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CONTENT 

Financing is the distribution of funds from the excess funds (Islamic 

banks) to those who need of funds. In the financing process generally 

using 5C analysis (character, capacity, capital, collateral, condition). There 

are two additional aspects to the Bank Jatim Syariah related to analysis, of 

financing agreement, namely aspect of contract (akad) and Sharia. This 

study aimed to see which of the seven criteria indicators that are 

considered the most influential in the financing decisions by the banking 

practitioners. 

In this study the authors used a qualitative-quantitative method with 

Analytic Network Process analysis techniques, which will be processed 

using a super decision software. Data collection techniques used is 

purposive sampling, where respondents consist of seven people, namely 

the banking practitioners. Data processing consists of the construction of 

the model (interview), quantification models (questionnaires) and analysis 

of results. The results of this study stated that out of the seven criteria, 

there are three criteria that are considered most influential to banking 

practitioners, there are character criteria (0.208) listed first, Sharia criteria 

(0.195) and the criteria of capacity (0,154) comes out last. 
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 العالية وزارة البحوث التكنولوجية والتعليم العالية
 كلية اإلقتصادية و االجتارية جامعة إيرالنغا

 : اإلقتصاد اإلسالمي  شعبة 
 :...... جيلرقم التس

 امللّخص
 حبث علمي خَريج اإلقتصاد اإلسالمي

 ميجا بنتانج راهارديين:    مساال
 041511433009:  رقم القّيد

 م2018:  سنة اإلعداد
 املوضوع:
 حتديد أهم املؤشرة التفاق التمويل يف بنك جاتيم شريعة ابستخدام منوذج عملية الشبكة  
           التحليلية

 احملتوايت:
التمويل هو توزيع األموال من الطرف ذات األموال اكثر )بنك شريعة( إىل الطرف الذي حيتاج  

ج )اخلصيصة، والسعة، ورأس املال، والضمان 5إىل هذه األموال. عملية التمويل عامة تستخدم حتليل 
اتفاق التمويل، ومها العقد التبعي، واحلالة(. هناك عنصران إضافيان لبنك جاتيم شريعة متعلقان بتحليل 

والشرعية. يهدف هذا البحث إىل مالحظة أي أهم املؤشرة ابعتبار املعايري السبعة املذكورة من وجهة 
 صاحيب املهنة املصرفية. 

استخدم هذا البحث املنهج النوعي الكمي بطريقة حتليل عملية الشبكة التحليلية اليت بعدها  
شيشن. طريقة أخذ البياانت املستخدمة هي طريقة أخذ العينات اهلادفة، ستحلل ابستخدام برجمية سوبر دي

النموذجي )املقابلة(،  خرباء يف كل جماهلم. تتكون عملية حتليل البياانت من البناء 7ويتكون املخربون من 
اليت تكميم النموذج )االستبيان(، وحتليل النتائج. تدل نتائج البحث على أن توجد ثالثة من سبعة معايري 

( أوال، 0،208متكن أن تكون أهم املؤشرات حبسب صاحيب املهنة املصرفية، وهي معيار اخلصيصة )
 (. 0،154(، وأخريا معيار السعة )0،195وبعده معيار الشرعية )

 
 ج، بنك شريعة.5األلفاظ املهمة: التمويل، عملية الشبكة التحليلية، 
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