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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembiayaan berdasarkan prinsip ekonomi syariah merupakan 

penyediaan dana atau tagihan transaksi bagi hasil, transaksi sewa-

menyewa, transaksi jual beli dalam bentuk piutang, transaksi pinjam 

meminjam dalam bentuk piutang, dan transaksi sewa-menyewa jasa.1 

Adapun dalam prakteknya pembiayaan terdiri dari dua jenis, yaitu 

pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif 

antara lain terdiri dari; pembiayaan likuiditas, piutang, persediaan modal, 

pembiayaan modal kerja untuk perdagangan terdiri dari; perdagangan 

umum dan perdagangan berdasarkan pesanan dan pembiayaan investasi. 

Sedangkan pembiayaan konsumtif lebih kepada pemenuhan kebutuhan 

sekunder maupun primer.2 

Tiga kebutuhan pokok (primer), yakni pangan, sandang, dan papan, 

merupakan kebutuhan hidup yang tidak dapat ditinggalkan dalam 

kehidupan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sandang, 

manusia cukup berusaha dan bekerja semampunya karena kebutuhan ini 

bersifat berkesinambungan dengan nominal yang terjangkau. Berbeda 

                                                
1 Lihat Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-

Undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. 
2 Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2001), hlm. 160. 
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dengan kebutuhan akan papan atau tempat tinggal karena memiliki nilai 

nominal yang besar terutama di daerah perkotaan. 

Kebutuhan masyarakat atas hunian dari tahun ke tahun semakin 

meningkat, hal ini seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang 

semakin meningkat. Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan tempat 

tinggal atau rumah di daerah perkotaan, akan melakukan jual beli untuk 

memenuhi kebutuhannya tersebut. Aktifitas jual beli tersebut bervariasi 

macamnya, ada yang secara tunai maupun melalui cara pembiayaan atau 

dikenal dengan istilah Kredit Pemilikan Rumah (KPR).  

Produk KPR pertama kali diperkenalkan oleh Bank Rakyat 

Indonesia Tbk. yang menggunakan instrument bunga sebagai alat untuk 

memperoleh keuntungan dari produk yang ditawarkan tersebut. Saat ini 

banyak developer yang menawarkan perumahan islami dan cukup menarik 

perhatian konsumen, dengan konsep hunian dilengkapi fasilitas tempat 

ibadah dan pendidikan sesuai dengan syariat menjadi idaman umat islam 

kelas menengah. Proyek seperti ini tentu menjadilahan bagi lembaga 

keuangan khususnya Lembaga Keuangan Syariah. Developer butuh bank 

untuk membangun rumah, nasabah butuh bankuntuk pembiayaan, dan Bank 

sendiri butuh pasar, maka kesempatan seperti ini merupakan peluang emas 

bagi pihak perbankan syariah untuk dapat mengeluarkan produk perumahan 

syariah dengan menyesuaikannya dengan konsep syariah, baik mengenai 

akad-nya ataupun mekanisme transaksinya. 

Perusahaan pengembang perumahan yang menawarkan perumahan 

syariah tidak menggunakan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) bank 
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konvensional maupun bank syariah dengan tujuan untuk menghindari riba 

dan akad ganda. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam QS. Al Baqarah 

ayat 275: 

 .…َوَأَحلَّ الّلُه اْلبـَْيَع َوَحرََّم الرِّبَا… 
Artinya: …. padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba …..3 
 
Hikmah eksplisit yang tampak jelas dibalik pelarangan riba adalah 

perwujudan persamaan yang adil di antara pemilik harta (modal) dengan 

usaha, serta pemikulan resiko dan akibatnya secara berani dan penuh rasa 

tanggung jawab. Prinsip keadilan dalam Islam ini tidak memihak kepada 

salah satu pihak, melainkan keduanya berada pada posisi yang seimbang.4 

Perumahan yang berbasis syariah ini berbeda dengan perumahan-

perumahan pada umumnya (perumahan non-syariah). Perumahan syariah 

ini dalam transaksi jual belinya tanpa melalui perantara bank. Perbedaan 

mendasar lainnya antara perumahan yang berbasis syariah ini dengan 

perumahan non-syariah terletak pada akad transaksinya. Dalam perumahan 

syariah akad yang digunakan untuk transaksi jual beli perumahan adalah 

akad istishna’. Istishna adalah akad jual beli antara al-mustashni (pembeli) 

dan as-shani (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan 

akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan al-mashnu 

(barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan 

menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa 

                                                
3 Al-Qur’anul Karim, QS. Al-Baqarah ayat 275 
4 Ascarya. 2011. Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta : Rajawali Pers, hlm.17. 
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pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu 

tertentu.5  

Perumahan dengan model pembiayaan syariah saat ini banyak 

ditawarkan oleh pengembang properti syariah di Indonesia, salah satunya 

adalah KPR Syariah Griya Safa Karanganyar. Keunikan dari perumahan 

syariah ini yaitu mempunyai konsep bahwa dalam transaksi jual belinya 

tanpa KPR bank, tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita, tanpa asuransi, tanpa 

BI checking, dan tanpa akad bathil.6 

Namun, karena di setiap interaksi antar manusia pasti dapat 

menimbulkan permasalahan dan ketidaksepahaman, masih banyak calon-

calon pembeli perumahan yang masih belum mengerti apa itu akad 

istishna’. Maka dari itu, dalam kegiatan bermuamalah tersebut harus 

menggunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang hukum Islam 

dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta harus ada patokan-patokan 

atau metode-metode untuk bermuamalah. 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

telah menetapkan fatwa untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah di 

bidang muamalah, khususnya dalam kegiatan perekonomian. Dalam hal ini 

jual beli dengan akad istishna’ juga telah diatur oleh Majelis Ulama 

Indonesia dalam fatwanya, yaitu fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 

Tentang Akad Istishna’. 

                                                
5 Wiroso, Produk Perbankan Syariah (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hlm. 231. 
6 Brosur pemasaran KPR Syariah Griya Safa 
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Dari gambaran di atas, maka penulis tertarik meneliti masalah 

mengenai praktek istishna’ yang berjudul “Jual Beli Istishna’ dalam 

Bisnis Kredit Pemilikan Rumah Syariah Griya Safa Perspektif Fatwa 

Dewan Syariah Nasional”. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diuraikan 

beberapa rumusan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimanakah tinjauan fatwa Dewan Syariah Nasional pada akad jual 

beli perumahan syariah di KPR Syariah Griya Safa Karanganyar? 

2. Bagaimana penyelesaian permasalahan konsumen yang melakukan 

penunggakan pembayaran di KPR Syariah Griya Safa Karanganyar 

menurut fatwa Dewan Syariah Nasional? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dikemukakan tujuan 

dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui tinjauan fatwa Dewan Syariah Nasional pada akad 

jual beli perumahan syariah di KPR Syariah Griya Safa Karanganyar. 

2. Untuk mengetahui penyelesaian permasalahan konsumen yang 

melakukan penunggakan pembayaran di KPR Syariah Griya Safa 

Karanganyar menurut fatwa Dewan Syariah Nasional. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 
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1. Secara teoritis 

Pada penelitian ini diharapkan agar menjadi hasil penelitian 

yang nantinya dapat memberikan dan menambah pengetahuan tentang 

hal-hal yang berhubungan dengan pembiayaan istishna’ terutama dalam 

perspektif fatwa Dewan Syariah Nasional tentang istishna’. 

2. Secara praktis 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan lembaga 

keuangan syariah dalam mengimplementasikan akad istishna’ serta 

mematangkan dalam pembuatan produk yang terdapat di lembaga 

keuangan syariah. Sehingga secara teknis bisa sejalan dengan fiqih 

maupun fatwa yang ada pada Dewan Syariah Nasional-MUI. 

 
E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitiаn ini аdаlаh penelitiаn kuаlitаtif. Penelitiаn kuаlitаtif 

(quаlitаtive reseаrch) аdаlаh penelitiаn yаng ditujukаn untuk 

mendeskripsikаn dаn mengаnаlisis fenomenа-fenomenа, peristiwа, 

аktivitаs sosiаl secаrа аlаmiаh.7 Metode kualitatif memiliki 

karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber data langsung, 

deskriptif, proses lebih dipentingkan daripada hasil, analisis data 

kualitatif cendrung dilakukan secara analisa induktif dan makna 

merupakan hal yang esensial.8 

                                                
7 Sutama, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D 

(Surakarta: Fairuz Media, 2011), hlm. 282. 
8 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi) (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2016), hlm.135. 
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Desаin penelitiаn ini аdаlаh studi kаsus, yаitu suаtu penelitiаn 

yаng dilаkukаn secаrа intensif terinci dаn mendаlаm terhаdаp suаtu 

orgаnisаsi, lembаgа аtаu gejаlа tertentu. Ditinjаu dаri wilаyаhnyа, 

mаkа penelitiаn kаsus hаnyа meliputi dаerаh аtаu subjek yаng sаngаt 

sempit. Tetаpi ditinjаu dаri sifаt penelitiаn, penelitiаn kаsus lebih 

mendаlаm.9 Studi kasus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan akad 

istishna’ di KPR Syariah Griya Safa Karanganyar. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 

yang bertujuan memberikan gambaran tentang suatu gejala/ suatu 

masyarakat tertentu. Dalam penelitian deskriptif bias harus diperkecil 

dan tingkat keyakinan harus maksimal.10 Gambaran yang jelas dalam 

hal ini adalah pelaksanaan akad istishna’ dalam bisnis perumahan 

syariah perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional. 

3. Tempat dan Subjek Penelitian 

Tempat penelitian ini dilakukan di KPR Syariah Griya Safa 

Karanganyar dengan subjek penelitian masalah adalah pelaksanaan 

akad istishna’ dalam bisnis perumahan syariah perspektif Fatwa Dewan 

Syariah Nasional. 

4. Sumber Data 

Penelitian ini terdiri dari dua sumber data, antara lain: 

                                                
9 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi 

(Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2012), hlm. 185. 
10 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 104. 
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a. Data primer 

Data primer adalah data yang menjadi sumber data utama. 

Data tersebut diambil langsung dari sumber objek penelitian tanpa 

sebelumnya diolah oleh pihak lain. Data dalam hal ini dalam bentuk 

hasil wawancara dan dokumentasi. Wawancara tersebut ditujukan 

kepada pemilik KPR Syariah Griya Safa Karanganyar tentang 

pelaksanaan akad istishna’ dalam bisnis perumahan syariah. Data 

dokumentasi dalam hal ini berupa perjanjian pengikatan jual beli 

(PPJB) dan informasi-informasi lainnya yang berkaitan dengan 

pelaksanaan akad istishna’ dalam bisnis perumahan syariah. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara 

langsung dari objek penelitian. Data tersebut merupakan data yang 

sudah diolah dan dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara 

dan metode. Dalam hal ini berupa buku-buku yang terkait dengan 

akad istishna’, fatwa dewan syariah nasional MUI, jurnal, situs 

internet, dan hal-hal yang menjadi penunjang dalam pembuatan 

laporan skripsi yang berkaitan dengan pokok bahasan. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Wawancara  

Wаwаncаrа merupаkаn percаkаpаn yаng dilаkukаn oleh 

interviewer untuk mendаpаtkаn informаsi dаri interviewee.11 

                                                
11 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, hlm. 198. 



9 

 

Wаwаncаrа ini dilakukan kepada pemilik KPR Syariah Griya Safa 

Karanganyar. Wawancara dilakukan guna memperoleh data primer 

yang diperoleh secara langsung dari responden. Responden pada 

penelitian ini adalah pemilik perumahan di KPR Syariah Griya Safa 

Karanganyar dan pembeli perumahan KPR Syariah Griya Safa 

Karanganyar. 

b. Dokumentаsi 

Dokumen sering dipаkаi sebаgаi sumber dаtа dаlаm 

penelitiаn sebаb dаlаm beberаpа hаl dokumen dаpаt dimаnfааtkаn 

untuk menguji, menаfsirkаn, bаhkаn merаmаlkаn.12 Dokumen yang 

dikumpulkan antara lain perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dan 

informasi-informasi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan 

akad istishna’ dalam bisnis perumahan syariah. Metode ini 

dilakukan untuk memperoleh data primer secara langsung dari KPR 

Syariah Griya Safa Karanganyar. 

6. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dimana 

setelah data terkumpul kemudian dianalisis, lalu digambarkan dalam 

bentuk kata-kata. Setelah itu dipisah-pisahkan menurut kategori untuk 

mendapat kesimpulan.13 

                                                
12 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian, hlm. 217 
13 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang 

Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 
245. 
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Dalam penelitian ini, penulis mengadakan pengorganisasian dan 

pemisahan data ke dalam pola data, kategori, dan satuan-satuan 

menurut kelompoknya. Setelah itu diklasifikasikan dan dianalisa 

dengan teori-teori yang sudah ada sehingga diperoleh gambaran umum 

mengenai pelaksanaan akad istishna’ dalam bisnis perumahan syariah 

di KPR Syariah Griya Safa Karanganyar. Kemudian peneliti melakukan 

penilaian menurut fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. 


