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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perbankan syari’ah di Indonesia telah mengalami perkembangan dengan 

pesat, masyarakat mulai mengenal Bank Syari’ah. Dengan diawali berdirinya 

bank syari’ah pertama di Indonesia pada tahun 1992 yang diberi nama dengan 

Bank Mu’amalat Indonesia (BMI), sebagai pelopor berdirinya perbankan yang 

berlandaskan sistem syari’ah, kini bank syari’ah yang tadinya diragukan akan 

sistem operasionalnya, telah menunjukkan angka kemajuan yang sangat pesat. 

Pengertian bank menurut UU No. 10 Tahun 1998, adalah badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Kasmir, 2002:3) 

Secara sederhana, Bank BNI Syari’ah diartikan sebagai lembaga keuangan 

yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dan sesuai dengan syariat 

Islam. 

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang 

keuangan yang kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan 

dana atau menghimpun dan menyalurkan dana. 

Dalam memacu perkembangan perekonomian Indonesia, fungsi dan 

peranan perbankan swasta ini semakin meningkat dan menduduki tingkat 

terpenting karena jasa perbankan ini menopang hampir seluruh program dan 
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kegiatan pembangunan ekonomi, industri, perdagangan dan dunia usaha maupun 

jasa-jasa lainnya. Dalam usaha inilah bank disebut sebagai alat pemerintah dalam 

membangun perekonomian bangsa melalui jenis usaha pembangunan. 

Sejak dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, 

memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan industri 

perbankan. Hal ini ditandai dengan berdirinya bank-bank baru bahkan dengan 

sistem baru pula, seperti bank syari’ah. Dengan sendirinya bank tersebut dituntut 

mandiri dan mampu memobilisir dana-dana masyarakat serta memajukan dana-

dana tersebut ke dalam bentuk pembiayaan secara selektif. 

Bank syari’ah yang dimaksud adalah bank Islam, bank yang melaksanakan 

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam, di mana aturan perjanjian (akad) 

antara bank dengan pihak lain (nasabah) didasarkan pada hukum Islam. Sehingga 

perbedaan antara bank Islam (syari’ah) dengan bank konvensional terletak pada 

prinsip dasar operasinya yang tidak menggunakan bunga, akan tetapi 

menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli dan prinsip lain yang sesuai dengan 

syariat Islam. 

Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syari’ah menganut prinsip-prinsip, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Prinsip keadilan, prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi 

hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara 

bank dengan nasabah. 

b. Prinsip kemitraan, bank syari’ah menempatkan nasabah penyimpan dana, 

nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama antara 
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nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank yang 

sederajat sebagai mitra usaha. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, 

dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah 

pengguna dana maupun bank. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai 

intermidiary institution melalui skim pembiayaan yang dimilikinya. 

c. Prinsip ketentraman, produk-produk bank syari’ah telah sesuai dengan prinsip 

dan kaidah muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta 

penerapan zakat harta. Dengan demikian, nasabah merasakan ketentraman 

lahir maupun batin. 

d. Prinsip transparansi / keterbukaan, melalui laporan keuangan bank yang 

terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat 

keamanan dana dan kualitas manajemen bank. 

PT. Bank BNI Syari’ah merupakan salah satu bank yang berada di daerah 

kota Pekanbaru tepatnya di Jalan Sudirman No. 484 yang bergerak dalam jasa 

perbankan, dalam kegiatannya yang berfungsi sebagai penghimpun dana dari 

masyarakat, menyalurkan dana tersebut kepada nasabah pembiayaan dengan tidak 

menganut sistem bunga tetapi menganut sistem bagi hasil. Dalam kegiatan 

penyaluran dana, bank syari’ah melakukan investasi dan pembiayaan.  

Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman 

dana atau penyertaan dana serta keuntungan yang diperoleh bergantung pada 

kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut, sesuai nisbah bagi hasil 

yang telah diperjanjikan sebelumnya, dan disebut pembiayaan karena Bank 

Syari’ah menyediakan dana guna memenuhi kebutuhan nasabah yang 
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memerlukan dan layak diperoleh, selanjutnya dalam hal ini keduanya dikenal 

dalam istilah “Pembiayaan”. 

Berdasarkan landasan syari’ah Islam, Allah telah menjelaskan dalam Al-

Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 275 : (Multitama, 2005:63) 

               

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba”. 

Dan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 29 : 

                         

                         

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah 

kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu”. 

 

Dari Rafaah bin Rafe ra. mengatakan bahwa “Rasulullah SAW pernah 

ditanya, pekerjaan apakah yang paling mulia di atas muka bumi ini” ? Lalu 

Rasulullah menjawab : “Pekerjaan seseorang dengan tangannya (bertani) dan 

setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Al Bazzar Ath Thabrani, Imam Hakim 

mengkategorikannya adalah shohih) 

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya 

perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus 

mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 
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paragraf 5). Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus 

dalam bentuk pembayaran tanggunh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk 

tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima 

barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari 

(PSAK 102 paragraf 8). 

Murabahah adalah bentuk jual-beli tertentu, ketika penjual (Bank) 

menyatakan biaya perolehan barang-barang tersebut yang meliputi, harga barang, 

dan biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang-barang tersebut, 

dengan tingkat keuntungan (margin) yang ditentukan atau yang telah disepakati 

bersama. (Ascarya, 2007:81) 

Pembiayaan Murabahah adalah suatu akad jual beli barang tertentu, di 

mana sipenjual (Bank) menyebutkan pembelian (Perolehan) barang tersebut 

kepada sipembeli (Nasabah) kemudian penjual (Bank) mensyaratkan adanya 

keuntungan yang jelas dan dalam jumlah tertentu. (Syafi’i, 2001:101) 

Tabel 1.1 

Tabel Jumlah Nasabah Pembiayaan per Tahun 

dari Tahun 2015-2017 pada PT. Bank BNI Syari’ah Cabang Pekanbaru 

Keterangan 2015 2016 2017 

Pendapatan Operasional % % % 

- Murabahah 1.741.998 1.880.995 2.084.831 

- Istishna’ - - - 

- Ujrah 92.947 109.206 158.796 

Sumber : PT. Bank BNI Syari’ah 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa ketiga pendapatan operasional 

yang ada pada PT. Bank BNI Syari’ah Cabang Pekanbaru tersebut, prinsip 

Murabahahlah yang paling tinggi jumlah nasabahnya dibandingkan prinsip 
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pembiayaan lainnya. Dapat dilihat dari mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 

2017 prinsip Murabahah sangat diminati oleh masyarakat dikarenakan 

menggunakan prinsip jual beli dengan kesepakatan bersama. 

Pada PT. Bank BNI Syari’ah Cabang Pekanbaru yang diberikan nasabah 

atau masyarakat dalam jumlah plafon berkisar antara Rp. 30.000.000,- s/d Rp. 

300.000.000,-. 

Dari uraian di atas terlihat bahwa semua pembiayaan merupakan salah satu 

aset penting dalam suatu perbankan, oleh karena itu pembiayaan murabahah harus 

dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan 

prinsip syari’ah. 

Observasi yang dilakukan di lokasi penelitian menggambarkan bahwa dari 

sekian banyak produk pembiayaan yang diberikan PT. Bank BNI Syariah Cabang 

Pekanbaru, pembiayaan murabahah menjadi pembiayaan yang sangat diminati 

nasabah. Fenomena dari dominasi pembiayaan murabahah sebenarnya tidak hanya 

terjadi pada perbankan syari’ah di Indonesia saja, umum terjadi pada keseluruhan 

bank syari’ah di dunia. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dilihat bahwa 

keberadaan pembiayaan tersebut sangat membantu dan memberikan manfaat 

kepada nasabah, seperti memudahkan nasabah dalam memiliki rumah, kendaraan, 

alat berat dan sebagainya yang termasuk dalam pembiayaan murabahah.  

Sejalan dengan itu, proses pembiayaan murabahah terdapat juga dalam 

pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif yaitu 

pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan 

habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan pembiayaan produktif 
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yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam 

arti luas yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan 

ataupun investasi. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat 

masalah ini secara lebih mendalam lagi dan menuangkan dalam bentuk Tugas 

Akhir yang berjudul “Analisis Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BNI 

Syari’ah Cabang Pekanbaru”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari pembahasan latar belakang masalah yang sudah 

diuraikan di atas, maka Penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut: 

“Apakah penerapan sistem pembiayaan murabahah pada PT. Bank BNI Syari’ah 

telah berjalan secara efektif dan efisien?” 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui apakah penerapan sistem pembiayaan murabahah pada 

PT. Bank BNI Syari’ah telah berjalan secara efektif dan efisien. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Penulis, untuk menambah pengetahuan dan pemahaman untuk 

mengembangkan wawasan dan pengetahuan tentang perbankan syari’ah dan 

produk bank syari’ah khususnya di bidang Pembiayaan Murabahah yang 

diterapkan pada PT. Bank BNI Syari’ah. 



8 

 

b. Sebagai bahan masukan informasi bagi perusahaan dan juga dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan bagi PT. Bank BNI Syari’ah dalam mengambil 

kebijaksanaan di masa yang akan datang. 

c. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat memperluas ruang lingkup dalam 

penelitian, agar produk pembiayaan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang 

dan dapat dijadikan sebagi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.4 Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian dan analisis masalah yang berhubungan 

dengan penulisan laporan Tugas Akhir ini, metode yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

1. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian dan perolehan data untuk penulisan laporan 

Tugas Akhir ini, Penulis melakukan penelitian pada PT. Bank BNI Syari’ah yang 

terletak di Jl. Sudirman No. 484 Kota Pekanbaru, mulai tanggal 10 Januari 2018 

sampai tanggal 10 Februari 2018. 

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber pertama, baik dari 

individu maupun perorangan. Untuk memperoleh data primer ini, Penulis 

melakukan survey/observasi dan wawancara secara langsung. (Umar, 

2003:69) 
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1) Pengamatan Langsung 

Penulis melakukan pengamatan bagaimana kegiatan yang terjadi di PT. 

Bank BNI Syari’ah tersebut dan melakukan pencatatan yang dianggap 

perlu apabila terjadi perbedaan konsep yang ada antara Bank yang 

bersangkutan dengan teori yang ada. 

2) Wawancara Langsung 

Penulis melakukan wawancara langsung dengan karyawan yang telah di 

tunjuk oleh PT. Bank BNI Syari’ah, yaitu Ibu Marwa Susilawati, S.E., 

yang bekerja dibagian Keuangan di PT. Bank BNI Syari’ah Cabang 

Pekanbaru dengan melakukan tanya jawab mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan penerapan konsep syari’ah di Perusahaan tersebut. 

b. Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh penulis dalam bentuk jadi, yaitu berupa 

struktur organisasi yang diperoleh dari bagian Umum, Administrasi 

Pembiayaan, serta dibantu oleh Ibu Marwa Susilawati, S.E., yang saat ini 

bekerja dibagian Keuangan di PT. Bank BNI Syari’ah Cabang Pekanbaru 

tersebut. 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu staff atau karyawan pada PT. 

Bank BNI Syari’ah yang bekerja dibagian keuangan yaitu Ibu Marwa 

Susilawati, S.E., beliau yang membantu Penulis untuk mendapatkan informasi 



10 

 

yang sehubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk melengkapi data 

yang dibutuhkan oleh penulis. 

b. Dokumentasi 

Penulis melakukan pengutipan data secara langsung yang berhubungan 

dengan sistem Pembiayaan Murabahah, sejarah berdirinya perusahaan, dan 

struktur organisasi perusahaan pada PT. Bank BNI Syari’ah, yang diperoleh 

langsung oleh Penulis melalui bagian Umum Administrasi Pembiayaan dan 

juga Ibu Marwa Susilawati, S.E. yang bekerja dibagian keuangan pada 

perusahaan tersebut. 

 

1.5 Analisa Data 

Dalam melakukan penulisan ini, metode analisa data yang digunakan oleh 

Penulis adalah metode deskriptif, yaitu metode yang memberikan gambaran 

secara umum dan sistematis dan akurat tentang fakta skim Pembiayaan 

Murabahah yang diterapkan pada PT. Bank BNI Syari’ah. Adapun penulis 

memilih metode tersebut adalah karena penulisan ini berupa gambaran dari salah 

satu praktek pembiayaan syari’ah Murabahah yang saat ini belum begitu banyak 

dikenal oleh publik dan sosialisasi yang belum insentif. 

 

1.6 Sistem Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai penulisan ini, 

maka penulis menguraikan secara singkat isi masing-masing bab sebagai berikut: 

 



11 

 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan bab pendahuluan uraian yang berisikan latar 

belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, metode penelitian, analisa data dan sistematika penulisan. 

BAB II    : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Bab ini akan menguraikan tentang sejarah objek penelitian, struktur 

organisasi objek penelitian dan visi dan misi objek penelitian. 

BAB III  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang terdiri dari pengertian 

Pembiayaan Murabahah, Prosedur Pembiayaan Murabahah, Bagian 

dan Fungsi yang terkait dalam Pembiayaan Murabahah, Dokumen 

yang digunakan dalam Pembiayaan Murabahah, Sistem Pencatatan 

dalam Pembiayaan Murabahah. 

BAB IV  : PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup dari bab-bab sebelumnya yang akan 

membahas tentang kesimpulan penelitian dan saran pada penelitian 

berikutnya. 


