
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Developer berasal dari bahasa asing yang menurut kamus bahasa 

inggris artinya adalah pembangun perumahan
1
. Namun secara umum, 

developer adalah orang atau badan hukum yang mengembangkan 

(membangun dan memasarkan) bisnis di bidang properti berupa 

perumahan yang berskala kecil maupun besar.  

 Sedangkan menurut Pasal 5  ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 5 Tahun 1974, disebutkan pengertian developer adalah "suatu 

perusahaan yang berusaha dalam bidang pembangunan perumahan dari 

berbagai jenis dalam jumlah yang besar di atas suatu kesatuan lingkungan 

pemukiman yang dilengkapi dengan prasarana-prasarana lingkungan dan 

fasilitas sosial yang diperlukan oleh masyarakat penghuninya.” 

 Dalam  perkembangananya secara hukum,  developer properti 

terbagi menjadi dua macam, yaitu developer properti syariah dan 

developer properti konvensional.  Dari keduanya jelas terdapat banyak 

perbedaan, namun yang paling menonjol terletak pada Akad dan skema 

bisnisnya. Dalam segi akad, developer syariah tidak menggunakan pihak 

ke tiga yaitu bank atau lembaga keuangan lainnya, jadi bisnisnya murni 

jual beli antara pihak developer dengan nasabah secara tunai maupun 
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kredit. Sedangkan developer konvensional menggunakan pihak ketiga 

berupa bank atau lembaga keuangan lainnya. 

 Pramland properti menyatakan, bahwa properti syariah tengah naik daun 

pada saat ini. Banyaknya penduduk Indonesia yang beragama Islam menjadikan 

properti syariah memiliki banyak peminat, karena mereka ingin memiliki 

perumahan syariah atau rumah hunian yang sesuai dengan syariat Islam.
2
 

 KOMPAS.com juga menyatakan, di tengah kondisi properti yang 

sedang lesu, penjualan rumah berbasis syariah justru diklaim semakin 

menarik dan diminati masyarakat. Bahkan, tak jarang para pengembang 

properti ini justru bekerja sama dengan pengembang properti konvensional 

untuk kemudian menjual produk mereka dengan mekanisme syariah. 

Founder Developer Properti Syariah (DPS), Aziz mengatakan, sejauh ini 

sudah lebih dari 20 proyek properti konvensional mangkrak yang 

dikonversi menjadi properti syariah dalam dua bulan terakhir.
3
 

Wiwit juga menyatakan bahwa, sejak 2016 semangat antiriba terus 

menggema. Semakin banyak orang yang mencari agen properti syariah, begitu 

juga pengembang yang ingin membuat perumahan dengan konsep pembayaran 

syari. Masyarakat juga dulu harus mendapatkan edukasi lebih dalam,
4
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“Jumlah kenaikan sangat signifikan, dulu saya cari di 

internet hanya 4-5 developer, sekarang bisa sampai 

100 developer properti syariah,” ungkapnya. 

Masyarakat juga dulu harus mendapatkan edukasi 

lebih dalam. 

 

 Dari beberapa informasi dan data di atas dapat disimpulkan, 

bahwasannya seiring berjalannya waktu konsep syariah sendiri beberapa 

tahun terakhir menjadi naik daun dan terdapat banyak respon dari 

kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan penduduk indonesia 

mayoritas adalah muslim dan kesadaran akan bahaya riba telah menjadi 

pola pikir yang semakin berkembang di masyarakat. Oleh karenanya 

konsep syariah terutama dalam dunia bisnis berkembang dengan pesat. 

Demikian juga hal ini terjadi pada developer properti syariah. Selain 

karena mentaati perintah Allah SWT untuk menjauhi riba (tambahan yang 

batil) sesuai dengan surat Ali- Imron (3) ayat 130, yang berbunyi, 

َباََأَضَعاَفاََمَضاَعَفَةََََواَتَقىاََّللَاَََلَعَلَكَمَتََفَلَحىنََ ََ َياََأَيَهاَاَلَذيَنَآَمَنىاََلََتَأَكَلىاَالرََ َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ   ََ  ََ   َ َََ   َََ  َ َ  ََ  َ  َ َ  َ  َ َ  ََ  ََ  َ  ََ  ََ   َ ََ َََ   ََ   َََ  َ َََ  َ  َ ََ  َ َ  َ  ََ ََ َ   َ ََ  ََ 

  

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

memakan riba dengan berlipat  ganda dan 

bertakwalah  kamu kepada  Allah  supaya kamu 

mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari 

api neraka, yang  disediakan untuk  orang-orang 

yang kafir." 

 

 Dengan konsep konvensional yang sejak sebelumnya telah 

bergejolak, tentu masyarakat juga mulai sadar betapa sulit dan 

menderitanya berhubungan dengan riba, walaupun terkesan cepat dan 

praktis. Sedangkan setiap orang membutuhkan tempat untuk tinggal, 

namun harga rumah sangatlah mahal, maka banyak orang mengambil jalan 

pintas untuk datang ke bank membeli rumah dengan cara Kredit Pemilikan 
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Rumah (KPR) dan langsung bisa di tempati. Namun, kesadaran 

masyarakat muslim yang ingin tetap istiqomah untuk memiliki rumah 

dengan ketentuan syariah mulai berhijrah meninggalkan konsep riba, yang 

terdapat pada bank. Bahkan saat ini mulai bermunculan developer properti 

yang berbasis syariah seperti Sharinata City Samarinda. Skema yang 

digunakan secara fiqih dikenal dengan istilah Istishna'.  

 Akad Istishna' sebenarnya merupakan turunan dari akad salam, 

yaitu transaksi jual beli pesanan, dimana pembeli memesan suatu barang 

kepada pihak penjual atau pembuat agar dibuatkan untuknya. Pembayaran 

lebih mudah (fleksibel) dan bisa dilakukan atau dicicil dalam jangka 

panjang yang tergantung kesepakatan. 

 Saat ini perumahan model pembiayaan syari’ah dengan akad 

istishna’ banyak ditawarkan oleh pengembang properti syariah di 

Indonesia. Salah satunya adalah KPR Syariah di perumahan Sharinata City 

Samarinda. Adapun keunikan dari perumahan syariah ini yaitu mempunyai 

konsep bahwa dalam transaksi jual belinya tanpa KPR bank, sehingga 

tidak ada konsep riba, denda, sita ataupun BI checking. Para konsumen 

bisa mengangsur selama tiga tahun hingga lima belas tahun secara flat 

(nilai harga tetap) yang mana langsung di proses pada ikatan jual beli (IJB) 

Notaris dan mendapatkan bukti kepemilikan surat hak milik (SHM). 

 Namun, meski penduduk Indonesia mayoritas muslim, masih 

terdapat ketidak pahaman terkait akad istishna' yang mana di indonesia 

sendiri juga belum banyak diterapkan. Sehingga dalam kegiatan 
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bermuamalah tersebut harus menggunakan ketentuan-ketentuan yang 

berlaku sesuai hukum Islam dan sejalan dengan prinsip-prinsip 

syariahyang digunakan sebagai standar untuk bermuamalah. 

 Seperti yang kita tahu bahwa, Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menetapkan fatwa-fatwa untuk 

menerapkan prinsip syariah di bidang muamalah, khususnya dalam kegiatan 

perekonomian. Salah satunya terkait jual beli dengan akad istishna’,  yaitu 

fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang jual beli Akad Istishna’. 

  Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti terkait 

penerapan jual beli istishna' pada perumahan syariah dengan skripsi ini 

yang berjudul : 

PENERAPAN JUAL BELI ISTISHNA' DALAM PEMBIAYAAN 

PERUMAHAN SYARIAH SHARINATA CITY SAMARINDA 

PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang 

di rumuskan adalah bagaimana penerapan jual beli istishna' di perumahan 

Sharinata City Samarinda perspektif  Fatwa Dewan Syariah Nasional? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian jual beli 

istishna' di perumahan Sharinata City Samarinda dengan Fatwa Dewan 

Syariah Nasional. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

 Adapun hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi developer syariah, pembaca maupun diri 

pribadi. selain itu diharapkan juga bermanfaat : 

1. Secara akademis  

 Sebagai instrumen dalam mengembangkan ilmu pengetahuan 

khususnya dibidang ekonomi syariah, sehingga dapat memperkaya 

khasanah ilmiah tentang mekanisme akad Istishna' pada pembiayaan 

rumah di Perumahan Sharinata City Samarinda. Dapat dijadikan 

perbandingan dari penelitian yang telah ada yang berkaitan tentang 

Penerapan Jual Beli Istishna' Dalam Bisnis Kredit Pemilikan 

Perumahan Syariah (KPRS) Sharinata City Samarinda Perspektif 

Fatwa Dewan Syariah Nasional. 

2. Manfaat Praktis 

 Sebagai informasi dan sarana serta referensi bagi perumahan 

syariah lainnya yang menggunakan akad istishna'.  

3. Secara umum  

  Agar masyarakat mengetahui mekanisme akad Istishna' pada 

Perumahan Sharinata City Samarinda. 

 

 


