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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Muamalah adalah suatu kegiatan ekonomi baik itu jual beli barang atau jasa 

antara perorangan atau badan hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, 

adanya kegiatan ekonomi syariah sangat membantu dalam keselarasan kehidupan 

di dunia dan akhirat, nilai ekonomi syariah bukan semata-mata kegiatan muslim 

saja tetapi seluruh mahluk hidup di muka bumi.  

Perkembangan ekonomi syariah sangat cepat setelah adanya Bank Muamalat 

Indonesia (BMI), dibalik berkembangnya ekonomi syariah harus diimbangi 

dengan fatwa-fatwa hukum syariah yang valid dan akurat, agar seluruh produk 

yang ditawarkan ke masyarakat memiliki landasan yang kuat secara syariat. 

Membahas ekonomi islam identik dengan lembaga keuangan Islam, baik berupa 

bank, asuransi, pegadaian, maupun BMT yang semakin luas dalam bidang 

penghimpunan dana dan pembiayaan modal usaha mikro tanpa menggunakan 

bunga (riba). Banyak  di kalangan masyarakat menengah, yang lebih memilih 

lembaga keuangan syariah karena lebih menguntungkan, salah satunya BMT. 

Kegiatan BMT sendiri untuk menarik, mengelola, dan menyalurkan dana untuk 

mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan 

kualitas ekonomi. BMT ikut dalam wadah  koperasi baik berupa Koperasi Jasa 

Keungan Syariah (KJKS) ataupun Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) rasanya 

sangat tepat  untuk menghadapi  permasalahan ekonomi makro dan juga ekonomi 
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mikro. Kita dapat merasakan adanya peran usaha mikro dalam memberikan 

kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan investasi sangat menentukan 

dalam menggerakan perekonomian suatu bangsa.1  

BMT sebagai lembaga syariah yang dibentuk atas prakasa dan swadaya 

masyarakat dengan kelebihan dan kelemahannya, terbukti dari efektifnya untuk 

menolong pengusaha kecil dan mikro dalam mengakses sumber dana pembiayaan. 

Pada penyaluran dana kepada masyarakat, sebagian besar pembiayaan BMT 

disalurkan dalam bentuk barang atau jasa yang diberikan BMT kepada 

anggotanya. Dengan demikian, pembiayaan hanya diberikan apabila barang atau 

jasanya telah ada terlebih dahulu. Dengan metode ada barang terlebih dahulu, 

kemudian uang atau dana yang diberikan oleh BMT baru akan diberikan kepada 

masyarakat untuk memproduksi barang atau jasa atau mengadakan barang atau 

jasa.2 

Adanya BMT Amanah Ummah merupakan salah satu sarana bagi 

masyarakat menengah kebawah untuk melakukan pinjaman modal usaha, BMT 

Amanah Ummah yang memiliki beberapa cabang diharapkan mampu menjadi 

pelopor sekaligus penggerak perekonomian bangsa dan daerah Sukoharjo 

khusunya, di dalam prosedur pembiayaan memiliki sistem yang tidak rumit dan 

membebani jika di bandingkan dengan perbankan. Selanjutnya pembiayaan 

tersebut biasa kita kenal pembiayaan murābahah. 

                                                      
1
 Ahamad Sumianto, BMT Menuju Koperasi Modern, Cet. I, (Yogyakarta: ISES 

Publishing, 2008), hlm. 8. 
2
 Sarah Asy Syahidah Ajjahdah, “Analisis Pengaruh Penyarulan Dana Baitul Maal 

Wattamwil (BMT) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Bogor”,  Skripsi, 

Prodi Ilmu Ekonomi Islam, STEI Tazkia, (Bogor, 2012). 
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Maksud dari pembiayaan murābahah adalah akad perjanjian penyediaan 

barang berdasarkan jual beli dimana bank membiayai atau membelikan kebetuhan 

barang atau investasi dan menjual   kembali kepada nasabah ditambah keuntungan 

yang disepakati dengan memberitahu kepada anggota.3 
Jual beli dapat diartikan 

secara luas yang artinya memindahkan hak milik penukaran barang dengan uang 

yang benar (sesuai Syariah) bisa juga barang dengan barang kita sering 

menyebutnya dengan nama barter.  

Sistem akad begitu banyak di temukan pada lembaga keuangan syari‟ah  

salah satu istilahnya akad murābahah, transaksi akad ini sering di jumpai pada 

lembaga-lembaga keuanga syariah, namun banyak masyarakat yang terlena 

dengan embel-embel syariah atau nama-nama berbahasa Arab pada produk-

produk yang ditawarkan, sehingga masyarakat jarang memperhatiakan atau 

mempertanyakan dengan seksama kepada karyawan atau pegawai di tempat 

tentang sistem transaksi yang terjadi. Memandang masalah ini lebih wajib dari 

pada sistem-sistem yang berlaku di lembaga konvensional, sebab masyarakat yang 

mengetahui lebih sedikit. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil topik ini untuk di jadikan bahan pembuatan skripsi 

dengan judul “Analisi Persepsi Anggota Terhadap Hukum Pembiayaan 

Murābahah  di BMT Amanah Ummah Sukoharjo”. 

 

                                                      
3
 Mohammad Hoessein, Aplikasi Akad dalam Oprasional Perbankan Syari‟ah, dalam 

Ekonomi Syari‟ah, pada Kapita Selekta Perbankan Syaria‟ah,  (Jakarta : Pusdiklat Mahkamah 

Agung RI, 2006), hlm. 182. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang 

akan diteliti yaitu, Apa “Persepsi Anggota Terhadap Hukum Pembiayaan 

Murābahah  di BMT Amanah Ummah Sukoharjo” ? 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui persepsi anggota terhadap hukum pembiayaan Murābahah  di BMT 

Amanah Ummah Sukoharjo. 

Adapun manfaat penyusunan dari penelitian ini antara lain yaitu : 

a. Sebagai masukan berupa  informasi dan mungkin juga saran 

kepada pihak BMT Amanah Ummah Sukoharjo sebagai pertingan 

dalam menyusun langkah-langkah kebajikan dan merancang 

strategi pemasaran yang akan dilakukan. 

b. Bagi pembaca atau akademisi diharapkan penelitian ini 

memperkaya refrensi yang berkaitan dengan pembiayaan 

murābahah. 

c. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 




