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Bank Syariah Mandiri cabang Pati terletak atau lokasi penelitian yang 

penulis lakukan adalah di lembaga atau Bank Syariah Mandiri Cabang Pati jl. P. 

Sudirman No. 207. Ruko Plasa Pati A1-A2. Tepatnya 100 meter kanan jalan dari 

Alun-Alun Simpang Lima Pati  Lokasi terdekat depan kantor BRI, Masjid Agung 

Baitunnur Pati.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengetahui bagaimana mekanisme 

jual beli mata uang (al-sharf) di Bank Syariah Mandiri Cabang Pati. 2) Untuk 

mengetahui dan menganalisis bagaimana penentuan kurs  di Bank Syariah 

Mandiri Cabang Pati. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan Jenis penelitian ini 

termasuk dalam jenis penelitian deskripsi, yaitu penelitian hanya menggambarkan, 

meringkas berbagai kondisi, situasi atau berbagai variabel. Metode analisis data 

dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.  

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat diketahui 

bahwa Al-sharf (jual beli Valuta Asing), pada prinsipnya jual beli valuta asing 

sejalan dengan prinsip sharf.  Dapat diketahui bahwa 1) Mekanisme jual beli mata 

uang di Bank Syariah Mandiri Cabang Pati adalah : bank dapat bertindak baik 

sebagai  pihak yang menerima penukaran maupun pihak yang menukarkan uang 

dari atau kepada nasabah. Transaksi pertukaran uang tidak untuk mata uang 

berlain jenis (valas asing) hanya dapat dilakukan dalam bentuk spot. Dalam hal 

transaksi pertukaran uang dilakukan terhadap mata uang berlainan jenis dalam 

kegiatan money changer maka transaksi harus dilakukan pada saat transaksi 

dilakukan. 2) Kurs adalah harga satu mata uang suatu negara yang dinyatakan 

dalam mata uang negara lain. Sistem kursnya adalah sistem kurs tetap (FIER : 

Fixed Exchage Rate) dengan sistem ini nilai kurs mata uang  asing suatu negara 

dipatok terhadap mata uang negara lain selama periode tertentu, sistem kurs 

mengambang (FER : Floating Exchage Rate) menurut sistem ini nilai mata uang 

suatu negara ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Sistem ini ada 

dua bentuk yaitu (mengambang terkendali, mengambang murni). Sistem kurs 

terkait (PER :Pegged Exchage Rate) penetapan kurs dalam sistem ini dipengaruhi 

dengan dikaitkannya nilai mata uang negara lain, nilai kurs yang di tentukan 

disesuaikan dengan nilai rata-rata yang diisyaratkan. 
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