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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

 Bank syariah diindonesia  telah mendorong  peran perbankan dalam 

menggerakan sektor riil dan juga membatasi spekulasi, memenuhi kebutuhan jasa 

perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga dan 

terciptanya dual banking secara sehat diatas nilai-nilai moral islami (Machmud & 

Rukmana.2010).  

 Banyaknya kehadiran bank – bank yang berdasarkan prinsip syariah dapat 

memberikan solusi bagi masyarakat yang terutama masyarakat muslim. dengan 

tidak menerapkan system bunga melainkan menerapkan system bagi hasil yang 

berdasarkan prinsip syariah. Dimana pada posisi ini bank yang berdasarkan 

prinsip syariah akan berkedudukan sebagai mitra, jadi pihak bank dapat memantau 

perkembangan usaha nasabahnya. 

Salah satu lembaga bank yang  menerapkan system bagi hasil dan 

berdasarkan prinsip syariah yaitu Bank Pembiayaan Rakyat syariah (BPRS) Bumi 

Rinjani Batu. BPRS Bumi Rinjani Batu termasuk jenis Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah, yaitu  merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan 

prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalulintas pembayaran 

atau transaksi dalam lalulintas giral. Pada umumnya fungsi BPRS terbatas hanya 

pada penghimpunan dana dan penyaluran dana (Ismail.2011)  



2 
 

BPRS Bumi Rinjani Batu memiliki visi dan misi tersendiri yaitu menjadi 

bank pembiayaan yang  sehat dan terpercaya dengan menjalankan usaha disektor 

perbankan yang mengandalkan pada optimalis sumberdayainsani yang mempuyai 

budaya kerja shidiq, amanah, tabligh, fatonah dan didukung oleh system dan 

teknologi yang sepadan dalam rangka ikut membangun kemakmuran masyarakat 

dan memberikan nilai tambah kepada seluruh stakeholder. BPRS Bumi Rinjani 

Batu juga memiliki tujuan yang tertuang pada UU No.21 Tahun 2008 pasal 3 dan 

4, adalah mengusahakan perusahaan bank pembiayaan rakyat (BPR) yang 

berdasarkan prinsip syariah dan berdasarkan prinsip kehati-hatian . Untuk 

mencapai maksut dan tujuan tersebut perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha 

yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpaan dan menyalurkan dana 

masyarakat berupa pembiayaan berdasarkan akad. Sesuai dengan visi misi dan  

tujuan BPRS Bumi Rinjani Batu mempunyai beberapa produk yaitu Tabungan 

syariah, Deposito syariah, Pembiayaan murabahah dan Pembiayaan musyarakah. 

Pembiayaan murabahah salah satu jenis pembiayaan yang disalurkan oleh 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Batu sebagai sarana membantu 

memberikan pembiayaan terhadap konsumsi dan usaha masyarakat yang 

kebanyakan kalangan menengah kebawa. Pembiayaan dengan akad murabahah 

adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan 

(margin) yang disepekati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah 

satu bentuk perjanjian yang memberikan kepastian pembayaran dalam kontrak 

jual beli karena dalam murabahah ditentukan berapa keuntungan yang ingin 

diperoleh (Karim.2011). 
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Tabel Data Nasabah Pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Rinjani Batu 

Tahun  Perbulan  Jumlah Nasabah  

2016 Desember  215 

2017 Desember  207 

2018 Desember  246 

Sumber: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Batu Kantor Pusat 

Nasabah pada Pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani Batu 

mengalami penurunnan yaitu dimana perdesember 2016 jumlah nasabah 

pembiayaan murabahah sebanyak 215 orang dan pada tahun 2017 perdesember 

nasabah sebanyak 207 orang dilanjut pada desember 2018 jumlah nasabahnya 

sebanyak 246 orang.  Menurut account officer BPRS Bumi Rinjani saat ini (Lyla, 

2019) calon nasabah yang tidak direalisasaikan (ditolak) pengajuannya perbulan 

10 sampai 15 orang jadi jika dijadikan rata 15 orang yang ditolak perbulan dan 

selama setahun sebanyak 180 orang yg tidak diberikan pembiayaan murabahah di 

BPRS Bumi Rinjani Batu. Kebanyakan mereka yang ditolak pembiayaan 

merupakan orang yang bermasalah dan seseorang yang tidak memenuhi 

persyaratan pembiayaan murabahah, yaitu persyaratan mengenai aguanan yang 

akan dijadikan jaminan banyak agunan yang tidak layak untuk diberikan 

pembiayaan murabahah. 

Sesuai dengan Target pembiayaan murabahah yang diutamakan Bank 

Pembiayaan  Rakyat Syariah Bumi Rinjani Batu adalah untuk sektor yang 

menjanjikan serta nasabah yang dinilai mampu untuk membayar kewajiban yang 
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telah diterima dengan tetap mempertimbangkan persyaratan yang telah ditetapkan 

oleh pihak bank dan dalam hal ini dibutuhkan adanya agunan atau barang jaminan 

yang digunakan agar mendapatkan kepercayaan maupun keyakinan bagi pihak 

bank atas dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan murabahah terhadap 

nasabah. Agar dapat memperoleh keyakinan tersebut sebelum melakukan 

pembiayaan bank syariah harus melakukan penilaian seksama terhadap 5C dari 

nasabah, yaitu salah satu penilaian tersebut ialah Collateral atau agunan. 

Bedasarkan  Pasal 1 No.26  Undang-Undang Perbankan syariah  pengertian 

agunan adalah jaminan tambahan, baik benda bergerak maupun benda tidak 

bergerak yang diserahkan pemilik agunan kepada Bank syariah maupun Lembaga 

Keuangan Syariah lainya untuk menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima 

fasilitas. 

Dan menurut Undang-Undang Perbankan No.11 Pasal 1 butir 23 yang 

dimaksud dengan agunan adalah “Jaminan tambahan yang diserahkan nasabah 

debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan berdasarkan 

prinsip syariah’’ 

Agunan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi yaitu pertama, sebagai 

pembayaran hutang apabila terjadi wanprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan cara 

menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Kedua, sebagai indikator penentuan 

jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitur, 

Dilihat dari kedua fungsi jaminan tersebut diperlukan pengetahuan bagi 

nasabah terhadap mekanisme pembiayaan murabahah dan kelayakan agunan agar 

nasabah dapat mengukur kemampuan pembayaran jumlah pembiayaan yang telah 
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dimintanya serta bagi pihak bank menilai akan kelayakan jaminan sangat 

dibutuhkan yaitu salah satunya berdasarkan nilai pasar dan unit fisik jaminan. 

Dikarenakan Tidak menutup kemungkinan bahwa penyaluran pembiayaan 

tersebut beresiko macet dan untuk itu agunan atau jaminan sangat berperan untuk 

dijadikan penyelamatan kelancaran usaha bank. 

Dari pemikiran yang telah diuraikan diatas penulis tertarik dalam penelitian 

dengan judul “PENILAIAN KELAYAKAN AGUNAN PADA PEMBIAYAAN 

MURABAHAH DI BPRS BUMI RINJANI BATU”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat 

merumuskan permasalahan sebagai berikut yaitu : 

1. Bagaimana penentuan kelayakan agunan pada pembiayaan Murabahah di 

BPRS Bumi Rinjani Batu ? 

2. Bagaiman mekanisme pemberian pembiayaan murabahah di BPRS Bumi 

Rinjani Batu ? 

C. Batasan masalah  

Agar dalam pembahasan masalah nantinya tidak menyimpang dari pokok 

permasalahan yang diteliti, maka penulis membatasi masalah terhadap penilaian  

kelayakan agunan pada pembiayaan murabahah yang diterapkan BPRS Bumi 

Rinjani Batu dan mekanisme pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani 

Batu.  
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kelayakan agunan pada pembiayaan murabahah di BPRS 

Bumi Rinjani Batu. 

2. Untuk mengetahui bagaiman mekanisme pemberian pembiayaan murabahah 

di BPRS Bumi Rinjani Batu.  

E.  Manfaat Penelitan  

Adapun manfaat hasil penelitan dari penulis adalah: 

1. Bagi penulis  

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

tentang kelayakan agunan pada pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani 

Batu. Dan juga untuk memenuhi tugas serta sabagai syarat memporoleh gelar 

Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 

Malang  

2. Bagi BPRS Bumi Rinjani Batu  

Dapat digunakan sebagai upaya untuk memperkenalkan eksistensi BPRS Bumi 

Rinjani Batu kepada masyarakat luas dan dapat dijadikan bahan evaluasi atau 

masukan khususnya terhadap kelayakan agunan pada pembiayaan murabahah. 

 




