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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Islam adalah keyakinan yang didasarkan pada persatuan tauhid yang 

mudah dipahami dan dirasionalisasikan.Islam mengajarkan manusia moral 

yang menempatkan dan menawarkan suatu sistem ekonomi yang mewajibkan 

pengguna sumber daya yang diberikan Allah SWT untuk memenuhi 

kebutuhan yanag mendasar dan menyediakan mereka kondisi kehidupan 

layak.Di daalam sistem ekonomi yang konvensional telah banyak 

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.Bahkan sistem-sistem yang ada di 

dalam ekonomi telah keluar dari koridor yang islami. Berawal dari sinilah 

islam melahirkan lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah guna 

kelangsungan hidup orang banyak.  

 Perkembangan baru dalam dunia perbankan di Indonesia menunjukkan 

prospek yang lebih baik, sejak ditetapkan UU No. 7 tahun 2002 tentang 

perbankan dikuatkan dengan UU No. 10 tahun 1998 Tatanan Sistem 

Kelembagaan  Keuangan di Indonesia mengalami perubahan secara mendasar. 

Di antara hasil perubahan tatanan sistem lembaga keuangan syariah antara 

lain, perbankan islam (bank umum/bank syariah), asuransi 
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takaful,leasing(ijarah), pegadaian, syarikat (rahn), reksadana syariah dan 

BMT koperasi syariah.
1
 

 Disini akan dibahas mengenai salah satu akad yang ada pada dunia 

perbankan syari’ah yaitu Murabahah.  Bagi bank Murabahah secara prinsip 

merupakan saluran Penyaluran dana pada bank dengan cepat dan mudah. 

Bank mendapatkan profit yaitu margin dari pembiayaan serta mendapatkan 

fee based income yaitu administrasi, komisi asuransi dan komisi notaris. Bagi 

nasabah merupakan alternative Pendanaan yang memberikan keuntungan 

kepada nasabah dalam bentuk membiayai kebutuhan nasabah dalam hal 

pengadaan barang seperti pembelian dan renovasi bangunan, pembelian 

kendaraan, pembelian barang produktif seperti mesin produksi, dan 

pengadaan barang lainnya. Nasabah mendapat peluang mengangsur 

pembayarannya dengan jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa 

perjanjian.
2
 

 Banyak kita lihat sekarang bank syari’ah atau lembaga keuangan 

syari’ah lain banyak yang memanfaatkan praktek pembiayaan ini semata-mata 

untuk mencari nasabah agar banyak nasabah yang datang dan menggunakan 

produk-produk pada bank syari’ah tersebut dilihat dari produknya, proses dan 

kemudahan dalam transaksi pembiayaan nya. Misalsaja dalam praktek 

                                                           
1
 Muhammad, Kebiajakn Moneter dan Fiskal dalam Islam, (Jakarta, Salemba Empat, 2002), hlm 93 

2
 Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari‟ah, (Jogjakarta: UII Press,2009), hlm 11 
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Murabahah yang sesungguhnya adalah jual beli barang, harga pokok 

ditaambah margin keuntungan sesuai kesepakatan menjadi Murabahah dengan 

hutang piutang uang dan jaminan nya. 

Tapi pada BPRS Dana Amanahada dua akad pembiayaan Murabahah 

yaitu; akad bi wakalah, dan akad bighoiri wakalah.Barang bisa didapat atau 

dipesan lewat bank, atau barang bisa dicarikan sendiri oleh nasabah, dengan 

hanya meminjam uang dalam jumlah tertentu dan jaminan misal; BPKB 

motor, atau surat potong gaji sesuai kesepakatan. Pembiayaan ini hampir bisa 

diartikan sebagai Hutang Piutang dengan kesepakatan kedua belah pihak 

dalam jangka waktu tertentu. 

Pada Penelitian ini akan dibahas mengenai Analisa Pembiayaan pada 

Jual Beli dengan akad Murabahah khususnya dalam hal konsep 

operasionalnya maupun akad nya pada Bank Perkreditan Rakyat (BPRS) 

Dana Amanah Pajang Laweyan Surakarta. Dan Apakah pembiayaan di BPRS 

Dana Amanah ini benar-benar termasuk pembiayaan murni Murabahah atau 

termasuk Hutang Piutang dalam jual beli ditinjau dari hukum Islam dan Fatwa 

DSN MUI.Tujuannya agar pembaca memperoleh pemahaman yang baik 

mengenai pembiayaan pada jual beli dengan sistem Murabahah sesuai dengan 

Lembaga Keuangan Syariah tersebut. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berpendapat bahwa 

rumusan masalah diperlukan untuk lebih mengetahui secara praktis dan 

sistematis penulisan karya ilmiah ini. Adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah Praktek Murabahah yang dilaksanakan di BPRS Dana 

Amanah berdasarkan hukum Jual Beli atau ataukah Hutang 

Piutang? 

2. Bagaimana Pandangan Hukum terhadap Praktek Pembiayaan 

Murabahah dalam BPRS Dana Amanah? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui sistem pembiayaan dalam akad Murabahah 

pada BPRS Dana Amanah. 

2. Untuk mengetahui apakah dalam pembiayaan ini murni prosedur 

Murabahah atau lebih condong dalam jenis Hutang Piutang. 

3. Untuk mengetahui hambatan/permasalahan yang ditimbulkan 

dalam sistem pembiayaan Murabahah BPRS Dana Amanah. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Dapat memberikan wawasan dan pengalaman tentang pembiayaan 

Murabahah khususnya di BPRS Dana Amanah 
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2. Dapat memeberikan informasi dan sumbangan pemikiran yang 

bermanfaat bagi pihak BPRS Dana Amanah dalam 

mengembangkan sistem pembiayaan Murabahah yang dapat 

dijadikan mitra usaha bagi pengembangan usaha pada masyarakat 

kecil. 

E. Tinjauan Pustaka 

 Sekarang ini banyak karya-karya yang mengangkat atau membahas 

mengenai sistem ekonomi islam atau lebih khusus lagi lembaga keuangan 

yang menggunakan sistem syariah. Untuk itu penulis dalam melengkapi 

kekurangan dengan data yang diperoleh di tempat penelitian tersebut. Buku-

buku yang diajukan sesuai dengan judul skripsi antara lain: 

 Heri Wibowo, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan 

Pembiayaan  Murabahah di BMT Surya Melati Kalijambe Sragen,  Skripsi 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negri, Surakarta 2008. Skripsi ini berisi tentang 

pelaksanaan pembiayaan Murabahah apakah sudah sesuai dengan hukum 

Islam.Dan setelah diteliti bahwa penerapan pembiayaan Murabahah pada 

BMT Surya Melati sudah sesuai dengan hukum Islam. 

 Ratna Yulianti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan 

Pembiayaan Sistem Murabahah di BMT Palur, Skripsi Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negri, Surakarta 2008.Skripsi ini berisi tentang pembiayaan 

Murabahah di BMT Palur dalam tinjauan hukum Islam.Dan setelah di teliti 
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bahwa penerapan Murabahah pada BMT Palur belum sesuai dengan sistem 

Murabahah dalam hukum Islam. 

F. Metode Penelitian 

Untuk memecahkan sutu masalah diperlukan suatu cara atau metode 

yang sesuai dengan pokok permasalahan tersebut, agar penelitian dapat 

membuahkan hasil yang valid, maka penelitian tersebut menggunakan metode 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan masalah yang ada dalam penelitian,ini merupakan penelitian 

yang dijadikan sebagai obyek dan mempunyai sifat atau tujuan Deskriptif 

evaluative. 

a. Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang digunakan 

untuk mengetahui secara intensif tentang latar belakang keadaan 

sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, 

kelompok, lembaga maupun masyarakat. 

b. Deskriptif evaluatif  adalah gambaran mengenai situasi atau kejadian 

yang timbul dari sistem pembiayaan Murabahah yang kemudian 

peneliti  mengadakan evaluasi melalui pendekatan hukum Islam. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini diambil dari lokasi BPRS Dana Amanah yang terletak di Jl. 

dr. Rajiman No.663-A, Pajang, Laweyan, Surakarta. 
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3. Sumber Data 

Data-data yang diperlukan penulis yaitu: 

a. Data Primer 

Sumber data primer diperoleh dari pihak BPRS Dana Amanah Pajang, 

Laweyan, Surakarta. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, literature, referensi, 

dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan sistem pembiayaan 

Murabahah pada BPRS. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data 

adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara atau Interview 

Metode wawancara atau interview ini adalah digunakan untuk mencari 

data primer. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara 

tanya jawab.
3
 

b. Observasi 

Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan mengadakan 

pencatatan hasil informasi siteatis tentang gejala-gejala atau peristiwa-

peristiwa pada saat terjadi dalam lingkungan yang diamati.
4
 

                                                           
3
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal.10 
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c. Dokumentasi 

Metode ini adalah untuk memperoleh informasi dari data-data yang 

berhubungan dengan obyek penelitian dari dokumentasi BPRS Dana 

Amanah Pajang, Laweyan, Surakarta. 

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Dalam skripsi ini penulis akan memaparkan 5 Bab dengan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Metode 

Penelitian, Sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : Tinjauan Pustaka road map Penelitian sebelumnya, Tinjauan 

Teoritik yang memuat uraian tentang teori dasar Murabahah, 

akad Jual Beli dan Hutang Piutang. 

BAB III : Jenis dan Pendekatan penelitian, Tempat dan Penentuan 

subjek penelitian, Metode pengumpulan data, Analisa data. 

BAB IV : Gambaran umum tentang daerah penelitian yang terdiri dari 

dekripsi daerah penelitian atau gambaran umum yang menjadi 

objek penelitian, praktek Murabahah di BPRS Dana Amanah 

tersebut. 

                                                                                                                                                                      
4
Winarno Surahman, Dasar dan Tehnik Research, (Bandung: Tarsito, 1987), hal.162 
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BAB V : Analisa data yang terdiri dari analisis sistem pembiayaan 

Murabahah di BPRS Dana Amanah berdasarkan Fatwa 

Dewan Syariah Nasioan ( DSN MUI). 

BAB VI : Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran. 




