengan syariah Islam atau minimal
tidak bertentangan, akan tetapi tidak sedikit
pula yang tidak sesuai dan justru bertentangan
dengan prinsip syariah Islam. Untuk itu perlu
dimunculkan karakteristik bisnis berbasis
syariah yang dalam buku ini akan dikaji dari segi
harta dalam perspektif Islam, modal dalam
bisnis syariah, kontrak bisnis syariah, hal-hal
yang dilarang dalam bisnis, dan peranan MUI
dalam perkembangan bisnis syariah di Indonesia
Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia - Dr.
Mardani 2022-08-18
Perkembangan penerapan ekonomi syariah di
Indonesia semakin pesat, dimulai pada tahun
1991, yaitu dibukanya Bank Muamalat
Indonesia, sebagai Bank yang pertama kali
menerapkan prinsip Syariah. Bahkan
perkembangan ekonomi syariah, buku saja
dalam sektor perbankan, tetapi juga
perkembangan lembaga keuangan syariah
nonbank, seperti asurasi syariah dan reasuransi
syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah,
adiwarman-karim-2011-bank-islam-analisa-fiqih-dan

reksadana syariah, pasar uang syariah, dana
pensiun syariah, dan lain-lain nya seperti
lembaga keuangan mikro syariah, dan bisnis
syariah lainnya. Bahkan perkembangan ekonomi
syariah, pada tahun 2010, semakin pesat,
khususnya bank syariah, terutama setelah
disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah. Sejak lahirnya Bank
Muamalat sebagai bank yang menerapkan
prinsip syariah, yaitu sejak tahun 1991, mata
kuliah "Hukum Perikatan Syariah" mulai
diajarkan kepada mahasiswa Fakultas Hukum di
Indonesia. Mata kuliah ini penting diajarkan
untuk mengetahui jenis-jenis akad (kontrak)
yang diterapkan di Lembaga Keuangan Syariah
(LKS), baik bank maupun non bank, bentuk dan
isi perjanjian, serta penyelesaian sengketa
bisinis syariah, baik ligitasi dan non ligitasi
(musyawarah, mediasi, dan arbitrase). Interaksi
bisnis syariah antara Lembaga Keuangan
Syariah dengan Nasabah dilandasai oleh adanya
hubungan bisnis yang diterapkan melalui
13/34
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perikatan/perjanjian yang dibuat secara tertulis.
Buku ini perlu dikuasai oleh para praktisi bisnis
syariah, selain para akademisi, dan mahasiswa
seperti mahasiswa Fakultas Syariah dan
mahasiswa Fakultas Ekonomi Prodi Ekonomi
Syariah. Selain itu, buku ini perlu juga dikuasi
oleh para hakim di lingkungan peradilan Agama
maupun peradilan Negeri, karena bila
penyelesaian secara musyawarah, mediasi, dan
arbitrase, perkara bisnis diselesaikan di
pengadilan, yaitu di Peradilan Agama, akan
tetapi berdasarkan asas kebebasan berkontrak,
para pihak dapat menyelesaikannya di
Pengadilan Umum, sesuai isi kontrak.
Implementasi Pembiayaan Murabahah dan
Strategi Manajemen Risiko pada Bank
Syariah - Herlina 2021-11-16
Murabahah pada bank syariah bertujuan
membiayai jual beli pada harga asal dengan
melakukan penambahan profit atau margin
sesuai kesepakatan. Dalam transaksi jual beli
tersebut, penjual harus mengetahui harga pokok
adiwarman-karim-2011-bank-islam-analisa-fiqih-dan

pembelian barang dan menentukan tingkat
tertentu sebagai tambahan dan harus
menjelaskan kepada pembeli, yang tertuang
dalam akad. Murabahah memiliki manfaat dan
fasilitas untuk memenuhi pembiayaan konsumtif
dan produktif dengan mengembalian angsuran
sesuai kemampuan nasabah. Implementasi
pembiayaan murabahah harus sesuai dengan
syarat dan ketentuan syariah. Penyimpangan
terjadi pada praktik akad murabahah
menyebabkan batil secara syariah.
Penyimpangan yang sering terjadi adalah
pelanggaran tentang syarat kepemilikan
terhadap harta (milkiyah) dan harga awal yang
diketahui (ra’sul mal ma’lum) dan pelanggaran
pada penempatan akad murabahah pada
transaksi yang salah. Penyimpangan pada
praktik murabahah merupakan salah satu faktor
penyebab terjadinya kemacetan dalam
pengembalian pinjaman sehingga diperlukan
strategi dalam manajemen risiko pembiayaan
berupa penambahan dana pinjaman, konversi
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Downloaded from
wedgefitting.clevelandgolf.com on by
guest

akad pembiayaan. Hal terpenting adalah review
analisa dan evaluasi terhadap kondisi nasabah
dengan cara melakukan penambahan fasilitas
dana pembiayaan. Pemaparan dan pembahasan
berbagai langkah yang tepat dalam
implementasi pembiayaan murabahah dan
menerapkan strategi manajemen risiko akan
jelas tertuang dalam buku ini sehingga
bermanfaat pada penerapannya dan dapat
menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi para
pembaca. Billahinasta’in.
Pengantar Perbankan Syariah Di Indonesia Devid Frastiawan Amir Sup 2022-08-18
Buku ini mendeskripsikan gambaran perbankan
syariah di Indonesia yang dapat digunakan
sebagai pengantar dalam memahaminya.
pembahasannya dimulai dari sejarah, regulasiregulasi yang mengatur, lembaga lain yang
terkait, serta fatwa-fatwa DSN-MUI seputar
akad dan produknya.
The Development of Islamic Thought on Multiple
Perspectives - Dr. Abdul Gaffar, M.Pd.I
adiwarman-karim-2011-bank-islam-analisa-fiqih-dan

2020-02-26
Memasuki abad ke-20 kajian ilmu keislaman
menjadi era dibukanya pemikiran dari berbagai
sudut pandang. Hal ini, didukung dari beberapa
temuan-temuan baru sains nyata-nyata
menantang doktrin dan gagasan-gagasan
keagamaan klasik. Sehingga, responsnya pun
beraneka rupa. Misalnya, beberapa kalangan
mempertahankan doktrindoktrin tradisional,
beberapa yang lain meninggalkan tradisi, dan
beberapa lagi yang merumuskan kembali konsep
keagamaan secara ilmiah. Seorang Ian G
Barbour (2000) melalui empat tipologi dialog
sains dan agama. Pertama, tipologi konflik, yakni
hubungan antara sains dan agama tidak
mungkin dipertemukan, bahkan terdapat
permusuhan dan pertempuran hidup-mati.
Tipologi kedua, independensi, tipologi itu
berpandangan bahwa antara sains dan agama
bisa hidup tenteram dan berdampingan jika
masing-masing saling konsentrasi pada
wilayahnya sendiri-sendiri. Masing-masing
15/34
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kelompok diandaikan harus mempertahankan
"jarak aman"-nya, tidak diperkenankan
melangkah keluar "pagar"-nya. Sebab keduanya
melayani fungsi yang berbeda, serta menjawab
persoalan yang berbeda pula dalam kehidupan
umat manusia. Tipologi ketiga adalah dialog.
Yaitu tipologi yang berupaya mencari
pembandingan-pembandingan tertentu, agar
persamaan dan perbedaan metode yang
digunakan oleh masing-masing dapat
ditunjukkan. Contoh kasus dalam tipologi ketiga
ini yaitu model konseptual dan analogi dalam
memberi penjelasan mengenai suatu objek.
Tipologi keempat adalah integrasi. Yaitu model
tipologi yang berupaya mencari titik temu antara
penjelasan-penjelasan yang ada dalam sains dan
agama. Integrasi tidak harus menyatukan atau
bahkan mencampur adukkan, namun cukup
memadukan untuk mencari kesesuaian antar
keduanya. Jika kita melihat dalam tradisi Islam
(baik itu Al-Qur'an maupun Hadits), tidak
ditemukan suatu terma yang memisahkan antara
adiwarman-karim-2011-bank-islam-analisa-fiqih-dan

ilmu dan agama. Di dunia Islam ide sains (ilmu)
include dalam agama, atau dengan kata lain
sains Islam lekat dengan wahyu. Bahkan dalam
Islam, seorang muslim dituntut memikirkan dua
masalah sekaligus yakni masalah duniawi dan
ukhrawi. Hal ini menegaskan bahwa penguasaan
terhadap dunia (ilmu & harta) harus selaras dan
seimbang dengan pengusaan terhadap urusan
ukhrawi (Agama). Keselarasan inilah yang
pernah dilakukan oleh intelektual muslim masa
lalu, sebut saja Ibnu Sina, Ibnu Rusyd dan Ibnu
Khaldun. Ketiganya telah menerapkan sistem
keilmuan terpadu yakni tidak hanya menguasai
satu disiplin ilmu pengetahuan. Sayang dalam
muslim sekarang ini masih sedikit yang mewarisi
tradisi intelektual tersebut. Sumber utama
dalam kajian islam adalah Al-Qur’an dan
AlSunnah. Tentu melalui proses ijtihad dengan
menggunakan berbagai pendekatan dan metode
memberi inspirasi bagi munculnya ilmu-ilmu
yang ada pada lapisan berikutnya yaitu lapisan
ilmu-ilmu keislaman klasik. Dengan cara yang
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sama, pada abad-abad berikutnya muncullah
lmu-ilmu keislaman (religius studies), sosial
(social sciences) dan humaniora (humanities),
dan berujung munculnya ilmu-ilmu dan isu-isu
kontemporer (natural sciences) pada lapisan
berikutnya (Amin Abdullah, 2006). Hadirnya
acara International Confrence on Islamic
Thought (ICIT) dengan Tema : The Development
Of Islamic Thoughts on Multiple Perspectives
bagian dari ikhitiar IAI Al-Khairat Pamekasan
melakukan kajian Islamic studies untuk
merespon perkembangan pemikiran Islam dari
akademisi baik dosen, peneliti dan mahasiswa
yang tertarik mengkaji isu-isu kajian keislaman
dari berbagai sudut pandang dimasa yang akan
datang. Dengan menghadirkan beberapa para
narasumber dari beberapa Negara yang tentu
sesuai dengan exspert (kepakaran), di
antaranya: Dr. Haji Hambali Bin Haji Jaili
(Unissa Brunai Darussalam), Dr. Mohd Shahid
Bin Mohd Noh (University of Malaya Malaysia),
Dr. tuan Haji Toifur (ketua Sewan Wakaf
adiwarman-karim-2011-bank-islam-analisa-fiqih-dan

Singapura) dan Prof. Hamidullah Marazzi
(Hamadan Institute of Islamic Studies India)
Harapan dari out put dari acara ICIT mampu
mendongkrak tradisi kajian islam yang
mengarah pada Hadlarah an-nash (budaya teks),
hadlarah al-’ilm (sosial, humaniora, sains dan
teknologi) dan hadlarah al-falsafah (etik
emansipatoris). Amin Abdllah mengatakan
wilayah Hadlarah al-’ilm (budaya ilmu), yaitu
ilmu-ilmu empiris yang menghasilkan sain dan
teknologi, tidak akan punya ”karakter”, dan etos
yang memihak pada kehidupan manusia dan
lingkungan hidup, jika tidak dipandu oleh
hadlarah al-falsafah (budaya etik emansipatoris)
yang kokoh. Sementara itu, hadlarah an-nash
(budaya agama yang semata-mata mengacu
pada teks) dalam kombinasinya dengan hadlarah
al-’ilm (sain dan teknologi). Sumbangsih
pemikiran pada International Confrence on
Islamic Thought yang diikuti dari kurang lebih
111 peserta dari berbagai Perguruan Tinggi
tanah air , yakni para dosen dan peneliti untuk
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ikut serta menyampaikan ide ide cemerlang
sesuai dengan disiplin dan sudut pandang
masing masing. Ada enam kajian yang dijadikan
pijakan berfikir, di antaranya: Islamic Education,
Islamic Education and Management , Psychology
Guidance and Counseling, Al-Qur’an and Tafsir,
Islamic Culture dan Islamic Law & economy
Perbankan Syariah Indonesia - Frena Fardillah
2021-07-05
Buku ini merupakan hasil kolaborasi dari para
penulis yang berasal dari kalangan akademisi,
praktisi, maupun professional dalam bidang
perbankan syariah. Dalam buku ini mengangkat
isu strategis berkaitan dengan Perbankan
Syariah Indonesia yang terdiri dari 13 bab yang
berisi tentang kupasan menarik tentang
Perbankan Syariah Indonesia
Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan
Aplikasi) - Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy.
2021-05-02
Judul : Bank dan Lembaga Keuangan Syariah
(Teori dan Aplikasi) Penulis : Muhammad
adiwarman-karim-2011-bank-islam-analisa-fiqih-dan

Kurniawan, S.E., M.E.Sy. Ukuran : 15,5 x 23 cm
Tebal : 304 Halaman ISBN : 978-623-6233-09-2
SINOPSIS BUKU Ditengah eksistensi lembaga
lembaga keuangan syariah yang sedang
memunculkan gebrakan baru dengan salah satu
marger bank syariah yang dilakukan serta guna
untuk mengatasi adanya krisis moneter dan
keuangan yang mengglobal saat ini, kehadiran
lembaga lembaga keuangan syariah merupakan
salah satu solusi atau jalan keluar bagi umat
islam. Ditengah hiruk pikuk eksistensi lembaga
keuangan konvensional dan kurangnya
pengetahuan umat islam terhadap lembaga
keuangan syariah, kehadiran buku ini salah satu
jawaban akan semua pertanyaan pertanyaan
umum mengenai kauangan syariah dimana buku
ini menjelaskan keuangan syariah dalam bentuk
teoritis dan praktis. Buku ini berjudul “Bank dan
Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan
Aplikasi)”. Buku ini penulis kontribusikan untuk
dunia pendidikan dan dunia perbankan syariah
di Indonesia. Secara umum buku ini
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mengakomodasi berbagai perubahan dan
penambahan materi yang terjadi selama kurun
waktu terakhir. Regulator yang tadinya
diperankan oleh Bank Indonesia dan Kementrian
Keuangan kini telah di serahkan dibawah
Otoritas Jasa Keuangan. Regulasi yang
diterbitkan juga mengalami perubahan dan
penambahan seiring dengan kebutuhan industri,
fatwa DSN MUI juga telah bertambah mencapai
angka 100 fatwa hingga akhir 2015. Oleh karena
nya revisi buku Bank Dan Lembaga Keuangan
Syariah ini masih sangat memperlukan revisi
untuk menjadikan buku ini lebih lengkap dan
memadai. Buku ini terdiri dari sepuluh bab. Bab
pertama membahas tentang Konsep Dasar
Ekonomi Islam, bab kedua membahas tentang
Bank Sentral, bab ketiga membahas tentang
Bank Syariah, bab keempat membahas tentang
Produk-Produk Bank Syariah, bab kelima
membahas tentang BPRS (Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah), bab keenam membahas tentang
Asuransi Syariah, bab ketujuh membahas
adiwarman-karim-2011-bank-islam-analisa-fiqih-dan

tentang Perusahaan Pembiayaan Syariah, bab
kedelapan membahas tentang Pegadaian
Syariah, bab sembilan membahas tentang BMT
(Baitul Maal wa Tamwil), bab kesepuluh
membahas tentang Pasar Modal Syariah, bab
kesebelas membahas tentang Badan Amil Zakat
dan bab keduabelas membahas tentang
Lembaga Wakaf.
MENGENAL KONSEP BISNIS SYARIAH
DARI TITIK NOL - Nur Wahid, M.H 2021-01-06
Buku ini secara spesial mengenalkan berbagai
teori bisnis syariah yang bersumber dari alQuran, Hadis Rasulullah, dan Ijtihad Para ulama
klasik hingga ulama kontemporer. Di era digital
4.0, buku ini mengajak para generasi millenial
untuk kembali kepada bisnis yang berbasis
syariah, menghadirkan kembali spirit bisnis yang
tidak hanya keuntungan dunia tetapi juga
akhirat, memasyarakatkan kembali nilai-nilai
agama dalam praktik bisnis ke masyarakat
zaman now dan generasi millenial yang sedang
gandrung dengan berbagai konsep bisnis.
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Pemahaman tentang Surat An-Nisa (4) ayat 59
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah
dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara
kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada
Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian. yang demikian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya. Perintah
menaati Allah dan Rasul-Nya, artinya perintah
untuk mengikuti al-Quran dan Sunnah
Rasulullah, sedangkan perintah untuk menaati
ulil amri, ialah perintah mengikuti Ijma’, yaitu
hukum-hukum yang telah disepakati oleh para
mujtahidin, karena mereka itulah ulil amri kaum
muslim dalam hal pembentukan hukum-hukum
Islam. Dan, perintah untuk mengembalikan
kejadian-kejadian yang diperselisihkan antara
umat Islam kepada Allah dan Rasul-Nya artinya
ialah perintah untuk melakukan qiyas, karena
dengan qiyas itulah terlaksana perintah
mengembalikan suatu masalah kepada al-Quran
adiwarman-karim-2011-bank-islam-analisa-fiqih-dan

dan Sunnah Rasulullah. Dalam konteks keIndonesiaan, Ulil Amri ialah pemerintah, dalam
pemerintahan terdapat ulama, para ulama
tersebut tergabung dalam satu organisasi yang
namanya Majelis Ulama Indoenesia (MUI). Peran
vital MUI untuk meningkatkan kesadaran umat
muslim Indonesia terhadap pentingnya
penerapan prinsip-prinsip syariah dalam dunia
bisnis. Alat vital tersebut ialah fatwa, fatwa
itulah yang harus mendapat pengakuan dari
umat muslim di Indonesia, tidak hanya diakui
tetapi juga harus ditaati. Fatwa itu berdasarkan
galian hukum dari sumber hukum yang
disepakati para ulama yaitu al-Quran, AsSunnah, Ijma, dan Qiyas, serta sumber dalil
hukum yang tidak disepakati oleh para ulama
seperti istihsan, maslahah mursalah, ‘urf,
istishab, syar’u manqablana, dst.. maka umat
muslim seharusnya tidak hanya memikirkan
keuntungan tetapi lebih dari itu yaitu penerapan
fungsi prinsip syariah untuk kesejahteraan
masyarakat Indonesia. Bisnis syariah adalah
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segala bentuk aktivitas dari berbagai transaksi
yang dilakukan manusia guna menghasilkan
keuntungan baik berupa barang atau jasa untuk
memenuhi kebutuhan hidup masyarakat seharihari berdasarkan pada perintah, larangan,
panduan, prinsip dari Allah untuk perilaku
manusia di dunia ini dan utamanya mendapat
pahala guna keselamatan di akhirat. Tujuan
bisnis syariah tidak selalu mencari profit (qimah
madiyah atau nilai materi), tetapi harus dapat
memperoleh dan memberikan benefit
(keuntungan dan manfaat) non materi, baik bagi
si pelaku bisnis sendiri maupun pada lingkungan
yang lebih luas, seperti terciptanya suasana
persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya.
Dua orientasi lainnya, yaitu qimah khuluqiyah
dan ruhiyah. Qimah khuluqiyah adalah nilai-nilai
akhlak mulia yang menjadi suatu kemestian yang
muncul pada kegiatan bisnis, sehingga tercipta
hubungan persaudaraan yang islami, baik antara
majikan dengan buruh, maupun antara penjual
dengan pembeli (bukan hanya sekedar
adiwarman-karim-2011-bank-islam-analisa-fiqih-dan

hubungan fungsional maupun profesional
semata). Qimah ruhiyah berarti, perbuatan itu
dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada
Allah. Dari ilustrasi inilah saya merasa perlu
untuk menulis buku ini, selain sebagai sarana
untuk mendapat pahala, juga sebagai sarana
untuk berbagi ilmu kepada mereka-mereka yang
saat ini sedang merintis bisnis atau yang sudah
mapan. Selesainya buku ini tentu banyak yang
mendukung, oleh karenanya saya mengucapkan
terimakasih yang tidak terhingga kepada semua
pihak yang telah membantu rampungnya buku
ini. Pertama kepada penerbit yang telah
memberi kesempatan kepada saya untuk
bekerjasama dan kepada para sahabat yang
telah berkenan memberi kata testimoni, semoga
semakin sukses dan berkah selalu. Kedua, saya
mengucapkan terimakasih kepada bundari surga
(Putri Nazma Maharani, M.Pd),
bapak/ibu/mbah/bapak dan ibu mertua, dan
keluarga besar mba Jamin-Dartem yang tidak
saya sebutkan satu persatu, namun cinta tetap
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menggebu. Ketiga, Kepada para sahabat pena
dan para dosen serta tenaga kependidikan
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto,
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Institut
Teknologi Telkom Purwokerto. Semoga amal
baiknya selalu di terima disisi Allah dan selalu di
bukakan pintu rizkinya, Amin. Upaya doa dan
harapan penulis, semoga tulisan ini tidak
menambah kesalahpahaman dimaksud.
Karenanya wajar jika tulisan ini masih
memerlukan masukan dan kritik konstruktif dari
berbagai pihak, utamanya dari para saudara
kami seiman, kaum muslimin muslimat. Sebab
kitalah yang paling bertanggungjawab untuk
mengamalkan ajaran Islam secara benar dan
kafah untuk kesejahteraan seluruh makhluk
alam ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat
khususnya bagi diri penulis dan pembaca.
ICETLAWBE 2020 - Tulus Suryanto 2020-11-04
We are delighted to introduce the proceedings of
The International Conference on Environment
and Technology of Law, Business and Education
adiwarman-karim-2011-bank-islam-analisa-fiqih-dan

on Post Covid 19 – 2020 (ICETLAWBE 2020).
This conference is organized by Faculty of Law
Universitas Lampung, Coorporation With
Universiti Teknologi MARA Cawangan Pulau
Pinang Malaysia, STEBI Lampung Indonesia,
Asia e University Malaysia, Rostov State
University Russia, University of Diponegoro
Indonesia, IAIN Palu Indonesia, Universitas Dian
Nusantara Jakarta Indonesia, Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta Indonesia, Universitas
Trunojoyo Madura Indonesia, STEBIS IGM
Palembang Indonesia, Universitas Katolik
Parahyangan Bandung Indonesia, Universitas
Jenderal Achmad Yani (UNJANI) Bandung
Indonesia, Akademi Farmasi Yannas Husada,
Bangkalan Indonesia and Universitas Saburai
Lampung Indonesia. This conference has
brought researchers, developers and
practitioners around the world who are
leveraging and developing technology and
Environmental in Business, Law, Education and
Technology and ICT. The technical program of
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ICETLAWBE 2020 consisted of 133 full papers.
The conference tracks were: Track 1 - Law;
Track 2 – Technology and ICT; Track 3 Business; and Track 4 - Education.
Akuntansi Keuangan Syariah - Aji Prasetyo,
S.E.I., M.S.A.
Perkembangan ilmu akuntansi syariah semakin
diperhitungkan seiring dengan berkembangnya
keilmuan ekonomi syariah, terutama yang
diimplementasikan dalam lembaga keuangan
syariah. Konsep akuntansi syariah memperkuat
implementasi prinsip syariat Islam dalam
menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk
pertanggungjawaban amanat pengelola
keuangan bisnis yang tidak hanya ditujukan
kepada stakeholder dan shareholder, tetapi juga
kepada Allah Subhanahu wata’ala. Buku
Akuntansi Keuangan Syariah ini, menjembatani
para praktisi akuntan maupun akademisi untuk
dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai
dengan prinsip-prinsip transaksi keuangan
syariah. Oleh karena itu, buku ini menyajikan
adiwarman-karim-2011-bank-islam-analisa-fiqih-dan

konsep akuntansi syariah disertai contoh kasus
transaksi keuangan syariah dan dijelaskan
penyajian pencatatan hingga laporan keuangan
akuntansinya.
Hukum Ekonomi Islam - Farid Wajdi
2021-02-23
Buku ini menggunakan tema Hukum Ekonomi
Islam sebagai isu utama sebagai suatu ilmu
pengetahuan yang berupaya memandang,
meninjau, dan meneliti permasalahan ekonomi
dengan cara-cara Islami. Substansi utamanya
berkaitan dengan kajian atas suatu atau
kegiatan yang dilakukan orang perorang,
kelompok orang, badan usaha yang berbadan
hukum atau tidak berbadan hukum dalam
rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat
komersial dan tidak komersial menurut prinsip
syariah. Hukum Ekonomi Islam merangkum
bahasan berkenaan isu-isu aktual atau
kontemporer di bidang perusahaan pembiayaan
seperti modal ventura, ijarah (leasing), kartu
kredit, pegadaian, koperasi dan multi level
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marketing serta jual beli, broker, garansi, jual
beli valuta asing, penimbunan barang, termasuk
usaha waralaba. Selain itu, untuk merespons
dinamika bisnis dan muamalah kekinian, juga
dibahas hukum melakukan transaksi/bisnis
online seperti e-commerce, GoPay, E-Money,
Finance Technology (Fintech), Transportasi
Online (Daring), Go-Food dan sebagainya. Buku
ini juga membahas tuntas berkaitan dengan
mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi
Islam baik secara litigasi maupun non-litigasi
seperti mediasi dan perdamaian maupun
arbitrase sesuai dengan hukum positif di
Indonesia.
Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa
2020-12-17
Ruh buku ini bukanlah sebuah karya cipta,
tidaklah pula menerbitkan sebuah model dan
konsep baru. Buku ini disusun semata sebagai
bahan ajar bagi penulis di kelas. Agar penulis
memiliki arah yang jelas dalam mengajar,
adiwarman-karim-2011-bank-islam-analisa-fiqih-dan

sehingga para siswa juga memiliki konsep yang
pasti, apa yang akan dan sedang dia pelajari.
Sehingga buku ini lebih merupakan catatan
perkuliahan bagi siswa dan pengembangan
silabus dan RPS bagi penulis sebagai pengajar di
kelas. Pada penerbitan awal ini, mungkin buku
ini akan sangat abai terhadap pengutipan
pendapat dan penelitian yang termutakhir.
Tetapi semata mengumpulkan pendapat yang
sifatnya sudah diketahui umum dan menjadi
pengetahuan umum pula. Pada edisi-edisi dan
cetakan berikutnya penulis berharap kritik dan
saran agar penulis bisa lebih banyak
menyisipkan konsep yang lebih ilmiah, baik pada
penjelasan langsung setiap konsep maupun pada
catatan kaki buku ini. Sehingga buku ini menjadi
lebih kaya dan bisa dipertanggungjawabkan
secara ilmiah isinya. Buku ini ditulis dalam 17
bab yang diharapkan bisa digunakan para
pembelajar sebagai bahan perkuliahan pada
jenjang sarjana dan pascasarjana pada bidang
manajemen keuangan syariah, ekonomi syariah,
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perbankan dan jurusan lain yang berkenaan.
Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif
Maqashid Al-Syariah - Dr. Ika Yunia Fauzia,
Lc., M.E.I. dkk 2014-02-14
Pada dasarnya maqashid al-syariah merupakan
dasar ekonomi Islam yang berasal dari Allah
SWT yang bertujuan memberikan kemaslahatan
kepada manusia, berupa kebutuhan daruriyah,
hajiyah , dan tahsiniyah supaya manusia dapat
hidup dalam kebaikan dan menjadi hamba-Nya
yang baik. Produksi barang kebutuhan dasar
secara khusus dipandang sebagai kewajiban
sosial ( fard al-kifayah ) sehingga dapat
mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui
keadilan pendistribusian. Prinsip dasar ekonomi
Islam dalam perspektif maqashid al-syariah ini
tidak hanya populer di kalangan akademisi, tapi
juga populer di kalangan praktisi ekonomi Islam.
Prinsip dasar ekonomi Islam ini tidak saja
menjadi tujuan dan esensi ekonomi Islam, tetapi
juga sebagai dasar bangunan ekonomi Islam.
Semakin populernya prinsip ekonomi Islam
adiwarman-karim-2011-bank-islam-analisa-fiqih-dan

dalam kegiatan bisnis di Indonesia saat ini, maka
dibutuhkan aturan hukum (Islam) yang lugas
dan prinsipil bagi masyarakat. Buku ini
menyajikan dan membahas kaidah penting
seputar prinsip dasar ekonomi Islam dalam
perspektif maqashid al-syariah , dengan harapan
bisa menginspirasi para akademisi, praktisi
bisnis dan keuangan, mahasiswa studi ekonomi
dan hukum Islam, serta bagi masyarakat pada
umumnya. Buku persembahan penerbit Prenada
Media Group.
Memahami Bisnis Bank Syariah - Ikatan
Bankir Indonesia 2014-08-20
Bisnis perbankan syariah saat ini tumbuh cukup
pesat. Hampir setiap bank besar membuka
layanan berbasis syariah. Selain untuk melayani
nasabah yang memerlukan perbankan syariah,
secara bisnis peluang pertumbuhannya masih
sangat besar. Sebelumnya, Ikatan Bankir
Indonesia pernah menerbitkan buku Memahami
Bisnis Bank. Buku tersebut membahas segala hal
mendasar yang perlu diketahui terkait
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pengelolaan bank. Buku ini bisa dikatakan
merupakan “versi syariah” dari buku tersebut.
Pada buku ini, Ikatan Bankir Indonesia ini
bertujuan memberikan informasi selengkaplengkapnya mengenai pengelolaan bisnis bank
syariah. Diharapkan buku ini dapat menjadi
panduan dasar bagi setiap insan perbankan yang
ingin atau sudah terlibat dalam pengelolaan
bank syariah. Selain itu, diharapkan juga dapat
menjadi referensi bagi masyarakat umum yang
ingin memahami lebih jauh tentang bisnis bank
syariah. Buku Memahami Bisnis Bank Syariah ini
juga merupakan bacaan wajib bagi para peserta
yang akan mengikuti sertifikasi terkait
perbankan syariah yang diadakan oleh Lembaga
Sertifiaksi Profesi Perbankan.
HADITS AHKAM EKONOMI - Iwan Permana,
S.Sy., M.E. Sy 2021-02-23
Sumber Hukum Islam kedua setelah Alquran
yaitu Al-Hadits. Dalam segala aspek kehidupan,
kita dituntut untuk senantiasa selaras dengan
Alquran dan Al-Hadits baik dalam hal ibadah
adiwarman-karim-2011-bank-islam-analisa-fiqih-dan

maupun muamalah. Dalam kegiatan ekonomi,
pada prinsipnya boleh dilakukan kecuali jika
Alquran atau Al-Hadits melarang maka
hukumnya menjadi haram sesuai dengan
keumuman kaidah fiqih muamalah. Selain
membahas tentang kedudukan hadits Nabi, buku
ini juga membahas seluruh kegiatan ekonomi
mulai dari jual beli, pinjam-meminjam, sewamenyewa, modal dan investasi, penggadaian,
kepemilikan harta, kerja sama bisnis,
mekanisme pasar dan sebagainya dipandang
dalam perspektif hadits Nabi, mulai dari konsep
sampai implementasi hadits-hadits pada setiap
kegiatan ekonomi. Dengan demikian, para
pembaca bisa menentukan hukum kegiatan
ekonomi dalam timbangan hadits yakni dengan
mencari hadits-hadits larangan pada kegiatan
ekonomi. Dan jika tidak ditemukan larangan
maka hukum dikembalikan kepada hukum
mubah sebagaimana hukum asal pada kegiatan
muamalah. Mata Kuliah Hadits Ekonomi
merupakan mata kuliah wajib pada setiap Prodi
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Ekonomi Syariah, Hukum Ekonomi Syariah,
Perbankan Syariah, dan Manajemen Keuangan
Syariah yang ada di setiap Perguruan Tinggi
ataupun Universitas di Indonesia. Buku ini telah
disesuaikan dengan silabus mata kuliah Hadits
Ekonomi karena itu buku ini sangat cocok untuk
dosen dan mahasiswa, para peneliti, dan para
praktisi ekonomi di Lembaga Keuangan dan
Bisnis Syariah.
FIQH MUAMALAH Kajian Komprehensif
Ekonomi Islam - FIQH MUAMALAH Kajian
Komprehensif Ekonomi Islam 2020-02-13
Buku yang berjudul “FIQH MUAMALAH: Kajian
Komprehensif Ekonomi Islam” ini, yang di
dalamnya penulis mencoba melacak dan
menguak sisi normatif, historis, teoritis dan
praktis hal ihwal yang bersinggungan dengan
ekonomi Islam dan berbagai problematikanya.
Dalam mengkaji dan menganalisis data, penulis
gali melalui data primer yang termaktub dalam
al-Qur’an dan al-Hadits, disertai data sekunder
melalui opini para fuqaha, utamanya madzahib
adiwarman-karim-2011-bank-islam-analisa-fiqih-dan

al-Arba’ah (Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi’i dan
Ahmad). Sehingga data yang diperoleh tentang
ekonomi Islam tersebut lebih komplit, akurat,
credible, valid dan universal. Iringan shalawat
terbingkai salam, semoga senantiasa Allah
curahkan kepada Revolusioner dunia baginda
Nabi Muhammad saw., yang telah membina dan
membawa umat manusia dari gelapnya
kebodohan menuju gelimangan sinar ilmu
pengetahuan di setiap lini kehidupan, serta
seluruh keluarga, para sahabat dan orang-orang
yang mengikuti mereka hingga akhir masa. Buku
ini juga telah disesuaikan dengan garis-garis
besar Silabi yang diterbitkan Ditjen Pendis
Kemenag RI, kemudian penulis kembangkan
sesuai konsepsi yang tertuang dalam syari’at
Islam. Buku ini bukan saja untuk
STAIN/IAIN/UIN, tetapi juga untuk PTAIS dan
Umum, khususnya Jurusan Tarbiyah, Syari’ah
dan Ekonomi dan Bisnis.
Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan
Kontemporer - Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I.
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2021-12-01
Kaidah-kaidah fikih lahir dengan tujuan
menetapkan hukum Islam dalam persoalanpersoalan baru yang terus berkembang seiring
perkembangan zaman, terutama dalam transaksi
ekonomi atau muamalah maliyah yang
senantiasa berkembang. Adanya kaidah-kaidah
fikih merupakan suatu keharusan untuk
memperoleh kemudahan mengetahui hukumhukum kontemporer dalam persoalan ekonomi
yang banyak tidak memiliki nash sharīh (dalil
pasti) dalam Al-Qur’an maupun Hadis. Guna
memenuhi kebutuhan tersebut, buku ini
disajikan dengan secara spesifik membahas
tentang kaidah fikih secara aplikatif pada akadakad ekonomi dan keuangan kontemporer.
Secara konten, pada Edisi Kedua ini telah
ditambahkan satu bab, sehingga keseluruhan
terdapat dua belas bab. Pembahasan kaidah
tematis seputar ganti rugi dalam transaksi
ekonomi Islam sangat urgen bagi mahasiswa.
Hal ini karena pembahasan ganti rugi dalam
adiwarman-karim-2011-bank-islam-analisa-fiqih-dan

kajian fikih sebenarnya sangat luas, sehingga
penting kiranya untuk memberikan pemahaman
secara sederhana baik secara teoretis maupun
praktis berkenaan penerapan kaidah-kaidah fikih
ekonomi dan keuangan kontemporer dalam
masalah ganti rugi dalam transaksi muamalah
kontemporer. Buku ini ditujukan sebagai bahan
ajar matakuliah “Kaidah-kaidah Fikih Ekonomi
Syariah” yang diajarkan di program studi
Perbankan Syariah, Ekonomi Syariah, Hukum
Ekonomi Syariah dan program studi lainnya
yang relevan, baik di perguruan tinggi Islam
maupun di perguruan tinggi lainnya. Semoga
hadirnya buku ini dapat membantu mahasiswa
dalam memahami aplikasi kaidah-kaidah fikih
muamalah kontemporer. Buku persembahan
penerbit PrenadaMediaGroup #Kencana
Perbankan Syariah di Indonesia - DR. Basaria
Nainggolan, M.Ag. 2021-02-14
Pemahaman masyarakat mengenai perbankan
syariah di Indonesia dapat dikatakan sngat
minim, masih ada keraguan tentang Perbankan
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Syariah, keraguan tersebut juga disebabkan
tidak memahami bentuk, akad dan istilah yang
dipakai dalam meraih keuntungan, Perbedaan
pendapat tentang penetapan haramnya bunga
bank padahal secara tegas Allah telah
mengharamkan riba (Al-Baqarah: 275).
Beberapa hal tersebut disebabkan karena tidak
adanya sosialisasi dan edukasi yang
berkelanjutan pada semua lapisan masyarakat.
Alasan-alasan diatas menyebabkan penulis
akhhirnya menciptakan sebuah karya tulis
dengan judul“Perbankan Syariah di Indonesia”.
Buku ini diawali dengan Pendahuluan, Filosofi
Perbankan Syariah, Landasan Hukum Perbankan
Syariah, Tinjauan Sosiologis, Yuridis dan Politik
Perbankan Syariah dilanjutkan dengan
membahas mengenai Pengertian Perbankan
Syariah, Sejarah Perbankan Syariah, Kedudukan
Tata Hukum Perbankan Syariah, Akad dan
Bentuk-bentuk Kegiatan Operasional Bank
Syariah dan yang terakhir Penutup. Buku ini
dapat menjadi referensi dan bahan bacaan bagi
adiwarman-karim-2011-bank-islam-analisa-fiqih-dan

mahasiswa Perbankan Syariah pada pendidikan
tinggi di Indonesia, baik pada Fakultas Ekonomi
Islam maupun fakultas Ekonomi Umum pada
jenjang D3, S1, dan S2. Serta menjadi
pencerahan bagi para akademisi dan praktisi
ekonomi syariah untuk memperdalam kajian
tentang Perbankan Syariah di Indonesia.
BUKU AJAR LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
NON BANK - FIRMAN SETIAWAN, S.HI., M.EI.
2017-12-21
Buku ajar ini membahas tentang OJK, Asuransi,
Pegadaian, Pasar Modal Syariah, Reksadana
Syariah, Obligasi Syariah, Lembaga Amil Zakat,
Badan Wakaf, Lembaga Pembiayaan Syariah,
BMT, dan Dana Pensiun Syariah sehingga
merupakan salah satu rujukan wajib bagi
mahasiswa yang memprogram mata kuliah
Lembaga keuangan Syariah non bank serta
bahan referensi bagi akademisi dan praktisi.
ICISPE 2019 - Bulan Prabawani 2020-04-23
Hosted by the Faculty of Social and Political
Sciences, Universitas Diponegoro - Indonesia,
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International Conference on Indonesian Social
and Political Enquiries (ICISPE) serves as a
strategic venue for academicians and
practitioners whose interest is Indonesian social
and political studies to get interconnected with
other academicians and other fields of study. It
is also intended to be a venue for scholars from
various backgrounds to connect and initiate
collaborative and interdisciplinary studies. The
papers presented at the ICISPE provide research
findings and recommendations that are both
directly and indirectly beneficial for public
needs, especially policy makers and
practitioners in Indonesia. The 4th ICISPE 2019
was held in the Semarang, Indonesia, bringing
up a theme of "People, Nature, and Technology:
Promoting Inclusive Environmental Governance
in the Era of Digital Revolution" as a response to
the current dynamics of social and political
issues in this millennial era. This theme aims at
looking more closely on how the relations
between social and political aspects on
adiwarman-karim-2011-bank-islam-analisa-fiqih-dan

development in this region. It is indeed an
emerging situation and a robust area for
research. Some compelling sub-themes were
offered and participated by a great number of
presenters and participants including, among
others are Social Movement Communication
Approach, Global Environmental Issues,
Environmental Governance, Millennials and
Internet, Green Economy also Culture and
Environmental Development. They share their
insights, study results, or literature studies on
those topics in a very dynamic discussion.
ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN BAGI
NASABAH BANK SYARIAH - Dr. Sri Astutik,
S.H., M.H. 2020-10-13
Manajemen Risiko dan Implementasi Jual Beli
Istishna pada Produk Pembiayaan KPR Bank
Syariah - Tanti Widia Nurdiani 2021-08-18
Bank Syariah memberikan pembiayaan dengan
prinsip mudharabah dan musyarakah,
bertransaksi jual beli dengan prinsip
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murabahah, salam, dan istishna, serta
menyewakan aktiva dengan prinsip ijarah di
samping produk lainnya, seperti rahn dan
qardhul-hasan. Risiko dalam bidang perbankan
merupakan suatu kejadian potensial baik yang
dapat diperkirakan (anticipated) maupun tidak
dapat diperkirakan (unanticipated) yang
berdampak negatif pada pendapatan maupun
permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak
dapat dihindari namun dapat dikelola dan
dikendalikan. Buku ini berisi 6 (enam) bab yang
membahas tentang Pembiayaan dan Kredit
Bank, Bank dan Karakteristik Bank Syariah,
Istishna dan Pembiayaan Istishna di Bank
Syariah, Risiko dan Manajemen Risiko, serta
Implementasi Pembiayaan Istishna di Bank
Syariah.
Budaya Bisnis Muslim Jambi dalam
Perspektif Kearifan Lokal - Dr. A. A. Miftah,
M.Ag 2020-09-25
Assalamualaikum wr.wb Peran Perguruan Tinggi
Islam dari aspek pengemban Tri Dharma
adiwarman-karim-2011-bank-islam-analisa-fiqih-dan

Perguruan Tinggi tidak saja dilihat dari
kontribusi lulusannya yang bermutu dalam
pengembangan ilmu-ilmu keIslaman dan ilmuilmu lain yang terkait, akan tetapi juga dari hasil
pelaksanaan kegiatan yang relevan dengan
program pengabdian kepada masyarakat. Dalam
kurun waktu dua puluh tahuk terakhir kegiatan
Penelitian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
yang dilaksanakan pada masing-masing
Perguruan Tinggi Islam meningkat cukup
signifikan. Namun demikian, masih ditemukan
beberapa kekurangan yang memerlukan
peningkatan yang lebih baik lagi, baik dari segi
kualitas penelitian maupun publikasi terhadap
hasil penelitian tersebut. Tujuan penyusunan
kumpulan hasil penelitian dosen dan mahasiswa
ini adalah dalam rangka upaya menyebarluaskan
hasil penelitian kepada masyarakat yang telah
dilakukan oleh para Dosen dan Mahasiswa di
lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,
dengan harapan akan dapat menjadi salah satu
bentuk pengabdian yang dapat dicontoh oleh
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para Dosen yang akan melakukan penelitian di
Perguruan Tinggi Islam lainnya. Besar harapan
kami bahwa penerbitan jurnal kumpulan hasil
penelitian dosen bersama mahasiswa akan
membantu pemerintah dalam meningkatkan
pemanfaatan dan pengembangan program
kepada masyarakat, sehingga secara langsung
maupun tidak langsung, kegiatan ini dapat ikut
mengakselarasi usaha pembinaan sumber daya
manusia di Indonesia. Wassalamualaikum wr.wb.
Jambi, Agustus 2020 Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Dr. A. A. Miftah, M.Ag
MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN DAN
BISNIS ISLAM (Panduan Praktikum Pada
Lembaga Keuangan Dan Bisnis Islam) - Matnin,
SH.I, M.EI, 2020-01-21
Buku ini disusun sebagai media analisis berbasis
observasi dan riset yang up to date berdasarkan
hasil laporan praktikum. Buku ini tentu relevan
bagi upaya menciptakan atmosfer tridharma
perguruan tinggi, khususnya di lingkungan
civitas akademika Institut Agama Islam Aladiwarman-karim-2011-bank-islam-analisa-fiqih-dan

Khairat Pamekasan, baik dalam dharma
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat. Dalam aspek pendidikan,
pengembangan dan peningkatan kompetensi
menjadi concern IAI Al-Khairat, sehingga
seluruh lulusan diharapkan memiliki
profesionalisme di bidangnya masing-masing.Di
samping penciptaan kompetensi yang
memadai,sumberdaya manusia juga seyogyanya
memiliki karakter, kreatifitas, dan kemandirian,
agar pembangunan manusiaseutuhnya bisa
terwujud. Karenanya, sejak tahun 2017 IAI AlKhairat mengembangkan suatu budaya
akademik yangkomprehensif dalam three in one:
Character, Competence, & Entrepreneur (CCE)
guna merealisasikan lulusan yang kompetitif dan
berdayasaing tinggi.
Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis
Syariah Litigasi dan Nonlitigasi - Dr. Mardani
2020-12-01
Perkembangan Ekonomi dan Bisnis Syariah
cukup signifikan di Indonesia, ini ditandai
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dengan lahirnya beberapa regulasi tentang
ekonomi dan bisnis syariah, baik dalam bentuk
peraturan per undang – undangan, Peraturan
Menteri Keuangan, Peraturan Bank Indonesia,
Peratutan Otoritas Jasa Keuangan, ,Peraturan
Mahkamah Agung dan Fatwa Dewan Syariah
Nasional. Selain itu, berkembang pula secara
signifikan di Indonesia Lembaga Keuangan
Syariah baik Lembaga Bank maupun Nonbank,
seperti lembaga Perbankan Syariah, Pegadaian
Syariah, Perasuransian Syariah, Pasar Modal
Syariah, dan Perusahaan – Perusahaan lainnya
yang menggunakan prinsip Syariah dalam
pengelolaannya. Dengan semakin banyaknya
Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, maka
kemungkinan adanya sengketa bisnis menjadi
suatu yang perlu diantisipasi. Berdasarkan hal
tersebut, maka buku ini hadir di tengah – tengah
pembaca yang budiman. Buku ini diterbitkan
dengan tujuan membantu mahasiswa Fakultas
Syariah, Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi
Prodi Ekonomi dan Bisnis Syariah dalam
adiwarman-karim-2011-bank-islam-analisa-fiqih-dan

memperlajari “ Penyelesaian Sengketa Ekonomi
dan Bisnis Syariah “. Dalam buku ini dibahas
penyelesiaan sengketa secara litigasi di
Pengadilan Agama dan penyelesaian non litigasi,
seperti melalui musyawarah / negosiasi, mediasi,
dan arbitrase syariah. Buku persembahan
penerbit PrenadaMediaGroup
HUKUM PERBANKAN - Dr. Andika Persada
Putera, S.H., M.Hum 2020-01-20
Pentingnya peran perbankan karena
berpengaruh pada kegiatan ekonomi guna
memajukan perekonomian negara, perbankan
dianggap sebagai salah satu fondasi utama
sebagai penopang dan penggerak ekonomi
nasional karena berfungsi sebagai lembaga
perantara atau lembaga intermediasi
(intermediary institution) antara pemilik uang
dan yang membutuhkan uang, sebagaimana
diatur dalam Pasal 3 UU Perbankan1. Jadi dalam
konteks bank sebagai lembaga intermediasi juga
tidak lepas peran penting bank sebagai sebagai
penopang sistem pembayaran nasional yang
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merupakan penunjang utama dalam pergerakan
dan peningkatan perekonomian nasional dalam
rangka pelaksanaan dan peningkatan
pembangunan nasional, sehingga disebut juga
sebagai agen pembangunan (agent of
development) yang berfungsi sebagai katalisator
positif dalam mengakumulasi modal untuk
pembangunan.
Perbankan Syariah - Nur Wahid 2021-05-01
Buku Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum
Normatif dan Hukum Positif terdiri dari sepuluh
bab. BAB I: Mengenal Konsep Hukum Perbankan
Syariah; Bab II: Jenis dan Kegiatan Usaha
Perbankan Syariah; Bab III: Konsep Dasar Akadakad Tradisional Islam; Bab IV: Produk dan
Model Akad di Perbankan Syariah; Bab V:

adiwarman-karim-2011-bank-islam-analisa-fiqih-dan

Identifikasi Transaksi yang Dilarang dalam
Perbankan Syariah; Bab VI: Good Corporate
Governance Perbankan Syariah; Bab VII: Hukum
Agunan Perbankan Syariah; Bab VIII:
Restrukturisasi Perbankan Syariah; Bab IX:
Perlindungan Hukum bagi Nasabah Perbankan
Syariah; Bab X: Penyelesaian Sengketa
Perbankan Syariah. Lampiran Undang-Undang
No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Dengan demikian, buku ini dapat digunakan
sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa dan
akademisi di lingkungan PTAI/PTU, praktisi
perbankan di lingkungan perbankan syariah, dan
masyarakat umum yang ingin belajar perbankan
syariah. Buku persembahan penerbit
PrenadaMediaGroup
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