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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  Masalah 

Perbankan syariah era ini sangat mewarnai dunia Perbankan di 

Indonesia. Perkembangan bank syariah menunjukkan kemajuan pesat. Dunia  

perbankan di Indonesia mulai mendirikan unit usaha syariah dan menjadi 

Perbankan syariah. Bank Syariah adalah Bank yang aktivitasnya 

meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang di 

anggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam saat 

ini. 

 Belakangan ini para ekonom muslim telah mencurahkan perhatian 

besar guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam 

transaksi perbankan maupun non bank yang lebih sesuai dengan etika Islam.  

Upaya ini dilakukan dalam upaya membangun model teori ekonomi yang 

bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan 

destribusi pendapatan.  

Koperasi Syariah mulai diperbincangkan banyak orang ketika 

menyikapi semaraknya pertumbuhan Baitul Maal Wattamwil di Indonesia 

yang disponsori oleh gerakan Muhammadiyah, sehingga di lingkungan 

Muhammadiyah lebih dikenal oleh lembaga BTM ( Bait al Tanwil 

Muhammadiyah). BMT ini, sebagai pembiayaan mikro berkembang secara 

eksponensial. Model BMT ini juga tidak di jumpai di Negara- negara lain. 
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Jumlah di seluruh Indonesia hampir 4000, dengan nilai aset sekitar Rp 1,4 

triliun. Tapi operasi BMT ini masih menghadapi banyak kendala, tidak 

adanya penjamin terhadap tabungan masyarakat, belum adanya lembaga 

untuk menyimpan surplus dana, sertifikat Bank Indonesia dan tidak adanya 

lembaga pengawas BMT semacam “ Bank sentral” untuk BMT dan Bank 

syariah lainnya. Dengan perkataan lain, operasi lembaga keuangan syariah 

membutuhkan legislasi. Bank Syariah dan lembaga keuangan syariah 

seluruhnya sebenarnya memerlukan sebuah UU lembaga keuangan syariah  

yang khusus. Namun otoritas  moneter berpendapat bahwa UU yang ada 

masih mencukupi. Ini merupakan hambatan bagi perkmbangan lembaga 

keuangan syariah. (adiwarman:2010) 

Lembaga BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan 

falsafah yang sama yaitu “dari anggota - anggota untuk anggota” maka 

berdasarkan Undang - Undang RI Nomor 25 tahun 1992 tersebut berhak 

menggunakan badan hukum koperasi. Letak perbedaannya dengan Koperasi 

Konvensional (non syariah) salah satunya terletak pada teknik operasionalnya 

saja, Koperasi Syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral 

dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya. 

Koperasi Agro Niaga Indonesia  Syariah Jatim merupakan suatu 

lembaga keuangan yang berbentuk  koperasi Syariah  yang legal yang 

produknya meliputi simpanan dan pembiayaan untuk usaha produktif kepada 

anggotanya dan nasabah umum maupun lembaga, yayasan , instansi maupun 

perorangan yang pengelola dan operasionalnya menggunakan prinsip Syariah. 
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Kanindo Syariah ini kantor pusat berada di Kabupaten Malang dengan 

membuka kantor layanan di Dau, Pujon, Wajak, Wonosari,  kepanjen, Wagir, 

Singosari, Batu, Slorok, Merjosari Turen, Pakisaji dan Ngantang. 

Salah satu produk pembiayaan di Kanindo Syariah Jatim adalah 

Pembiayaan Murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan 

menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati 

oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural 

certainty contracts, karena dalam murabahah  ditentukan berapa required rate 

of profit (keuntungan yang ingin diperoleh).(Adiwarman:2010) 

Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah salah satu Koperasi yang 

membantu perkembangan ekonomi mikro dan juga membantu 

mengembangkan usaha melalui konsultasi bisnis syariah. Keberadaan 

koperasi sebagai salah satu upaya meningkatkan ekonomi masyarakat 

khususnya masyarakat Malang Raya. 

Berdasarkan latar belakang diatas perlu mnelakukan penelitian 

tentang  kajian pembiayaan murabahah pada Koperasi Agro Niaga Indonesia 

Syariah Jawa Timur  Studi Kasus Cabang Pembantu Ngantang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan Murabahah pada Koperasi Agro 

Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur Cabang Pembantu Ngantang? 
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2. Apa kendala dan permasalahan yang timbul dalam pembiayaan 

Murabahah pada Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur 

Cabang Pembantu Ngantang? 

3. Bagaimana solusi terhadap permasalahan dalam Pembiayaan Murabahah 

pada Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur Cabang 

Pembantu Ngantang? 

 

C. Batasan Masalah 

 Peneliti hanya membatasi topik pada kajian pembiayaan Murabahah 

pada Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur Cabang Pembantu 

Ngantang. 

1. Mekanisme pembiayaan Murabahah pada Koperasi Agro Niaga Indonesia 

Syariah Jawa Timur Cabang Pembantu Ngantang. 

2. Kendala dan permasalahan yang timbul dalam pembiayaan Murabahah 

pada Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur Cabang 

Pembantu Ngantang. 

3. Solusi terhadap permasalahan dalam Pembiayaan Murabahah pada 

Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur Cabang Pembantu 

Ngantang. 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan Murabahah pada 

Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur Cabang pembantu 

Ngantang. 

2. Untuk Mengetahui apa kendala dan permasalahan yang timbul dalam  

pembiayaan murabahah pada Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah 

Jawa Timur Cabang Pembantu Ngantang. 

3. Untuk mengetahui solusi terhadap permasalahan dalam pembiayaan 

Murabahah pada Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur 

Cabang Pembantu Ngantang. 

 

E. Manfaat  Penelitian 

1. Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa timur 

 Sebagai masukan untuk peningkatan  pembiayaan Murabahah dan 

memperkenalkan eksistensi Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa 

Timur kepada  masyarakat luas sehingga menjadi bahan pertimbangan 

dalam meningkatkan usaha secara syar’i  

2. Peneliti Selanjutnya 

 Sebagai referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang menyusun 

penelitian tentang pembiayaan murabahah dan pembiayaan lainnya. 

 

 


