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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan perbankan syariah semakin banyak dengan diterbitkannya 

UU No.10 Tahun 1998 yang memungkinkan perbankan menjalankan dual 

banking system atau bank konvensional dapat mendirikan divisi syariah. 

Dalam kurun waktu 19 tahun secara keseluruhan dihitung mulai dari awal 

beroperasinya perbankkan syariah pertama di Indonesia pada 1 Mei 1992 

sampai saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, total jaringan 

kantor perbankan syariah mencapai 1.824 dengan rincian 1.253 kantor 

cabang, 280 kantor cabang pembantu dan 291 kantor kas. Melihat 

perkembangan bank syariah yang begitu pesat, hal ini menarik perhatian 

bank-bank konvensional sehingga mulai melirik dan membuka unit usaha 

syariah.  

Mencermati perkembangan bank syariah di Indonesia tersebut, sekilas 

memang cukup membanggakan. Tetapi praktek perbankan syariah saat ini 

masih sangat didominasi oleh produk murabahah. Tercatat dalam data 

statistik Bank Indonesia bulan Februari 2011 persentase pembiayaan 

murabahah lebih besar, walaupun tiap tahunnya mengalami penurunan. 

Persentase pembiayaan murabahah mencapai 55% untuk komposisi 

pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan 
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79% untuk komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah. 

Mekanisme pembiayaan murabahah ini, ternyata tidak lepas dari kecaman 

dan kritikan dari para Ilmuwan Muslim sendiri. Mereka berpendapat bahwa 

bank-bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, ternyata bukan 

meniadakan bunga dan membagi resiko, tetapi tetap mempertahankan praktek 

pembebanan bunga, namun dengan label “Islam” (Sjahdeini, 1999 dalam 

Rahmawaty, 2007). Di kalangan ulama fiqh mengatakan keabsahan 

pembiayaan murabahah-pun masih debatabel. Ada sebagian ulama yang 

membolehkan karena murabahah merupakan jual-beli, tetapi ada sebagian 

ulama melarang karena beranggapan bahwa murabahah itu bukanlah jual-beli 

melainkan hilah untuk mendapatkan riba. Ada sebagian ulama yang 

menganggapnya sebagai bai’ al-inah yang haram hukumnya (al-Misri, 1991 

dalam Rahmawaty, 2007), ada sebagian ulama yang menganggapnya sebagai 

bai’ al-ma’dum, dan ada pula yang menganggap sebagai ba’atani fi bai’ah 

(Qardhawi, 1987 dalam Rahmawaty, 2007). 

Selain dari ilmuwan muslim, di kalangan masyarakat juga muncul 

persepsi tentang bank syariah yang dianggap tidak berbeda dengan bank 

konvensional. Hal ini dikuatkan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Bank Indonesia yang menyatakan bahwa 15% dari respondennya juga 

menyatakan hal yang serupa. Mereka menganggap perbedaan bank syariah 

dan bank konvensional itu hanya terletak pada bungkus atau masalah 

penamaan, bahkan bank syariah dianggap mengambil keuntungan yang lebih 
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tinggi jika dibandingkan bank konvensional. Tingginya tingkat margin dalam 

murabahah ini melihat tingkat suku bunga sebagai acuan dalam penentuan 

harga jual produk murabahah. Dengan dijadikannya tingkat suku bunga 

sebagai acuan penetapan margin, maka merupakan langkah yang keliru yang 

dapat merusak reputasi perbankan syariah sebagai bank yang bebas dari riba. 

Selain itu, tingginya margin bank syariah dimungkinkan karena adanya 

antisipasi oleh pihak bank akan adanya inflasi dan kenaikan suku bunga di 

pasar. Karena jika suku bunga di pasar naik, maka bank syariah akan 

menerima kerugian secara riil, namun bila tingkat suku bunga stabil atau 

turun maka margin dari murabahah ini akan lebih besar nilainya daripada 

bunga yang dihasilkan oleh bank konvensional. Dipakainya inflasi sebagai 

dasar penetapan margin juga dikarenakan bank syariah mengantisipasi akan 

adanya penurunan nilai uang di masa yang akan datang. Namun kita tidak 

menyadari bahwa penetapan margin murabahah yang tinggi secara tidak 

langsung juga dapat mengakibatkan inflasi yang bahkan lebih besar daripada 

yang disebabkan oleh suku bunga itu sendiri (www.ib-bloggercompetition. 

compasiana.com). 

Menurut Hakim (2009) hal yang paling banyak mengundang perdebatan 

adalah penentuan harga, terutama pada produk pembiayaan. Masalah yang 

jadi perdebatan adalah berapa tingkat keuntungan yang harus dibebankan 

kepada nasabah sebagai penghasil bank. Untuk produk jual beli seperti 

murabahah, istina dan salam, bank dapat menentukan tingkat keuntungan 

seperti halnya dalam perbankkan konvensional, misalnya 12%. Tingkat 

http://www.ib-bloggercompetition/
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keuntungan ini lalu ditambahkan kepada harga beli dan menjadi harga jual 

kepada nasabah. Tapi persoalannya tidak selesai sampai disitu. Dalam syariah 

harga jual tidak boleh dua kali dalam satu akad. Artinya jika bank dan 

nasabah menyepakati tingkat keuntungan 12% dari harga beli sebesar Rp 

100.000.000 dan dalam waktu dua tahun, berarti ada dua harga dalam satu 

akad pembiayaan. Jika nasabah sudah mencicil hutangnya sampai 20 bulan 

lalu menunggak, dan baru bisa melunasi sesudah 2 tahun setengah, maka 

harga jualnya tidak lagi sebesar harga beli ditambah 24%, tetapi harga beli 

ditambah 30%. Itu sebabnya mengapa bank syariah mendapat kritik tajam 

dari sebagian masyarakat, karena penentuan harga seperti ini tidak berbeda 

dengan penentuan tingakat bunga dalam bank konvensional. 

Konsep periode waktu yang digunakan perbankan syariah hampir sama 

dengan konsep bunga. Pada akad murabahah waktu juga berpengaruh, 

perbedaanya dengan bunga adalah kalau bunga berlalunya waktu karena nilai 

sekarang berbeda dengan nilai akan datang, ditambah faktor inflasi dan 

sebagainya, tetapi kalau disyariah konsepnya adalah pemanfaatan orang 

dalam menggunakan jasa perbankan syariah, artinya kalau si A menggunakan 

2 tahun, kesempatan orang lain untuk memperoleh kesempatan yang sama 

akan tertunda, sehingga si A akan dikenakan biaya, yang kedua karena dan 

yang dipakai si A adalah dana shahibul mal, maka bank wajib memberikan 

bagi hasil atas kepercayaannya memberikan dananya kepada bank (Karnaen, 

2008). 
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Perhitungan margin keuntungan bersifat tetap (Flat) yang tidak akan 

terjadi perubahan harga, baik dalam kondisi ekonomi yang stabil ataupun 

tidak stabil, dan berlaku sejak akad pembiayaan ditandatangani antara pihak 

nasabah dengan pihak bank hingga masa jatuh tempo dari waktu pembiayaan. 

Karnaen (2008) mengatakan hasil penelitian Bank Indonesia menemukan 

bahwa masih banyak diantara bank-bank syariah dalam menentukan tingkat 

margin murabahah menggunakan perhitungan bunga secara flat. Sehingga, 

margin murabahah tersebut dalam penjumlahannya akan lebih mahal 

daripada bunga bank konvensional, atau minimal sama dengan bunga bank 

konvensional. Selain itu untuk menentukan margin murabahah tersebut bank 

syariah masih memasukkan bonus giro, bagi hasil tabungan dan deposito 

merupakan Cost of Fund, akibatnya margin murabahah yang diambil oleh 

bank syariah akan lebih mahal atau sama dengan bunga pinjaman. Selain itu 

dari pihak iB, Gozali (2010) mengatakan bahwa penentuan besaran margin 

murabahah di perbankan syariah Tanah Air biasanya dilakukan dengan 

menghitung beberapa faktor. Biaya overhead, biaya dana simpanan nasabah, 

target profit bank, dan suku bunga pasar bank konvensional. Hitung-

hitungannya berbeda di tiap bank dan mungkin tidak untuk diketahui umum 

seluruhnya karena menyangkut rahasia bisnis bank. 

Pembuktian bahwa penentuan margin murabahah Bank Syariah mirip 

dengan penentuan tingkat kredit Bank Konvensional telah dilakukan oleh 

Asmita (2004) pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah, dalam tesisnya yang 

berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi margin pembiayaan 
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murabahah, membuktikan bahwa ada tiga variabel yang signifikan 

mempengaruhi penentuan margin murabahah yaitu biaya overhead, cost of 

loanable fund dan profit target. Nugroho (2005) pada PT. Bank Muamalat 

Indonesia dalam tesisnya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi 

margin pembiayaan murabahah, menyimpulkan bahwa faktor biaya overhead, 

dan bagi hasil Dana Pihak Ketiga (DPK) secara signifikan mempengaruhi 

margin murabahah, sedangkan volume pembiayaan murabahah dan profit 

target tidak berpengaruh terhadap margin pembiayaan murabahah walaupun 

terdapat korelasi. Chumsoni (2006) pada Bank Syariah “X”, dalam tesisnya 

yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi margin murabahah, 

menunjukkan bahwa : 1) Variable suku bunga kredit konsumtif bank 

konvensional berpengaruh secara signifikan terhadap prosentase margin 

pembiayaan murabahah. 2) Variable bagi hasil DPK porsi murabahah 

berpengaruh signifikan terhadap penetapan margin pembiayaan murabahah. 

3) biaya overhead bila terpisah dengan volume pembiayaan tidak terbukti 

dalam mempengaruhi margin murabahah. 4) Volume pembiayaan tidak 

terbukti berpengaruh signifikan terhadap penetapan margin murabahah 

namun mempunyai pengaruh positif pada tingakat keyakinan 83.2% ketika 

berubah menjadi recovery cost. 5) premi resiko mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap margin murabahah. 6) target profit mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap margin  murabahah. Lestari (2009) pada PT. Bank 

Tabungan Negara Syariah, dalam skripsinya yang berjudul analisis faktor-

faktor yang mempengaruhi penetapan margin murabahah, menyimpulan 
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bahwa faktor cost of fund berpengaruh signifikan terhadap margin murabahah 

dan faktor cost of fund merupakan faktor yang berpengaruh dominan terhadap 

margin murabahah pada PT. BTN Syariah 

Dilihat dari peran penting murabahah mendominasi pendapatan bank 

syariah serta untuk menyelamatkan citra bank syariah maka perlu secara 

transparan diketahui dan diteliti lebih lanjut, maka peneliti tertarik meneliti 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan margin murabahah 

dengan alasan sebagai berikut: 

1. Mekanisme pembiayaan murabahah mendapat kecaman dan 

kritikan dari para Ilmuwan Muslim. Mereka berpendapat bahwa 

bank syariah mempertahankan praktek pembebanan bunga, namun 

dengan label “Islam” 

2. Timbulnya perdebatan terhadap penentuan tingkat keuntungan 

yang harus dibebankan kepada nasabah sebagai penghasil bank 

3. Timbulnya persepsi dikalangan masyarakat tentang bank syariah 

yang dianggap tidak berbeda dengan bank konvensional. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang terurai tersebut di atas maka penulis 

menarik permasalahan di dalam penelitian ini adalah faktor apa saja yang 

mempengaruhi penentuan margin murabahah? 
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C. Batasan Masalah 

Batasan dalam penelitian ini lebih diarahkan untuk mengetahui faktor-

faktor apa saja yang berpengaruh terhadap margin murabahah yaitu selisih 

antara harga jual dan harga beli pada pembiayaan murabahah yang dilakukan 

antara nasabah yang ber murabahah dengan pihak bank. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari peneliti adalah mengidentifikasi 

sejumlah faktor yang mempengaruhi margin pembiayaan murabahah. 

2. Manfaat 

Diharapkan peneliti akan memberikan manfaat yang besar bagi penulis 

dan pembaca. Manfaat utama dari penelitian ini setidaknya adalah: 

a. Bagi Perbankan Syariah 

Sebagai bahan pertimbang bagi perbankan syariah dalam 

menentukan margin murabahah. 

b. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini dapat menjadi refrensi lebih lanjut dan juga 

dapat dijadikan bahan perbandingan. 


