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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Perbankan Syariah adalah suatu sistem Perbankan yang pelaksanaannya 

berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya 

larangan dalam agama Islam  untuk meminjamkan atau memungut pinjaman 

dengan mengenakan bunga pinjaman (riba) , serta larangan untuk berinvestasi 

pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram). Hal ini juga terdapat dalam Al-

Qur’an surat Al Baqarah [2]: 275 

بَا َم الِرّ ُ اْلبَْیَع َوَحرَّ  َوأََحلَّ ا�َّ

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 

(QS. Al Baqarah [2]: 275) 

Perkembangan industri keuangan secara informal telah dimulai sebelum 

dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan 

syariah di Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. 

Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha pembiayaan non-bank 

yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal 

tersebut menunjukan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi 

keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah. 

Bank syariah memang berbeda jika dibandingkan dengan bank konvensioal, 

perbedaan ini terlihat jelas dalam orientasi yang ingin dicapai. Dalam 
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pengoprasiannya selain terikat dengan hukum positif (negara), dalam bank 

syariah juga terikat oleh hukum Tuhan (samawi), sehingga orientasinya 

bukannnya hanya dunia saja melainkan juga kehidupan akhirat. 

Saat ini bank syariah menjadi salah satu sector industry yang berkembang 

pesat di Indonesia. Hal ini ditopang outlet perbankan syariah yang tumbuh pesat 

pada tahun 2011 sampai 2013 serta mengalami penurunan dan penaikan sampai 

bulan Januari 2018 baik Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah 

(UUS). 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Januari 
2018 

Jumlah 
bank &Unit 
Syariah 

34 35 34 34 34 34 34 34 

Jumlah 
Outlet 

1702 2227 2554 2471 2442 2488 2443 2449 

Tabel 1.1 jumlah outlet perbankan syariah dari tahun 2011 hingga 2018 

PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), ialah salah satu industry perbankan 

yang menganut system syariah yang pangsa pasarnya saat ini telah cukup besar . 

Hal tersebut  dapat terlihat dari banyaknya cabang Bank Syariah Mandiri yang 

sekarang dibanding dari awal berdirinya (1999). Salah satu kantor cabang dari 

Bank Syariah Mandiri terdapat di Kota Malang, Jawa Timur. Bank Syariah 

Mandiri sekarang ini telah memiliki banyak produk, baik itu produk 

penghimpunan dana seperti tabungan, giro, dan deposito, maupun produk 

pembiayaan seperti yang akan penulis bahas yakni Pembiayaan Griya BSM.  
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Dalam praktiknya, Bank Syariah Mandiri banyak menggunakan akad. 

Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad 

seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, 

talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seprti jual beli, sewa 

wakalah, dan gadai. Adapun akad yang digunakan perbankan syariah dalam 

pembiayaan berbentuk murabahah, istisnha, salam, mudharabah, musyarakah, dan 

ijarah. Namun, yang akan dibahas secara khusus mengenai akad murabahah yang 

digunakan perbankan syariah pada pembiayaan atau lebih khususnya pada produk 

Pembiayaan Griya BSM di Bank Mandiri Syariah KCP Malang.  

Pembiayaan Griya BSM adalah produk pembiayaan yang serupa dengan 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbasis syariah. KPR harus disertai oleh jaminan 

berupa asset tanah dan bangunan. Biasanya yang menjadi jaminan adalah rumah 

yang dibeli tersebut.  

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan 

keuntungan yang telah disepakati. Dalam murabahah penjual harus memberi tahu 

harga produk yang dia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai 

tambahannnya. Secara fiqih, murababah adalah akad jual beli atas barang tertentu, 

dengan penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk 

harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia (bank syariah) 

mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengangakt judul 

“Implementasi Akad Murabahah terhadap Pembiayaan Griya BSM pada Bank 

Syariah Mandiri KC Malang” 
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B. Rumusan Masalah 

Untuk mencapai tujuan dari pembahasan judul  di atas, makapenulis 

merumuskan dan membatasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi akad Murabahah terhadap pembiayaan Griya 

BSM pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang? 

2. Bagaimana pengelolaan nasabah yang melakukan “Delayed Payment” 

terhadap pembiayaan Griya Bank Syriah Mandiri? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah perlu dilakukan dengan tujuan agar pokok permasalahan 

yang diteliti tidak terlalu melebar dari sudut yang sudah ditentukan, maka pada 

penulisan penelitian ini fokus pada Implementasi Akad Murabahah terhadap 

Pembiayaan Griya BSM pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1) Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah tindakan lanjut dari rumusan 

masalah yang ada, yaitu : 

1. Untuk mengetahui dan mendeskrifsikanImplementasi akad 

Murababah terhadap pembiayaan Griya BSM pada Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Malang 

2. Untuk mengetahui dan mendeskrifsikan pengelolaan nasabah yang 

meakukan “Delayed Payment” di Mandiri Syariah Kantor Cabang 

Malang” 
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2) Manfaat Penelitian 

- Bagi Nasabah  

Penelitian ini diharapkan dapat membantu nasabah dalam 

mengambil keputusan untuk mengajukan kredit Griya BSM. 

- Bagi Perusahaan 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah informasi khususnya 

mengenai perilaku nasabah yang menunda angsuran pembiayaan Griya 

BSM 

- Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam melakukan 

penelitian lebih lanjut. 

 

 


	وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

