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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seiring permintaan dan pemikiran masyarakat yang kian meluas, serta 

adanya pengaruh khusus pada kegiatan perekonomian di Indonesia, 

menjadiakan dunia  perbankan mengalami perkembangan yang sangat pesat. 

Bank memiliki fungsi sebagai media perantara keuangan (financial 

intermediary institution), yaitu lembaga yang mengumpulkan dana dari unit 

surplus ekonomi berupa simpanan dan disalurkan kembali ke unit defisit 

ekonomi dalam bentuk kredit atau pembiayaan (Muhammad, 2005). 

Bank terbagi dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. 

Perbedaan antara bank konvensional yang mencolok terletak pada return 

yang diberikan. Dalam bank konvensional return yang diberikan maupun 

yang diterima dihitung berdasarkan bunga, sedangkan Bank syariah 

memberikan return menggunakan sistem bagi hasil. (Ismail, 2011) 

Perbankan syariah semakin menunjukkan eksistensinya di industri 

perbankan Indonesia. Hal tersebut terjadi setelah adanya pengesahan UU No. 

21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah. Adapun jumlah perbankan 

syariah di Indonesia menurut statistik otoritas Jasa keuanga (OJK) mencatat 

bahwa telah berdiri 14 bank umum syariah dengan 1875 kantor, 20 unit usaha 

syariah, dengan 354 kantor, dan 167Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, 

dengan 495 kantor pada Desember 2018. (Keuangan, 2019) 
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Menurut Anjani dan Hasmarani (2016) setelah banyaknya kritik 

terhadap bank konvensional karena karakteristiknya yang masih terdapat unsu 

riba, judi (maysir), ketidakpastian (gharar), dan bathil maka perbankan 

syariah menjadi sebuah alternatif bagi praktek perbankan konvensional 

sehingga perbankan syariah tumbuh semakin meningkat.  

Aktifitas ekonomi masyarakat meningkat jika peranan lembaga 

keuangan juga turut meningkat. Beberapa perbankan syariah di Indonesia, 

BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) adalah salah satu perbankan 

syariah yang menjadi pilihan masyarakat untuk mengembangkan usaha 

mikro, karena Bank Pembiayaan Rakyat Syariah lebih mengutamakan untuk 

memberikan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini 

menunjukkan bahwa jangkauan pelayanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

semakin luas dan keberadaannya semakin dibutuhkan oleh masyarakat 

disekitar pedesaan yang memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

Anjani dan Hasmarani (2016) menerangkan kehadiran Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah melalui penyaluran kredit bagi masyarakat menengah ke bawah 

yang umumnya berorientasi sebagai pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) menjadi sangat penting, karena mayoritas pelaku usaha di Indonesia 

merupakan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah menjadi sangat berguna bagi pengembangan Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) di Indonesia, karena Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

menawarkan solusi untuk mengatasi hambatan permasalahan permodalan kepada 

pelaku usaha informal untuk mengembangkan usahanya. 
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Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan semua lembaga keuangan 

memiliki beberapa jasa yang ditawarkan kepada masyarakat.Semakin tinggi 

minat masyarakat akan jasa yang ditawarkan oleh suatu lembaga keuangan, 

secara tidak langsung masyarakat pun ikut berperan dalam pertumbuhan 

ekonomi. Begitupun halnya dengan “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi 

Rinjani Batu Kantor Cabang Junrejo ” yang menawarkan jasa dengan sistem 

pembiayaan syariah. Produk pembiayaan syariah yang ditawarkan “Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Batu Kantor Cabang Junrejo” 

berupa akad musyarakah, dan murabahah. 

Kedua produk pembiayaan diatas yang memiliki banyak peminat ialah 

akad murabahah, karena pada kenyataannya produk musyarakah kurang 

cocok untuk diterapkan pada nasabah yang ada di sekitar wilayah Batu. 

Selain itu prosedur dan tata cara penerapan produk murabahah juga dirasa 

paling tepat dan memberikan suatu kepastian akan angsuran yang akan 

mereka lakukan. Atas dasar minat debitur akan pembiayaan murabahah pada 

“Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Batu Kantor Cabang 

Junrejo” menyebabkan peneliti ingin membahas tentang perkembangan 

pembiayaan pada bulan Januari 2018- bulan April 2019. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin mengambil 

rumusan masalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana prosedur dan tahap pembiayaan murabahah, mulai dari 

pengajuan pembiayaan sampai dengan pencairan pada “Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Batu Kantor Cabang 

Junrejo” 

2. Bagaimana perkembangan pembiayaan murabahah pada “Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Batu Kantor Cabang 

Junrejo” periode bulan Januari 2018- bulan April 2019? 

3. Bagaimana prospek pembiayaan murabahah pada “Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah Bumi Rinjani Batu Kantor Cabang Junrejo”? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar penulisan dapat terfokus pada rumusan masalah diatas, maka perlu 

adanya batasan-batasan masalah yang jelas. Adapun batasan masalah yang 

yang digunakan adalah: 

1. Prosedur dan tahap pembiayaan murabahah, mulai dari pengajuan 

pembiayaan sampai dengan pencairan pada “Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Bumi Rinjani Batu Kantor Cabang Junrejo” 

2. Perkembangan pembiayaan murabahah pada “Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah Bumi Rinjani Batu Kantor Cabang Junrejo” periode 

bulan Januari 2018- bulan April 2019? 

3. Prospek pembiayaan murabahah pada “Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Bumi Rinjani Batu Kantor Cabang Junrejo”? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan dan rumusan masalah yang 

telah dijelaskan pada bagian sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendiskripsikan prosedur dan tahap pembiayaan murabahah, mulai 

dari pengajuan pembiayaan sampai dengan pencairan pada “Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Batu Kantor Cabang 

Junrejo”. 

2. Mengidentifikasi perkembangan pembiayaan murabahah pada “Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Batu Kantor Cabang 

Junrejo”  periode bulan Januari 2018- bulan April 2019. 

3. Menganalisis prospek pembiayaan murabahah pada “Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah Bumi Rinjani Batu Kantor Cabang Junrejo”. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi mahasiswa 

a. Sebagai kajian pustaka. 

b. Menguji kemampuan mahasiswa dalam menganalisis pemberian 

pembiayaan murabahah serta mengetahui perkembangan 

pembiayaan murabahah yang ada di “Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Bumi Rinjani Batu Kantor Cabang Junrejo”. 

2. Bagi bank  

Laporan ini diharapkan berguna sebagai alternatif pemecahan 

masalah dalam menganalisis pembiayaan murabahah dan 

perkembangannya. 


