
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Pada dasarnya setiap orang memiliki kebutuhan kebutuhan yang 

harus dipenuhi, baik itu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, maupun 

kebutuhan tersier. Kadang kala kebutuhan kebuhan tersebut tidak dapat 

terpenuhi secara keseluruhan yang disebabkan oleh ketidakcukupan dana 

yang dimiliki. Oleh karenanya dalam perkembangan perekonomian 

masyarakat yang semakin meningkat, muncullah jasa pinjaman/ kredit/ 

pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan baik bank maupun 

lembaga keuangan bukan bank.  

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang 

mempunyai nilai strategis dalam dunia perekonomian suatu negara. 

Lembaga perbankan berperan sebagai perantara pihak-pihak yang 

memiliki kekurangan dana dengan pihak-pihak yang memiliki kelebihan 

dana. Dengan demikian, lembaga perbankan bergerak dalam kegiatan 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk  pinjaman. 

Dengan diperkenalkannya bank berdasarkan prinsip syariah  (Profit 

Sharing), maka bank menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan syariah, 

bank syariah menjalankan operasinya dengan tidak menggunakan bunga 

sebagai dasar yang akan menentukan imbalan yang diterima atau jasa 

pembiayaan yang diberikan dan atau pemberian imbalan atas dana 
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masyarakat, penentuan imbalan yang diinginkan dan yang akan 

diberikan tersebut semata-mata didasarkan prinsip syariah yang 

sumbernya dari Al-qur’an, Hadits dan ijmak. Dalam Surat Al- Baqarah 

ayat 278 dijelaskan tentang perintah meninggalkan riba :  

ٰٓأَيُّهَا        ـ  ََ ٱتَّقُىاَ  َءاَمنُىاَ  ٱلَِّذينََ يَ اَ  ِمنََ بَقِىََ َما َوَذُرواَ  ٱّللَّ ٰٓ بَى  ۡؤِمنِينََ ُكنتُم إِن ٱلزِّ  مُّ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang 

beriman. (QS: Al Baqarah: 278 ). Dalam pasal 1 ayat (25) huruf b undang-

undang nomer 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan 

pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan 

dengan itu berupa: “Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau 

sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamliak”  

Umumnya bank syari’ah menerapkan jual beli dalam melakukan 

pembiayaan dengan akad murabahah, salam, dan istisna. Selain jual beli, 

bank juga membiayai kebutuhan nasabah dengan sistem investasi atau 

penanaman modal dengan menggunakan akad musyarakah dan 

mudharabah. Sedangkan dalam kegiatan transaksi sewa-menyewa bank 

pada umumnya menggunakan akad ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik. 

Perbedaan skema antara ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik adalah 

dalam perjanjian di akhir akad. Pada ijarah muntahiya bittamlik akadnya 

disertai dengan janji kepemilikan saat akad  berakhir sedangkan ijarah 

hanya dilakukan pemindahan manfaat saja. 
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Akad Ijarah Muntahiya Bittamik (IMBT) merupakan 

penggabungan dari akad jual beli dan akad sewa menyewa (ijarah), disebut 

demikian karena untuk pengadaan obyek sewa, bank membeli obyek sewa 

yang diinginkan nasabah lalu menyewakan kepada nasabah dengan akad 

Ijarah. Ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) adalah transaksi sewa beli 

dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir 

periode, sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek 

sewa.  Sehingga sewa di akhir periode sudah mencukupi untuk menutupi 

harga beli dan margin laba yang diharapkan Bank. Dengan demikian pada 

saat akad,  bank dapat berjanji untuk menghibahkan barang tersebut di 

akhir periode sewa kepada nasabah.  

Dalam cara pendanaan ini, bank membeli suatu barang lalu 

disewakan kepada nasabah. Nasabah sendiri yang memilih untuk pada 

akhirnya membeli barang tersebut dari bank dengan menggunakan 

pembiayaan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT). Sedangkan barang 

yang disewakan sendiri berupa barang konsumtif yakni barang yang akan 

dionsumsi dan dipakai sendiri atau lebih sering disebut pembiayaan 

konsumer.  

Tujuan Pembiayaan IMBT Konsumer BRI Syariah adalah 

penyediaan pembiayaan kepada nasabah yang berbasis transaksi sewa 

menyewa dengan BRI Syariah membeli objek IMBT dari nasabah 

sehingga terjadi pengalihan asset objek IMBT dari nasabah ke BRI 

Syariah. Pembiayaan IMBT Konsumer yang terdapat di BRI Syariah 
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Cabang Malang ditujukan untuk membiayai objek yang akan digunakan 

untuk kebutuhan konsumtif seperti rumah ,tanah kavling siap bangun dan 

kendaraan.  

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang pembiayaan IMBT dengan judul “PELAKSANAAN 

PEMBIAYAAN IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK (IMBT) 

KONSUMER PADA BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH 

CABANG MALANG “ 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana ketentuan Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik pada Bank 

Rakyat Indonesia Syariah Cabang Malang? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik 

konsumer pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Malang? 

C. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan dengan tujuan agar pokok permasalahan 

yang diteliti tidak melebar dari apa yang sudah ditentukan dan juga agar 

penelitian tetap terfokus pada tujuan yang diteliti, peneliti dalam hal ini 

adalah proses pengajuan pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik 

konsumer hingga proses realisasi pembiayaan pada Bank Rakyat Indonesia 

Syariah Cabang Malang.  

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui ketentuan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik pada 

Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Malang. 
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2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan Ijarah Muntahiya

Bittamlik pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Malang.

E. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya

pengetahuan dan teori tentang perbankan syariah khususnya tentang

pembiayaan dan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik.

2. Aspek Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat menambah

wawasan mengenai produk pembiayaan sewa dengan akad Ijarah

Muntahiya Bittamlik dan dapat dijadikan sebagai salah satu masukan

dalam rangka pengelolaan dan pengembangan produk pembiayaan

IMBT bagi BRI Syariah Malang yang telah menerapkan.


