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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Sejarah Bank Syariah  

Indonesia terkena pengaruh atas berkembangnya bank-bank syariah di 

negara Islam, sehingga pada awal periode 1980an diskusi mengenai bank 

syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan di Indonesia. Akan 

tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru 

dilakukan pada tahun 1990. Majelis ulama indonesia (MUI) pada tanggal 18-

20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokal karya Bunga Bank dan perbankan 

di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokal karya tersebut dibahas lebih 

mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel 

Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV 

MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.  

Industri perbankan pertama yang lahir hasil dari kerja tim perbankan 

MUI adalah Bank Muamalat Indonesia. Akte pendirian ditandatangani pada 

tanggal 1 November 1991 dan beroprasi pada bulan Mei 1992. Hingga pada 

September 1999 Bank Muamalat Indonesia telah memiliki lebih dari 45 outlet 

yang tersebar diberbagai daerah di Indonesia (Syafi'i Antonio, 2001) 

Krisis ekonomi dan moneter pernah melanda bangsa Indonesia pada 

akhir tahun 1997 mengakibatkan sistem perekonomian bangsa Indonesia 

mengalami kesuliatan. Hal tersebut berdampak pada dunia perbankan di 

Indonesia. Kualitas aset perbankan menurun secara drastis. Terdapat beberapa 
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lembaga keuangan dan perbankan konvensional gulung tikar dan ada juga 

yang dimerger diantara lembaga sesama lembaga keuangan dan perbankan.  

Sedangkan perbankan syariah yang tidak menggunakan sistem bunga tetapi 

menggunakan sistem bagi hasil sehingga hampir tidak ditemukan 

permasalahan dalam penyaluran pembiayaan (non performing loan) pada 

perbankan syariah dan tidak terjadi negative spread dalam kegiatan 

operasional. 

Perkembangan Bank Islam di Indonesia walaupun termasuk golongan 

agak terlambat jika dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, 

perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. 

Pada periode tahun 1992-1998 hanya terdapat satu unit Bank Syariah, 

sedangkan pada tahun 2005 jumlah bank syariah di Indonesia bertambah 

menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. 

Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir 

tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah (Karim, 2010). 

 

B. Pengertian Perbankan Syariah 

Bank syariah terdiri atas dua kata bank dan syariah. Bank bermakna 

suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua 

pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. 

Kata syariah dalam versi bank syariah Indonesia adalah aturan perjanjian 

berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk 

penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya 

sesuai dengan hukum Islam. (Ali, 2010) 
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Secara etimologis, bank berasal dari kata banco yang memiliki arti 

Banku. Bangku ini dugunakan oleh pegawai bank untuk melakukan aktifitas 

operasionalnya (Iska, 2012). Pasal 1 ayat (2) UU No 21 Tahun 2008 tentang 

perbankan syariah menyatakan bank merupakan badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup orang banyak. 

Pengertian syariah secara etimologis berarti sumber air yang mengalir. 

Kemudian kata tersebut digunakan untuk pengertian hukum-hukum Allah 

yang diturunkan untuk umat manusia. Secara termoligis, syariah adalah 

hukum atau peraturan yang diturunkan Allah melalui Rasul-Nya yang mulia, 

untuk umat manusia, agar mereka keluar dari kegelapan kedalam terang dan 

mendapatkan petunjuk ke arah yang lurus. (El-Ghandur , 2006) 

Bank syariah itu sendiri berarti suatu lembaga keuangan yang memiliki 

fungsi sebagai perantara bagi pihak yang memiliki kelebihan dana dan bagi 

pihak yang kekurangan dana sebagai kegiatan usaha ataupu kegiatan lainnya 

sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Selain itu bank syariah bisa disebut 

sebagai suatu sistem perbankan dimana dalam pelaksanaan operasionalnya 

tidak menggunakan sistem bunga riba, spekulasi maisir, dan ketidak pastian 

gahar. 

Menurut UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah jenis bank 

syariah dibagi menjadi 2, yakni: 



9 
 

 

1. Bank umum syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

2. Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank syariah yang 

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. 

Produk umum perbankan syariah yang mendapat rekomendasi dari para 

ulama atau mendapat persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berwenanng mengawasi berbagai bentuk 

dan produk perbankan syariah sampai dengan tingkat operasionalnya. Hasil 

produk perbankan syariah yang dimaksud yakni:  

1. Mudharabah  

Sebuah akad kerja sama antar pihak dimana pihak pertama 

shahibul maal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya 

menjadi pengelolah mudharib. Mudharib merupakan orang melakukan 

kegiatan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau hasil atas usaha 

yang dilakukan. Shahibul maal merupakan pihak pemilik modal atau 

investor. 

Bagi hasil atas usaha yang dikerjakan dihitung sesuai nisbah yang 

telah disepakati oleh kedua belah pihak diawal. Sebaliknya jika usaha 

yang dilakukan mengalami kerugian maka sepenuhnya akan ditanggung 

oleh shaibul maal. Akan tetapi apabila kerugian atas dasar kelalaianatau 

sesalahan dari Mudharib maka pihak Mudharib yang akan 

menggantinya. 
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Hadist Rasulullah SAW “diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa 

Abbas bin Abdul Muthalibjika memberikan dana ke mitra usahanya 

secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa 

mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli 

ternak yang berparu-paru basah. Jika menyalahi peraturan tersebut 

maka yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. 

Disampaikan kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun 

memperbolehkannya”.  

 

Gambar 2.1 prosedur mudharabah 

Sumber: Perbankan Syariah [8.p.85] 

 

 

 

Shaibul Maal 

Nasabah 

Mudharib 

Bank Syariah 

Proyek Usaha 

Keuntungan 

Pendapatan 

% Bagi 

Tenaga Modal 100% 

Perjanjian Kerja Sama 

% Bagi 



11 
 

 

Keterangan dari gambar diatas adalah: 

a. Mudharib dan shaibul maal melakukan perjanjian kerjasama bagi 

hasil ditetapkan diawal sesuai dengan yang telah disepakati. 

b. Shaibul maal menyertakan modal 100%. Yang berarti semua usaha 

akan dibiayai oleh shaibul maal. 

c. Mudharib sebagai pengusaha mengelolanya sesuai dengan 

keahliannya.  

d. Pendapatan atas hasil usaha tersebut dibagi sesuai dengan 

persentase kesepakatan diawal. 

e. Padasaat jatuh tempo perjabjian, modal yang telah diinvestasikan 

wajib dikembalikan 100%. 

2. Murabahah  

Murabahah merupakan akad jual beli barang dimana penjual 

menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli dengan 

mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. 

Dalam aplikasi perbankan syariah penjual (pihak bank) membeli suatu 

barang yang dibutuhkan oleh pembeli (nasabah). Kemudian pihak bank 

akan menyebutkan harga asli. Ditambah dengan keuntungan yang telah 

dissepakati oleh kedua belah pihak (bank dan nasabah). Pembayaran 

atas transaksi tersebut diangsur sessuai jangka waktu yang telah 

ditetapkan. 
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Gambar 2.2 Prosedur Murabahah 

Sumber: Perbankan Syariah [8.p.139] 

 

Keterangan dari gambar diatas adalah : 

a. Bank syariah akan bernegosiasi dengan sabah perihal barang yang 

akan dibeli. Negosiasi berupa jenis barang, harga barang dna 

kualitas barang. 

b. Pihak bank akan melakukan akad jual beli dengan nasabah. 

c. Pihak bank akan membelikan barang dari supplier barang. 

d. Apabila barang yang diinginkan telah tersedia akan dikirim 

langsung kepada nasabah. 

e. Nasabah akan membayar angsuran dengan nilai beli barang 

ditambah keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah 

pihak. 
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3. Bai bi As-Saman „Ajil  

Suatu perjanjian pembiayaan dimana pihak bank menyediakan 

dana untuk pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh pihak 

nasabah untuk mendukung suatu usaha atau suatu proyek. 

Pembayarannya dilakukan secara angsuran dengan mark-up yang 

didasarkan atas opportunitycost project (OCP) 

4. Wadi‟ah  

Wadi‟ah merupakan simpanan murni dari pihak yang menitipkan 

dana kepada pihak yang  menerima titipan unruk dimanfaatkan atau 

tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan ini dapat diambil 

sewaktu-waktu apabila pihak yang menitipkan membutuhkannya.  

Jedis wadiah ada dua yakni Wadi‟ah Yad Al-Amanah dan 

Wadi‟ah Yad Damanah. Wadiah Yad Al-Amanah adalah titipan murni 

dari pihak yang menitipkan barang kepada pihak yang menerima 

barang. Pihak penerima harus menjaga dan memelihara barang titipan 

dan tidak diperkenankan untuk mempergunakannya. Contoh Wadi‟ah 

Yad Al-Amanah adalah Save deposit box. 

Wadiah Yad Damanah adalah titipan dari pihak yang menitipkan 

kepada pihak yang dititipkapkan dan diperbolehkan untuk 

dipergunakan. Pihak yang menitipkan barang berhak untuk 

mengambilnya sewaktu-waktu dibutuhkan. Pihak yang dititipkan 

barang dapat memberikan imbalan atas barang yang telah dipergunakan 

tanpa perjanjian diawal. 
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5. Ijarah 

Ijarah adalah kontrak antara bank syariah sebagai pihak yang 

menyewakan barang dan nasabah sebagai penyewa barang dengan 

kontrak biaya sewa yang telah disepakati. Barang yang dapat disewakan 

umumnya merupakan aset tetap.  

Ijarah ada dua jenis. Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik. 

Ijarah itu sendiri berarti kontrsk sewa antara pihak yang menyewakan 

dan pihak penyewa. Dimana nasabah harus membayar biaya sewa 

sesuai dengan yang telah disepakati diawal. Dan ketika jatuh tempo aset 

yang disewa harus dikembaikan kepada bank. 

Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah perjanjian sewa antara pihak 

pemilik aset dan penyewa atas barang yang disewakan dan apabila pada 

akhir jatuh tempo penyewa boleh membeli asset yang telah disewa 

tersebut. Contoh kegiatan Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah leasing. 

6. Qard Al-Hasan  

Merupakan Salah satu produk yang ditawarkan dari segi 

pembiayaan dimana suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar 

kewajiban sosial semata-mata. Peminjam tidak dituntuk untuk 

mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman 

Sumber dana Qard Al-Hasan yang digunakan untuk memberikan 

pembiayaan kepada pedagang kecil bersumber dari zakat, infak, 

sedekah, dari nasabah atau pihak lain yang menitipkan kepada bank 

syariah. 
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Sumber dana Qard Al-Hasan yang digunakan untuk bantuan 

sosial berasal dari pendapatan bank syariah yang tidak dapat 

dikategorikan pendapatan halal. Contohnya adalah denda keterlambatan 

atas pembayaran angsuran pembiayaan, denda atas pencairan deposito 

berjangka sebelum jatuh tempo, dan denda atas non halal lainnya. 

 

C. Fungsi Dan Peranan Bank Syariah 

Fungsi dan peran Lembaga keuangan syariah diantaranya memenuhi 

kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan 

ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

Secara terperinci fungsi lembaga keuangan syariah yaitu: 

1 Pengalihan aset (asset transmutation) 

Bank dan lembaga keuangan non bank akan memberikan 

pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu 

tertentu yang telah disepakati berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

2 Transaksi (Transaction)  

Bank dan lembaga keuangan non  bank memberikan berbagai 

kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang 

dan jasa. 

3 Likuiditas (liqudity) 

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimiliki dalam 

bentuk produk-produk berupa Giro, Tabungan, Deposito, dan 

sebagainya.  
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4 Efisiensi (efficiency) 

Bank dan lembaga keuangan non bank dapat menurunkan biaya 

transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank dan lembaga 

keuangan non bank sebagai broker yaitu mempertemukan pemilik dan 

pengelolah modal. Lembaga keuangan memperlancar dan 

mempertemukan pihak-pihak yang saling membutukan (Mardani, 2015). 

 

D. Ciri-Ciri Bank Syariah 

Lembaga keuangan syariah dalam setiap transaksi tidak mengenal 

bunga, baik dalam menghimpun tabungan dari masyarakat maupun dalam 

pembiayaan bagi dunia usaha yang membutuhkannya. Karena itu, sistem 

bunga akan merugikan penghimpunan modal, baik suku bunga tersebut tinggi 

maupun rendah. 

Ciri-ciri sebuah lembaga keuangan syariah dapat dilihat dari hal-hal 

sebagai berikut: 

1 Dalam menerima titipan dan investasi, lembaga keuangan syariah harus 

sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah.  

2 Hubungan infestor (penyimpan dana), pengguna dana, dan lembaga 

keuangan syariah sebagai intermediasi institution berdasarkan 

kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur. 

3 Bisnis lembaga keuangan syariah bukan hanya berdasarkan profit 

oriented, tetapi juga falah oriented, yakni kemakmuran di dunia dan 

kebahagiaan di akhirat.  
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4 Konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga keuangan syariah 

berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa 

guna transaksi komersial, dan pinjam-meminjam (qardh/kredit) guna 

transaksi sosial. 

5 Lembaga keuangan syariah hanya melakukan investasi yang halal dan 

tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam 

(Ali, 2010). 

 

E. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

Bank perkreditan rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan yang 

segmentasinya lebih banyak terarah pada UKM (Usaha Kecil Menengah). 

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam 

bentuk simpanan berjangka, tabungan, dan dalam bentuk lani yang serupa dan 

menyalurkan dana dalam bentuk kredit dan dalam bentuk lain yang serupa, 

guna untuk meningkatkan taraf hifup orang banyak. Kegiatan usaha BPR bisa 

berupa konvensional maupun syariah. Dimana kegiatan didalamnya tidak 

memberikan jasa dalam lalulintas pembayarannya (Herli, 2013). 

Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah semua 

kegiatan hampir sama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), hanya saja 

pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menggunakan prinsip syariah dimana 

ketentuan berpedoman pada Al-Qur‟an dan Al Hadist. Payung hukum dari 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah PBI No. 11/23/PBI/2009 tanggal 1 

juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.  
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Prinsip kerja yang mengandalkan kecepatan dan kemudahan, namum 

masih menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan menjadi daya tarik 

tersendiri bagi para debitur. Prosedur tersebut terjadi karena struktur 

organisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah jauh lebih ramping dan pendek 

dari pada bank umum. Direktur utama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

dapat memutuskan proposal pengajuan pembiayaan yang dibuat oleh petugas 

marketing pada hari yang sama. Target pasar dari Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah adalah melayani kebutuhan dari petani, peternak, nelayan, pedagang 

kecil, pengusaha kecil. 

Ada beberapa jenis usaha yang biasanya dilakukan oleh bank umum, 

tetapi tidak boleh dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Usaha 

tersebut diantaranya 

1. Menerima simpanan berupa giro. 

2. Melakukan kegiatan usaha perbankan dalam mata uang atau valuta asing. 

3. Melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking  dan 

concern terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah kebawah. 

4. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana yang 

dimaksud dalam usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.   

  

F. Pengertian Murabahah  

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah di bahas oleh para ulama dalam 

fiqih muamalah sangat banyak. Salah satunya adalah akad Murabahah. 

Murabahah adalah jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan 
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keuntungan yang disepakati. Dalam Murabahah penjual harus memberi tahu 

harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai 

tambahannya (Syafi'i Antonio, 2001). 

Sesuai pada prakteknya, akad juaal beli murabahah berpedoman pada 

Al-Qur‟an dan Al-hadist. QS Al-baqarah ayat 275 yang artinya “... Allah 

telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba... ”. dan HR Ibnu 

Majah “dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda “tiga hal 

yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, 

muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk 

keperluan rumah, bukan untuk dijual” 

Adapun ketentuan murabahah yakni:  

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas dari 

riba. 

2. Barang yang diperjual belikan tidak haram sesuai dengan syariat Islam. 

3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang 

telah disepakati kualifikasinya. 

4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, 

dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan dengan utang. 

6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) 

dengan harga jual sesuai dengan harga beli ditambah dengan 

keuntungannya. Dalam hal ini bank harus memberitahu secara jujur 
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tentang harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang 

diperlukan.  

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut dengan 

jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan dari akad 

tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan 

nasabah. 

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang 

dari pihak ke tiga akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah 

barang, secara prinsip, ,menjadi milik bank. (Fatwa DSN Paten No. 

No.04/DSN-MUI/IV, 2000) 

 

G. Tujuan Pembiayaan Murabahah 

Murabahah mempunyai beberapa keunggulan yang utama yakni untuk 

membeli suatu barang kita dapat memperolehnya melalui sistem pembiayaan. 

Selain itu pembiayaan murabahah dapat diangsur dengan nominal yang sama 

setiap bulannya. Utamanya pembiayaan dengan akad murabahah dapat 

menghindarkan kita dari riba. tidak kalah pentingnya keunggulan dari 

pembiayaan murabahah adalah sistem dan prosedur yang sangat sederhana, 

hal ini memudahkan penanganan administrasinya di bank syari‟ah maupun 

lembaga keuangan syari‟ah lainnya. 
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H. Resiko Pembiayaan Murabahah 

Diantara kemungkinan resiko yang terjadi dalam pembiayaan 

murabahah adalah sebagai berikut: 

1. Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.  

2. Fluktuasi harga komparatif, hal ini terjadi apabila harga di pasar naik 

setelah membelikannya untuk nasabah, bank atau BMT tidak bisa 

mengubah harga jual tersebut. 

3. Penolakan nasabah, barang yang dikirim atau diterima nasabah bisa saja 

ditolak dengan beberapa alasan. Bisa terjadi kerusakan dalam 

pengiriman, sehingga nasabah menolaknya. Karena itu sebaiknya 

dilindungi oleh asuransi. Kemungkinan lain nasabah merasa barang 

yang diterima tidak sesuai dengan kualifikasi yang dipesan. 


