
 

 

 

1 

                                                           BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Industri perbankan yang pertama menggunakan sistem syariah adalah PT. 

Bank Muamalat Indonesia Tbk yang didirikan pada tahun 1991 dan memulai 

kegiatan operasionalnya pada bulan Mei 1992. Pendirian bank dimaksud, 

diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pemerintah Indonesia, serta 

dapat dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia 

(ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Perbankan syariah bila dilihat dari aset 

dapat dikatakan bahwa telah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, yaitu 

sebesar 74% per tahun selama kurun waktu 1998 sampai 2001 (nominal dari Rp 

479 miliar pad atahun 1998 menjadi Rp. 2.718 miliar pada tahun 2001). Selain itu, 

dana pihak ketiga telah meningkat dari Rp. 392 miliar menjadi Rp. 1.806 miliar. 

Oleh karena itu, sistem perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan dalam 

hal kelembagaan, yaitu jumlah bank umum syariah telah meningkat dari 1 (satu) 

bank umum syariah, 78 BPRS pada tahun 1998 menjadi 2 (dua) bank umum 

syariah, 3 (tiga) unit usaha syariah (UUS) dan 81 BPRS pada akhir tahun 2001. 

Jumlah kantor cabang dari bank umum syariah dan UUS dari 26 telah meningkat 

menjadi 51 kantor.
1
 

Fungsi lembaga keuangan bank syariah pada dasarnya, menawarkan tiga 

produk yaitu menghimpun dana (funding), menyalurkan dana (finanding) dan 

produk jasa (service). Dalam menghimpun dana di Bank Syariah dapat berbentuk 
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giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam 

menghimpun dana masyarakat adalah prinsip wadi’ah dan mudharabah. 

Sedangkan dalam penyaluran dana nasabah, secara garis besar dibagi dalam 4 

kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunannya yaitu 1) pembiayaan 

dengan prinsip jual beli terdiri dari pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, 

dan pembiayaan isyihna’, 2) pembiayaan dengan prinsip sewa, 3) pembiayaan 

dengan prinsip bagi hasil terdiri dari pembiayaan musyarakah, pembiayaan 

mudharabah dan 4) pembiayaan dengan akad pelengkap terdiri dari hiwalah, rahan 

(gadai), qardh, kafalah (garansi bank). Fungsi selanjutnya adalah produk jasa 

berfungsi sebagai penghubung antara pihak yang membutuhkan dana dengan 

pihak yang kelebihan dana.
2
  

Berdasarkan beberapa pembiayaan di atas, maka yang akan saya teliti 

adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu 

bentuk menghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik untuk 

kegiatan usaha yang bersifat produktif, maupun yang bersifat konsumtif. 

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak 

lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau 

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
3
 

Sedangkan pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan 
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menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh 

penjual dan pembeli.
4
 

Dasar hukum pelaksanaan murabahah dalam sumber utama hukum Islam 

adalah pada surat al-Baqarah yaitu : 

                              

                                           

                                    

     

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) ribatidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya 

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 

Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang 

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; 

mereka kekal di dalamnya. (QS.al-Baqarah: 275) 

 

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat dijelaskan bahwa Allah menceritakan 

bahwa seorang pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat layaknya orang 

gila yang mengamuk seperti kesurupan setan. Allah menegaskan bahwa telah 

dihalalkan jual-beli dan diharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba 

dapat ditafsirkan sebagai pembantahan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh 

Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Riba yang dahulu telah 

dimakan sebelum turunya firman Allah ini, apabila pelakunya bertobat, tidak ada 
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kewajiban untuk mengembalikannya dan dimaafkan oleh Allah. Sedangkan bagi 

siapa saja yang kembali lagi kepada riba setelah menerima larangan dari Allah, 

maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. 

Al-Qur’an bagaimanapun tidak pernah secara langsung membicarakan 

tentang murabahah, meski dalam Al-Qur’an terdapat sejumlah acuan tentang jual 

beli, laba, rugi, dan perdagangan. Demikian pula tampaknya tidak ada hadits yang 

meiliki rujukan langsung kepada masalah murabahah ini.
5
 Murabahah adalah akad 

jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan 

pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga 

perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.
6
 

Dalam pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, 

banyak pembiayaan bermasalah yang terjadi. Pembiayaan bermasalah ini 

merupakan beban bagi lembaga keuangan karena akan mempengaruhi 

kelangsungan usaha dan tingkat kesehatan lembaga keuangan. Semakin besar 

jumlah persentase pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan maka semakin 

menyulitkan lembaga keuangan tersebut dalam menjalankan usahanya. 

Hal yang sangat penting diperhatikan lembaga keuangan dalam penyaluran 

pembiayaan adalah apakah unsur-unsur dalam pemberian pembiayaan telah 

dipenuhi secara baik, dan bagaimana proses penggunaan serta pemeliharaan 

pembiayaan itu dilakukan para pihak secara berkesinambungan dari awal 

pemberian hingga pada saat pelunasannya. Hal ini sangat diperlukan untuk 
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meminimalisasi risiko pembiayaan yang dapat berpotensi menjadi pembiayaan 

bermasalah. 

Dalam mengelola risiko pembiayaan ini, Lembaga Keuangan Syariah harus 

memiliki kerangka kerja. Lembaga Keuangan Syariah juga harus menilai risiko 

pembiayaan secara holistik dan memastikan bahwa pengelolaannya merupakan 

bagian dari pendekatan terpadu dalam pengelolaan risiko keuangan. Dengan 

menggunakan berbagai instrumen yang sesuai dengan syariah, Lembaga 

Keuangan Syariah juga harus melaksanakan uji kelayakan atas pihak lain sebelum 

memilih instrumen pembiayaan yang sesuai. Di sini, Lembaga Keuangan Syariah 

menetapkan kebijakan dan prosedur yang mendefinisikan pihak ketiga apakah 

memenuhi persyaratan atau tidak. 

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan 

keuntungan yang disepakati. Harga jual tidak boleh berubah selama masa 

perjanjian. Hal ini tercantum pada Al-Qur’an surat QS. An-Nisa 4:29: 

                               

                     

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. 
 

Dalam teknis perbankan, murabahah adalah akad jual – beli antara bank 

selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan untuk membeli 

barang. Bank memperoleh keuntungan yang disepakati bersama. Rukun dan syarat 

murabahah adalah sama dengan rukun dan syarat dalam fiqih, sedangkan syarat-
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syarat lain seperti barang, harga dan cara pembayarannya adalah sesuai dengan 

kebijakan bank yang bersangkutan. 

Pemberian pembiayaan kepada konsumen atau calon debitur adalah dengan 

melewati proses pengajuan pembiayaan dan melalui proses analisis pemberian 

pembiayaan terhadap pembiayaan yang diajukan, setelah menyelesaikan prosedur 

administrasi. Salah satu analisis yang digunakan lembaga keuanganan adalah 

analisis 5C (The Five C’s of Credit Analysis), yaitu Character (watak), Capacity 

(kemampuan), Capital (modal), Collateral (jaminan), Condition of Economy 

(kondisi ekonomi).
7
 Prinsip analisis dengan menggunakan 5C ini perlu 

diperhatikan oleh lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah. 

Dengan adanya analisis yang baik, bisa menghindari adanya pembiayaan 

bermasalah yang bisa terjadi setelah pembiayaan diberikan. 

Lembaga keuangan dapat melakukan analisis permohonan pembiayaan 

calon debitur apabila persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan telah 

terpenuhi. Terhadap kelengkapan data pendukung permohonan pembiayaan, 

lembaga keuangan juga melakukan penilaian kelengkapan dan kebenaran 

informasi dari calon debitur dengan cara petugas Lembaga keuangan melakukan 

wawancara dan kunjungan (on the spot) ke tempat usaha debitur.
8
 Dengan adanya 

kunjungan, pihak lembaga keuangan akan mengetahui bagaimana keadaan 

nasabah sesungguhnya. 
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Tujuan dari analisis pembiayaan adalah menilai mutu permintaan 

pembiayaan baru yang diajukan oleh calon debitur ataupun permintaan tambahan 

pembiayaan terhadap pembiayaan yang sudah diberikan yang diajukan oleh calon 

debitur lama. Pengujian kemampuan dan kesediaan calon debitur melunasi 

pembiayaan dipengaruhi faktor internal dan eksternal lembaga keuangan yang 

dicakup dalam Analisis 5C, sehingga proses analisis dan pelaksanaan Analisis 5C 

ini merupakan tahap yang penting dalam kualifikasi pemberian pembiayaan. 

Risiko pembiayaan dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas Lembaga 

Keuangan Syariah. Hal ini disebabkan ketika tingkat jumlah pembiayaan 

bermasalah menjadi besar, semakin besar pula jumlah kebutuhan biaya penyisihan 

penghapusan pembiayaan yang berpengaruh terhadap kemampuan lembaga 

keuangan untuk menghasilkan keuntungan. Maka dari itu pembiayaan dan 

investasi yang disalurkan harus dijaga serta dikelola dengan hati-hati (Prudential) 

agar tidak menjadi pembiayaan yang bermasalah (Non Performing Financing). 

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan 

keuntungan yang disepakati dan tidak terlalu memberatkan calon pembeli. Dalam 

kontrak murabahah, penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan 

menentuakan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Kontrak murabahah 

dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan, yang biasa disebut 

murabahah kepada pemesan pembelian. Secara umum, nasabah pada perbankan 

syariah mengajukan permohonan pembelian suatu barang. Di mana barang 

tersebut akan dilunasi oleh pihak bank syariah kepada penjual, sementara nasabah 

bank syariah melunasi pembiayaan tersebut kepada bank syariah dengan 
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menambah sejumlah margin kepada pihak bank sesuai dengan kesepakatan yang 

terdapat pada perjanjian murabahah yang telah disepakati sebelumnya antara 

nasabah dengan bank syariah. Setelah itu pihak nasabah dapat melunasi 

pembiayaan tersebut baik dengan cara tunai maupun dengan cara kredit.
9
 

Dari sisi nasabah, pengajuan pembiayaan dengan akad jual-beli 

(murabahah) lebih mudah, karena tidak nasabah tidak harus menggunakan 

pembiayaan tersebut untuk melakukan suatu usaha. Akad ini merupakan salah 

satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan 

berapa required rate of profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Dalam 

definisinya, dalam pembiayaan murabahah terdapat keuntungan yang disepakati, 

oleh karena itu, dalam pembiayaan ini penjual harus memberi tahu kepada 

pembeli terkait harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang 

ditambahkan pada biaya tersebut. 

Pemberian pembiayaan kepada konsumen atau calon debitur adalah dengan 

melewati proses pengajuan pembiayaan dan melalui proses analisis pemberian 

pembiayaan terhadap pembiayaan yang diajukan, setelah menyelesaikan prosedur 

administrasi. Salah satu analisis yang digunakan lembaga keuangan adalah 

analisis 5C (The Five C’s of Credit Analysisi), yaitu Character, Capacity, Capital, 

Collateral, dan Condition.
10

 Prinsip analisis dengan menggunakan 5C ini perlu 

diperhatikan oleh lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah. 

Dengan adanya analisis yang baik, bisa menghindari adanya pembiayaan 

bermasalah yang bisa terjadi setelah pembiayaan diberikan. Lembaga Keuangan 
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Syariah umumnya menggunakan murabahah sebagai metode utama pembiayaan, 

yaitu hampir mencapai 70% asetnya.
11

 

Di Kabupaten Kampar, Bank Syariah Mandiri berkembang cukup pesat. 

Keberadaan Bank Syariah Mandiri menjangkau ke daerah-daerah pedesaan. Selain 

itu bisa menyalurkan dana kepada maysrakat menengah ke bawah dan UMKM, 

Bank Syariah Mandiri merupakan bank yang bergerak dalam bidang syariah 

dalam bermuamalah. Kekuatan inilah yang menjadi nilai lebih dibandingkan 

dengan bank konvensional dan tidak mustahil bias menjadi lembaga keuangan 

yang semakin terpercaya. 

Bank Syariah Mandiri di Kabupaten Kampar memiliki pembiayaan 

murabahah pada tiap tahun, tetapi pembiayaan tersebut mengalami fluktuatif dari 

tahun ke tahun. Berikut adalah tabel pembiayaan murabahah di Bank Syariah 

Mandiri: 

Tabel 1. Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Bangkinang 

Tahun Lancar Bermasalah 

2010 Rp. 6.208.391.000 Rp. 1.069.848.000 

2011 Rp. 5.531.249.000  Rp. 981.698.000 

2012 Rp. 4.801.260.000 Rp. 853.870.000 

2013 Rp. 4.900.209.000 Rp. 820.936.000 

2014 Rp. 5.109.483.000 Rp. 827.242.012 

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Mandiri 2015 

Dengan pesatnya perkembangan Bank Syariah Mandiri baik di Indonesia 

maupun di Kabupaten Kampar sendiri, menjadikan fenomena tersendiri. Dengan 

prinsip operasional Bank Syariah Mandiri yang berlandaskan syariah dan lebih 

dekat dengan usaha kecil dan masyarakat menengah ke bawah ini menjadi 
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perhatian tersendiri bagi masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Proses 

pengajuan pembiayaan yang lebih mudah daripada lembaga keuangan perbankan 

membuat Bank Syariah Mandiri ini semakin diminati masyarakat. 

Dengan kemudahan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri sebagai 

lembaga keuangan mikro, menciptakan peluang terjadinya pembiayaan 

bermasalah. Pembiayaan bermasalah ini bisa disebabkan dari pihak debitur 

(nasabah) maupun pihak kreditur (lembaga keuangan). Akan tetapi, risiko 

pembiayaan bermasalah tersebut bisa diatasi dengan prinsip kehati-hatian. Salah 

satu yang sering digunakan untuk menghindari adanya pembiayaan bermasalah ini 

adalah analisis dengan menggunakan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, 

Collateral, dan Condition). 

Prinsip kehati-hatian ini merupakan suatu asas atau prinsip yang 

menyatakan bahwa lembaga keuangan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan  

usahanya wajib bersikap hati-hati. Untuk prinsip ini, UU Nomor 10 Tahun 1998 

Pasal 2 menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya 

berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. 

Secara eksplisit, prinsip kehati-hatian ini dijelaskan lagi dalam UU Nomor 10 

tahun 1998 pasal 29 ayat 2, 4, dan 4.
12

 

Dipilihnya PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bangkinang oleh peneliti 

karena bank ini merupakan satu dari sekian banyak perbankan syariah yang 

menawarkan pembiayaan menggunakan akad murabahah seperti pembiayaan 

kendaraan bermotor, dan pembiayaan Griya BSM. Kemudian dalam 
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perkembangannya Bank Syariah Mandiri tergolong bank yang keberadaannya 

cukup diminati oleh masyarakat dengan hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank 

yang mampu memadukan idealism usaha dengan nilai-nilai rohani keislaman yang 

melandasi kegiatan operasionalnya. 

Berdasarkan wawancara dengan karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang 

Bangkinang, ditemukan bahwa produk pembiayaan yang paling dominan dipakai 

oleh nasabah adalah pembiayaan murabahah. Bahkan pembiayaan murabahah ini 

mencapai 50% dari keseluruhan produk pembiayaan yang dinikmati oleh nasabah 

Bank Syariah Mandiri Cabang Bangkinang, di samping itu Bank Syariah Mandiri 

Cabang Bangkinang merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang berpedoman 

pada prinsip syariah, dan Bank Syariah Mandiri Cabang Bangkinang memiliki 

kelebihan khususnya untuk pembiayan murabahah dimana untuk akad ini murni 

menggunakan akad murabahah yang biasa digunakan oleh lembaga keuangan 

syariah lainnya.
13

 

Selain itu, dalam pembiayaan murabahah menggunakan sistem margin 

keuntungan. Penilaian masyarakat dalam menentukan margin keuntungan tidak 

jauh dari bunga bank karena bank syariah mengambil keuntungan yang lebih 

besar dibandingkan dengan bank konvensional.Maka bank syariah dinilai tidak 

islami. 

Selain itu pada pembiayaan murabahah adanya penerapan akad yang tidak 

sesuai dengan mestinya, misalnya pada pembiayaan mengggunakan akad 

mudharabah/kerjasama namun pada kenyataannya pembiayaan tersebut 

                                                 
13

 Roswita, Bagian Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Bangkinang Wawancara, 17 

Desember 2015 



 

 

 

12 

menggunakan akad murabahah/jual beli. Penerapan yang kurang tepat dapat 

mengakibatkan pembiayaan bermasalah. 

Di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bangkinang produk yang banyak 

diminati nasabah adalah pembiayaan murabahah sehingga pembiayaan murabahah 

menjadi produk unggulan. Namun juga menimbulkan banyak masalah dalam 

pembiayaan yaitu banyaknya kredit bermasalah yang diakibatkan dimana si 

debitur tidak mampumengembalikan atau melunasi pinjaman yang sesuai waktu 

pengembalian pinjaman sesuai kesepakatan. Maupun dari pengelola PT. Bank 

Syariah Mandiri KCP Bangkinang yang belum bisa menerapkan analisis 

pembiayaan dengar benar dan tepat antara lain kurang telitinya menganalisis 

debitur, kurangnya pengawasan dari pihak lembaga keuangan, nasabah kurang 

mampu mengelola usahanya, dan nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk 

mengembalikan pinjaman.
14

 Makapentingnya implementasi 5C adalah untuk 

menekan timbulnya resiko pembiayaan bermasalah dengan cara menerapkan 

dengan baik dan tepat. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai: 

“PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PELAKSANAAN PEMBIAYAAN 

MURABAHAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI KCP 

BANGKINANG”. 
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B. Batasan Masalah 

Untuk mendapatkan rincian yang lebih aktual tentang inti permasalahan 

dari latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis memfokuskan 

tentang bagaimana penerapan prinsip dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah  

pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bangkinang. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah:  

a. Bagaimana proses seleksi pengajuan pembiayaan murabahah yang diterapkan 

di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bangkinang? 

b. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam tentang penerapan prinsip pelaksanaan 

pembiayaan murabahah  di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bangkinang? 

 

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Mendeskripsikan bagaimana proses seleksi pengajuan pembiayaan 

murabahah yang diterapkan di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bangkinang. 

b. Mendeskripsikan bagaimana tinjauan Ekonomi Islam tentang penerapan 

prinsip pelaksanaan pembiayaan murabahah  di PT. Bank Syariah Mandiri 

KCP Bangkinang. 
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2.  Manfaat Penelitian  

Melalui penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat antara lain: 

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi 

pembaca dan menambah wawasan serta mengembangkan disiplin ilmu 

pengetahuan tentang Lembaga Keuangan Syariah, khususnya tentang ke- PT. 

Bank Syariah Mandiri KCP Bangkinang. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Peneliti 

Merupakan sebuah syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Islam 

(SE.Sy), serta menambah keilmuan yang nantinya bermanfaat dalam 

kehidupan sehari-hari yang memberikan informasi dan pengetahuan 

tentang sistem murabahah dan implementasi akad murabahah dalam 

perbankan syariah. 

b. Bagi Lembaga 

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan oleh lembaga sebagai bahan 

pertimbangan dan masukan dalam melakukan pengambilan keputusan, 

pertimbangan kebijakan juga pengembangan konsep yang digunakan 

oleh bank dalam melaksanakan sistem pembiyaan murabahah dan 

implementasi akad murabahah. 

c. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini merupakan sarana untuk menambah wawasan keilmuan 

tentang system murabahah dan pelaksanaan akad murabahah yang 

diterapkandi perbankan syariah. 
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d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur yang telah 

ada dan menjadi bahan penelitian lebih lanjut serta memberikan 

pengetahuan tentang system murabahah dan implementasi akad 

murabahah sehingga menjadi lebih bermanfaat untuk lebih kedepannya 

 

E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Peneliltian ini penulis  lakukan  di Bank Syari’ah Mandiri Bangkinang 

Kabupaten Kampar. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah Bank Syari’ah 

Mandiri Bangkinang Kabupaten Kampar merupakan salah satu bank syariah 

yang memiliki prestasi dan tingkat kinerja yang baik sehingga tercantum 

dalam 10 top terbaik bank syariah di Indonesia dan terdapat sederetan 

penghargaan yang telah diterima oleh Bank Syari’ah Mandiri Bangkinang 

Kabupaten Kampar mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut memiliki 

kreadibilitas yang tinggi. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan Bank 

Syari’ah Mandiri Bangkinang Kabupaten Kampar. Sedangkan objek 

penelitian ini adalah penerapan prinsip dalam pembiayaan murabahah  pada 

PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bangkinang. 
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3. Populasi dan Sampel 

Menurut Lexy Maleong populasi adalah semua anggota kelompok 

manusia, binatang, peristiwa atau bendayang tinggal bersamadalam suatu 

tempat dan secara terencana menjadi suatu target kesimpulan dari hasil akhir 

suatu penelitian
15

. Populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan dan 

karyawan Bank Syari’ah Mandiri Bangkinang Kabupaten Kampar. Jumlah 

populasi ada 6 orang yang terdiri dari 1 orang pimpinan dan 5 orang 

karyawan 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut.
16

 Sedangkan pengambilan sampel dalam penelitian ini 

adalah menggunakan teknik total sampling yaitu seluruh populasi dijadikan 

sampel yaitu 1 orang pimpinan dan 5 orang karyawan Bank Syariah Mandiri 

Bangkinang yang bergerak dalam bidang pembiayaan murabahah. 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 

wawancara dengan pimpinan Bank Syari’ah Mandiri Bangkinang 

Kabupaten Kampar.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur 

kepustakaan seperti buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan 

dengan judul penelitian. 

                                                 
15

 Lexy Maleong, 2008, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta:Remaja Rosda Karya, 

hlm 26 
16

 Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta, hlm. 91 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi adalah instrumen lain yang sering di jumpai dalam 

penelitian pendidikan  yakni dengan cara memberikan pengamatan 

secara langsung pada suatu objek penelitian
17

.  Penulis melakukan 

pengamatan di lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang 

tepat mengenai subjek penelitian. Bentuk pengamatan yang penulis 

lakukan adalah secara langsung, sehingga penulis dapat mangamati 

langsung segala aspek yang terjadi di lapangan. 

b. Wawancara  

Wawancara atau interview adalah metode interview atau 

wawancara  yang merupakan satu teknik pengumpulan data dalam 

metode survey melalui daftar pertanyaan yang diajaukan secara lisan 

terhadap responden.
18

 Wawancara yang penulis lakukan adalah 

wawancara terbuka (open interview), dimana informan tidak merasa 

dirinya sedang diwawancarai sehingga informasi yang didapat benar-

benar murni tanpa rekayasa. 

c. Metode Dokumentasi 

Menurut Suharsimi Arikunto dokumentasi asal katanya adalah 

dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan 

metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti 

                                                 
17

 Sukardi, 2011,  Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, hal 78 
18

 Rusady Ruslan, 2006, Metode Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 23 
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buku-buku, majalah, dokumen, catatan harian dan sebagainya
19

. Dalam 

penelitian ini dokumentasi di gunakan untuk memperoleh kegiatan 

serta proses sistem bagi hasil di bank. 

6. Teknik Analisa Data 

Setelah data yang memiliki keterkaitan dapat penulis kumpulkan, 

maka penulis selanjutnya mengumpulkan data-data tersebut dengan 

menggunakan metode kualitatif yaitu menganalisa data dengan jalan 

mengklasifikasikan data-data berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut, 

dan kemudian diuraikan antara data satu dengan data yang lainnya sehingga 

diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti. 

7. Metode Penulisan 

a. Metode induktif, yaitu mengumpulkan data-data yang ada kaitannya 

dengan masalah yang akan diteliti, kemudian data tersebut dianalisa dan 

diambil kesimpulan secara umum. 

b. Metode deduktif, yaitu pengumpulan data-data yang ada kaitannya 

dengan masalah yang akan diteliti, kemudian data tersebut dianalisa 

dan diambil kesimpulan secara khusus. 

c. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat masalah yang 

diteliti sesuai dengan yang diperoleh, kemudian dianalisa sesuai 

dengan masalah tersebut. 
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 Suharsimi Arikunto,  2006, Prosedur Pendidikan Praktek.,  Jakarta: Rineka Cipta, hal 

158 
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F. Sistematika Penulisan 

BAB I :  Pada bagian ini, dipaparkan tentang Latar Belakang Masalah, 

Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan 

Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II :  Pada bab ini berisikan Gambaran Umum Bank Syari’ah 

Mandiri Bangkinang Kabupaten Kampar, Visi misi dan tujuan, 

struktur pegawai Bank Syari’ah Mandiri Bangkinang 

Kabupaten Kampar, Ruang Lingkup Perusahaan 

BAB III :  Merupakan bab yang mengenai pengertian pembiayaan 

murabahah, jenis-jenis pembiayaan, Pengertian Ekonomi 

Islam, pandangan ekonomi islam tentang pembiayaan 

murabahah.    

BAB IV : Bab ini berisikan bagaimana ketentuan prinsip analisa 5C dalam 

pembiayaan murabahah, tinjauan ekonomi Islam terhadap 

dalam pembiayaan murabahah di Bank Syari’ah Mandiri 

Bangkinang Kabupaten Kampar. 

BAB V : Bagian ini merupakan bagian penutup yang berisikan 

kesimpulan penulis terhadap masalah-masalah yang ada dan 

saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi bank tersebut 

 

 

 

 


