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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Salah satu bentuk perwujudan sistem Ekonomi Syariah adalah berdirinya 

lembaga-lembaga keuangan syariah. Peranan dan kedudukan lembaga keuangan 

syariah dianggap sangat penting, khususnya dalam pengembangan sistem ekonomi 

kerakyatan. Pada awalnya, pembentukan Bank Islam semula memang banyak 

diragukan.  

Pertama, banyak orang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga 

(interest free) adalah sesuatu yang tidak mungkin dan tidak lazim. Kedua, adanya 

pertanyaan tentang bagaimana bank akan membiayai operasinya.   

Dalam masalah ekonomi, agama Islam memberikan konsep ekonomi yang 

bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadits, Dimana konsep tersebut membawa umat 

manusia dalam kehidupan yang harmonis dan adil. Prinsip dasar yang telah ditetapkan 

Islam mengenai ekonomi adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan, dan 

ketulusan. Konsep yang ditawarkan oleh Islam dalam masalah ekonomi harus berada 

dalam posisi yang adil antara pihak-pihak yang memainkan perannya dalam kegiatan 

ekonomi. Dan ekonomi Islam, melarang melakukan kegiatan ekonomi yang tidak adil 

karena dapat merugikan salah satu pihak. Islam mendukung dan menekankan pada 

permainan yang adil dalam setiap jenis hubungan komersial dan kegiatan ekonomi 

lainnya.  
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Apapun konsep yang ditawarkan oleh Islam berpegang pada nilai-nilai 

kejujuran dan keterbukaan, sehingga akan memperoleh keberkahan antara penjual dan 

pembeli. Selain itu, Islam melarang jual beli yang dapat menimbulkan kebathilan 

seperti adanya penipuan dan kebohongan untuk memperoleh keuntungan yang 

sebesar-besarnya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama Islam.  

Para praktisi perbankan mengetahui bahwa bank syariah memiliki produk-

produk yang sangat bervariatif. Berbeda dengan bank konvensional yang hanya 

berfokus pada produk tabungan, deposito, dan penyaluran dana secara kredit. Bank 

syariah memiliki banyak produk yang beragam. Terutama dalam produk pembiayaan 

dan penyaluran dana. Seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah dan lain-

lain. Bank-bank Islam mengambil murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka 

pendek kepada nasabahnya untuk membeli barang, walaupun nasabah tersebut 

mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar. Murabahah, sebagaimana 

digunakan dalam perbankan Islam, ditentukan berdasarkan dua unsure yaitu : harga 

membeli dan biaya yang terkait, dan kesepakatan berdasarkan keuntungan. 

Murabahah merupakan metode utama pembiayaan, yang hampir tujuh puluh lima 

persen (75%) dari aset bank-bank Islam pada umumnya.  

 Dalam menjalankan produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), bank syariah 

menggunakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam dengan operasional KPR 

perbankan konvensional. Adapun skim yang banyak digunakan oleh perbankan 

syariah di Indonesia dalam menjalankan produk pembiayaan Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR) adalah skim murabahah, istisna’ dan ijaroh, khususnya ijarah 

muntahiya bi tamlik (IMBT). 
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 Seperti halnya pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syarifa Mahila ini 

menunjukkan bahwa transaksi dana iB KPR secara umum penyediaan uang atau 

tagihannya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 

imbalan atau bagi hasil, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Dalam hal ini, jika seseorang ingin 

meminjam dana untuk membeli barang tertentu, misalnya rumah, suka atau tidak suka 

nasabah harus melakukan jual-beli dengan bank syariah. Disini bank syariah berlaku 

sebagai penjual dan nasabah bertindak selaku pembeli, jika bank memberikan 

pinjaman (dalam pengertian bank konvensional) kepada nasabah untuk membeli 

barang-barang tersebut, bank tidak boleh mengambil keuntungan dari pinjaman 

tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah   

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan KPR Muamalat iB dengan akad Murabahah di 

Bank Muamalat Kantor Cabang Pasuruan ?  

2. Bagaimana perkembangan pembiayaan KPR Muamalat iB di Bank Muamalat Kantor 

Cabang Pasuruan pada tahun 2014 ?  

3. Apa saja kendala dalam pelaksanaan pembiayaan KPR Muamalat iB dan cara 

mengatasinya ?  

 

 

 



4 
 

 

 

1.3 Batasan Masalah  

Dalam penulisan Tugas Akhir pembahasan yang lebih terarah dan jelas serta 

dapat memberikan pemahaman yang sesuai dengan tujuan, maka permasalahan hanya 

tertuju pada pembahasan mengenai pelaksanaan pembiayaan KPR pada PT. Bank 

Muamalat Indonesia Cabang Pasuruan, , dari prosedur pengajuan hingga pelunasan, 

perkembangan pembiayaan, dan kendala serta cara mengatasinya. 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembiayaan KPR Muamalat iB dengan akad 

Murabahah di kantor cabang Pasuruan.  

2. Untuk mendeskripsikan perkembangan pembiayaan KPR Muamalat iB di Bank 

Mumalat kantor cabang Pasuruan 

3. Untuk mendeskripsikan kendala yang ada dalam melakukan pembiayaan KPR 

Muamalat iB dan cara mengatasinya .  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Bank Muamalat 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Perusahaan dalam 

merencanakan, mengukur, menetapkan kebijaksanaan dan meramalkan laba yang 

dapat menguntungkan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 



5 
 

 Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti, serta sebagai referensi bagi 

peniliti selanjutnya pada bidang perbankan dalam melakukan studi pembiayaan KPR 

di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Pasuruan.   

. 

 

 

 

 

 

 

 

 


