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BAB I 

PENDAHULAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Rumah merupakan tempat tinggal manusia dalam menjalankan 

berbagai aktifitas kehidupan sehari-hari juga sebagai tempat berteduh dan 

berlindung. Dengan memiliki rumah yang nyaman akan menjadikan 

pemiliknya betah untuk tinggal didalamnya, oleh karena itu menjadikan 

rumah indah, bersih, dan nyaman merupakan cara yang wajib dilakukan. 

Terkadang kondisi rumah mengalami perubahan, seperti terjadinya 

kerusakan atau ingin merubah penampilan rumah pada bagian luar maupun 

dalam rumah. Kondisi finansial yang kurang mencukupi sering kali 

menjadi faktor penyebab tidak adanya anggaran perbaikan rumah, 

sehingga dapat memungkinkan pemilik rumah berhutang kepada bank 

konvensional, rentenir, dll. Bunga bank yang menjadi dasar operasional 

perbankan konvensional masih digunakan, sedangkan dimata Islam hal 

tersebut telah jelas bahwa bunga bank adalah riba, dan riba itu haram dan 

dilarang oleh Allah, hal ini sesuai dengan falsafah BMT yaitu setiap 

lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama, 

harus menjauhkan diri dari unsur riba dan menerapkan sistem bagi hasil 

dan perdagangan.
1
 

Masalah tersebut telah membuat Lembaga Keuangan Syariah 

(LKS) bergerak untuk membantu masyarakat yang perekonomiannya 
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menengah kebawah yang dinaungi oleh Fatwa DSN-MUI. Dalam hal ini 

BMT (Baitul Mal Wa Tamwil) sebagai Lembaga Keuangan Syariah lah 

yang sangat dekat dengan masyarakat. BMT (Baitul Mal Wa Tamwil) 

adalah lembaga keuangan yang berorientasi sosial keagamaan yang 

kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat 

berupa zakat, infak, dan sadaqah berdasarkan ketentuan yang telah 

ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah.
2
 

Namun yang terjadi di lapangan ialah masyarakat umum masih 

banyak yang beranggapan bahwa lembaga keuangan syariah(LKS) 

khususnya BMT sama dengan bank-bank pada umumnya dan 

menyebabkan kurangnya minat masyarakat terhadap lembaga-lembaga 

yang berlabel syariah. Padahal jika masyarakat lebih cermat dalam 

beranggapan bahwa lembaga keuangan syariah lebih menguntungkan dan 

terhindar dari riba yang di haramkan oleh Allah SWT. 

Melihat dari permasalahan ini, KSPPS BMT Amanah Ummah 

bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya serta meningkatkan kekuatan dan posisi 

pengusaha kecil bawah dengan pelaku ekonomi yang lain.
3
 Dari 

permasalahan di awal KSPPS BMT Amanah Ummah membuat sebuah 

produk pembiayaan, yaitu pembiayaan renovasi rumah yang menggunakan 

akad istishna’.  
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Istishna’ adalah bentuk transaksi yang menyerupai jual-beli objek 

(barang) yang di jual belum ada, bisa disebut juga dengan manufacture 

order atau kontrak produksi, yang dapat didefinisikan sebagai kontrak 

penjualan antara pembeli dan pembuat barang, dimana pembuat barang 

(shani’) menerima pesanan dari pembeli (mustashna’) yang telah 

disepakati prihal harga dan sistem pembayaran antara kedua belah pihak.
4
 

Fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 menimbang 

tentang akad istishna’ bahwa kebutuhan masyarakat untuk memeperoleh 

sesuatu sering memerlukan pihak lain untuk membuatkannya, dan hal 

seperti itu dapat dilakukan dalam jual beli bentuk pemesanan pembuatan 

barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati 

antara pemesan dan penjual.  

Mengingat bahwa transaksi istishna’ telah banyak dipraktikan oleh 

lembaga keuangan syariah, DSN pun memandang perlu menetapkan fatwa 

tentang istishna’ dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam 

bermuamalah. 

Hadits Nabi: 

الَِضَراَر  ًَ )رًاه ابه ماجو ًالذارقطنً ًغٍرىما عه أبً سعٍذ  الََضَرَر 

 الخذري(

 
“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” 

(HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id Al-

Khudri).  
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Maksud  dari hadits ini ialah untuk memperingatkan kita sebagai 

manusia supaya berhati-hati dalam berbagai macam muamalah agar 

terhindar dari segala hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang 

lain. 

 

Kaidah fiqh: 

ٌِْمَيا اأَلَْصُل فِى ٌٍْل َعلَى تَْحِر اْلُمعَاَمالَِت اإِْلبَاَحةُ إِالَّ أَْن ٌَذُلَّ دَِل  
 

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan 

kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”  

 

Menurut mazhab Hanafi, istishna’ hukumnya boleh (jawaz) karena 

hal itu telah dilakukan masyarakat muslim sejak awal tanpa ada pihak 

(ulama) yang mengingkarinya.
5
 

Sayangnya hanya ada beberapa Lemabaga Keuangan syariah 

(LKS) khususnya BMT yang menyediakan produk pembiayaan renovasi 

rumah berbasis syariah, sebab itu peneliti tertarik untuk memeliti dan 

menganalisa pembiayaan renovasi rumah di KSPPS BMT Amanah 

Ummah dan mengangkatnya menjadi sebuah judul penelitian yaitu 

“ANALISA PEMBIAYAAN RENOVASI RUMAH DALAM AKAD 

ISTISHNA’ DI KSPPS BMT AMANAH UMMAH”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah, maka 

permasalahan yang dapat diteliti ialah: 
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1. Bagaimanakah mekanisme pembiayaan renovasi rumah dalam akad 

istishna’ di KSPPS BMT Amanah Ummah ? 

2. Apakah pembiayaan renovasi rumah menggunakan akad istishna’ di 

KSPPS BMT Amanah Ummah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan renovasi rumah di KSPPS 

BMT Amanah Ummah. 

2. Untuk mengetahui apakah pembiayaan renovasi rumah menggunakan 

akad istishna’ di KSPPS BMT Amanah Ummah sesuai dengan Fatwa 

DSN-MUI. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

  Peneliti dapat menabah pemahaman, pengetahuan, dan wawasan 

mengenai produk pembiayaan di KSPPS BMT Amanah Ummah, 

khususnya pembiayaan renovasi rumah. 

2. Bagi Akademisi 

   Dapat dijadikam sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya 

mengenai produk pembiayaan renovasi rumah berbasis Syariah lainnya. 

3. Bagi KSPPS BMT Amanah Ummah 

   Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menumbuh 

kembangkan produk-produk yang ada untuk mensejahterakan 

masyarakat umum khususnya kalangan menengah kebawah. 
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E. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data yang sistematis dan terarah maka penulis 

menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian 

   Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis 

penelitian (kualitatif) yang menggunakan landasan teori sebagai 

panduan untuk memfokuskan penelitian, proses penelitian dan makna 

yang terdapat dalam suatu permasalahan. 

 Kualitatif memiliki dasar deskriptif untuk memahami suatu 

permasalahan dengan lebih mendalam dimana penelitian kualitatif ini 

berangkat dari kepustakaan (library reserch) dipadukan dengan data 

lepangan berupa wawancara. 

2. Pendekatan penelitian 

   Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi 

kasus dengan maksud meneliti suatu permasalahan yang terdapat dalam 

lembaga keuangan dengan menggabungkan data teoritis ataupun 

penelitian terdahulu dengan hasil observasi, wawancara sekaligua yang 

kemudian akan dianalisis segingga mengasilkan suatu kesimpulan studi 

kasus ini akan memahami, menelaah dan kemudian menafsirkan. 

3. Sumber data 

   Sumber data yang dimaksud adalah dari mana data dapat 

diperoleh. Adapun sumber data yan digunakan dalam penelititan ini, 

antaralain: 
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a. Data primer 

  Data yang diperoleh dari data hasil wawancara dan observasi. 

Bahan hukum primer pada penelitian ini diperoleh dari sumber 

utama dan pertama adalah keterangan dari pihak KSPPS BMT 

Amanah Ummah. 

b. Data Sekunder 

  Data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang 

bersifat mendukung sumber data primer, diperoleh dari peraturan 

perundang-undangan yang berlaku studi kepustakaan, buku-buku, 

karya ilmiah, dan sumber-sumber lain yang menunjang penelitian 

ini.
6
 

4. Metode pengumpulan data 

a. Dokumentasi 

  Dokumentasi adalah barang-barang yang tertulis, yang artinya 

mengumpulkan data dari sumber tertulis. Pada penelitian ini 

nantinya dipakai untuk bahan acuan data sekunder. 

b. Wawancara  

  Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data dari 

responden dengan mengadakan hubungan secara langsung tatap 

muka, dengan menggunakan alat atau metode komunikasi. Pada 

tehnik wawancara nantinya peneliti mewawancarai secara langsung 

kepada pihak KSPPS BMT Amanah Ummah, yang mana tehnik ini 
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dapat digunakan untuk mengatasi jika nanti dalam pengolahan data 

terdapat data-data yang kurang valid dari sumber buku, skripsi 

terdahulu, jurnal dll.
 

c. Observasi 

  Yakni pengumpulan data di tempat penelitian dengan cara 

mengamati secara sistematik objek yang diteliti.
7
 Secara langsung 

peneliti melakukan pengamatan di KSPPS BMT Amanah Ummah. 

5. Analisis Data 

  Dalam menganalisis data tersebut dilakukan secara deskriptif 

dengan mengunakan metode induktif. Metode induktif yaitu metode 

berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat 

khusus.
8
 

Melalui metode induktif dapat ditarik suatu kesimpulan 

terhadap hal-hal atau peristiwa-peristiwa dari data yang telah 

dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang 

bisa digeneralisasikan (ditarik kearah kesimpulan umum). 
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