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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan dan perkembangan perbankan dari tahun ke tahun sangatlah 

pesat, salah satunya perkembangannya adalah lahirnya Bank Syariah. Bank 

Syariah adalah salah satu lembaga keuangan Syariah yang menjalankan kegiatan 

usahanya sesuai dengan Al-qur’an dan Hadist, dan mengacu kepada prinsip-

prinsip Syariah. Bank Syariah merupakan lembaga yang menghimpun dan 

menyalurkan dana kepada masyarakat yang melarang adanya MAGHRIB (Maisir, 

Gharar, Haram, Riba, dan Bathil). Semua transaksi perbankan Syariah diawali 

dengan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 

Kehadiran bank syariah di tengah masyarakat, bukan semata dimotivasi 

oleh maraknya persaingan di dunia perbankan, akan tetapi lebih karena 

menguatnya kesadaran baru di kalangan masyarakat muslim di Indonesia untuk 

memperkuat basis ekonomi ummat. Bank syariah melaksanakan operasional bank 

dengan prinsip-prinsip yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dengan kata 

lain berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah yang diterapkan dalam segenap aspek 

operasional, kehidupan bisnis dan transaksi bank. Prinsip utama dari bank syariah 

ini yaitu melarang riba’ dalam bentuk transaksi, menjalankan bisnis dan aktivasi 

perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut 

syariah. 
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Bank syariah berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada 

tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-

Quran dan Al-Hadis yang didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan 

mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam kedalam transaksi keuangan. 

 Keberadaannya di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk 

menawarkan sistem perbankan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan 

layanan jasa perbankan tanpa harus khawatir atas persoalan bunga (riba). Seiring 

dengan perkembangan sektor perbankan Syariah di Indonesia, Bank-bank yang 

ada berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya 

guna menarik nasabah baru dan juga menjaga loyalitas nasabah lama.  

Hal tersebut berlaku pula untuk perbankan Syariah, yang saat ini semakin 

menunjukkan tren yang positif. Tidak hanya pasarnya yang semakin besar, 

perbankan Syariah terus mengeluarkan produk-produk unggulan yang diminati 

oleh masyarakat. Konsep yang jauh dari riba dan sesuai dengan syariat islam 

membuat produk perbankan Syariah menjadi pilihan umat Muslim di Indonesia 

yang berniat menjalankan usahanya secara Kaffa. Saat ini produk-produk Bank 

Syariah semakin beragam dalam menawarkan jasanya, hal ini dapat dilihat dari 

munculnya produk-produk pembiayaan, baik itu produk pembiayaan konsumtif 

maupun produk pembiayaan produktif. Salah satu produk pembiayaan yang 

ditawarkan oleh perbankan Syariah yang ada pada saat ini adalah produk 

pembiayaan emas secara tidak tunai dengan menggunakan akad Murabahah. 

Produk ini merupakan produk baru pada perbankan Syariah yang ada di 

Indonesia, dimana masyarakat (nasabah) dapat membeli emas secara mencicil 
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(kredit). Namun seiring dikembangkannya produk pembiayaan ini muncullah 

permasalahan mengenai produk pembiayaan ini diantaranya adalah jual beli emas 

secara tidak tunai sebanarnya tidak diperbolehkan dalam ajaran islam sesuai 

dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, Tirmidzi 

dan Umar bin Khatab r.a, Rasulullah SAW bersabda; Artinya; “Jual beli emas 

dan perak adalah riba terkecuali dilakukan secara tunai” 

Dari penjelasan Hadist di atas dapat disimpulkan bahwa Rasulullah 

melarang umatnya untuk melakukan transaksi jual beli emas dan perak secara 

tidak tunai, dikarenakan emas dan perak adalah amwal ribbawi (barang ribawi). 

Namun pada tahun 2010  yang lalu Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama 

Indonesia mengeluarkan Fatwa NO:77/DSN-MUI/IV/2010, yang mana dalam 

Fatwa tersebut memperbolehkan jual beli emas secara tidak tunai dalam lembaga 

keuangan Syariah di Indonesia.  

Sedangkan regulasi yang  mengatur akad Murabahah dalam lembaga 

keuangan Syariah di Indonesia adalah Fatwa DSN NO:04/DSN-MUI/IV/2000, 

dalam Fatwa tersebut dikatakan bahwa jual beli dengan menggunakan akad 

murabahah harus terbebas dari yang namanya riba, dan barang yang diperjual 

belikan tidak diharamkan oleh syariat-syariat Islam. 

Walaupun Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia, telah 

memperbolehkan Jual beli emas secara tidak tunai dalam lembaga keuangan 

Syariah, namun bagaimana praktek dan penerapannya dalam perbankan Syariah 

yang ada di Indonesia. Di karenakan tidak semua perbankan Syariah yang ada di 
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Indonesia telah menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-

prinsip Syariah dan regulasi-regulasi yang telah ditetapkan.  

Salah satu Bank Syariah di kota Pekanbaru yang telah menerapkan produk 

jual beli emas tidak tunai adalah PT. Bank BNI Syariah, Bank BNI Syariah 

merupakan salah satu Bank Umum Syariah (BUS) yang terus melakukan inovasi 

produk pembiayaan, diantaranya adalah pelucuran produk pembiayaan emas yang 

diberi nama pembiayaan emas iB Hasanah produk ini di luncurkan pada tanggal 3 

Februari 2013. Dengan pembiayaan tersebut nasabah dapat berinvestasi emas 

secara mudah dan terjangkau.  

Menurut Direktur Utama BNI Syariah Dinno Indiano, produk pembiayaan 

emas yang diluncurkan oleh Bank BNI Syariah merupakan pembiayaan yang 

diberikan kepada masyarakat untuk membeli emas secara angsuran yang besarnya 

tetap setiap bulan selama masa pembiayaan dengan menggunakan akad 

murabahah. (www.bni syariah.co.id) 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ismal (2014), mengatakan bahwa 

kontrak jual beli emas didalam perbankan Syariah sangatlah sensitif terhadap 

pergerakan harga emas dan oleh karena itu harus ada regulasi mengatur dalam 

kontrak pembiayaan ini, seperti regulasi dalam menentukan uang muka dan 

regulasi tentang menentukan margin murabahahnya. Penelitian yang dilakukan 

oleh Budi dkk (2015), mengatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa 

perlakuan akuntansi yang berisi tentang pengakuan, pengukuran, penyajian 

produk BSM cicil emas sudah sesuai PSAK 102. 

http://www.bni/
http://www.emeraldinsight.com/author/Ismal%2C+Rifki
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Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dkk (2016), mengatakan bahwa 

70% perbankan Syariah yang ada di dunia lebih cenderung menggunakan akad 

Murabahah dibandingkan dengan akad-akad yang lainnya, akan tetapi tidak 

semua perbankan Syariah yang ada di dunia telah menerapkan akad Murabahah 

sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Afnan (2013), Akad jual beli emas 

secara tidak tunai muncul karena dilatarbelakangi oleh keadaan sosial politik 

masyarakat saat ini, dan juga keluarnya fatwa ini pada dasarnya untuk mendukung 

kebijakan pemerintah dalam perbankan syariah. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan Hastuti (2013), dalam pelaksanaan pembiayaan Murabahah emas di 

Bank Danamon Syariah Siduarjo tidak hanya mengacu kepada Fatwa DSN tetapi 

juga mengacu kepada regulasi Bank Indonesia No.14/16/DPbS. Serta penelitian 

yang dilakukan oleh Nofianti dkk (2015), mengatakan bahwa dalam proses 

penentuan margin Murabahah di perbankan Syariah di Indonesia lebih cenderung 

menggunakan metode anuitas, yang mana sistem ini masih mengacu pada sistem 

perbankan konvensional. 

Dari penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang jual beli emas secara tidak tunai dengan menggunakan akad 

Murabahah dalam perbankan Syariah. Sedangkan yang membedakan penelitian 

ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini lebih menitik beratkan 

bagaimana perlakuan akuntansi,bagaimana penerapannya serta bagaimana 

penentuan margin Murabahah dalam akad akad jual beli emas secara tidak tunai 

dalam perbankan Syariah. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah perlakuan akuntansi akad murabahah dalam pembiayaan Jual beli 

emas tidak tunai yang diterapkan Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru 

telah sesuai dengan standar akuntansi PSAK 102 ? 

2. Apakah penerapan akad murabahah dalam pembiayaan Jual beli emas 

tidak tunai pada Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru telah sesuai dengan 

Fatwa DSN NO:04/DSN-MUI/IV/2000 ? 

3. Bagaimanakah cara Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru menentukan 

margin murabahah dalam pembiayaan Jual beli emas secara tidak tunai ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk megetahui perlakuan akuntansi akad Murabahah dalam 

pembiayaan Jual beli emas tidak tunai Bank BNI Syariah Cabang 

Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui penerapan pembiayaan Jual beli emas tidak tunai dalam 

Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru. 

3. Untuk mengetahui cara Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru menentukan 

margin murabahah dalam pembiayaan Jual beli emas tidak tunai. 
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1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan masalah atau fenomena yang ingin diteliti, maka peneliti 

memberikan batasan hanya pada bagaimana penerapan, perlakuan 

akuntansi, dan bagaimana penentuan margin Murabahah dalam akad jual 

beli emas secara tidak tunai dalam perbankan Syariah. Agar penelitian ini 

lebih terarah dan tidak meluas maka penelitian ini difokuskan pada Bank 

BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru yang telah menerapkan produk 

pembiayaan jual beli emas secara tidak tunai. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Peneliti, penelitian ini bermanfaat dalam memperluas ilmu 

pengetahuan dan wawasan tentang penerapan akad jual beli emas secara 

tidak tunai dalam perbankan Syariah. 

2. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

yang bermanfaat untuk Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru dalam 

menerapkan pembiayaan jual beli emas secara tidak tunai. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari enam bab dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut : 
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 BAB I  : PENDAHULUAN 

 Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan, batasan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang menguraikan tentang telaah 

teori, konsep atau pandangan islam terhadap emas dan tinjauan penelitian 

terdahulu serta kerangka pemikiran penelitian. 

 BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini merupakan metode penelitian yang menguraikan tentang metode 

yang diambil dalam penelitian, instrumen dan teknik pengumpulan data, teknik 

analisis data, serta objek penelitian. 

 BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  Bab ini merupakan gambaran umum perusahaan yang menguraikan 

tentang profil,sejarah, Visi dan Misi, serta keunggulan-keunggulan perusahaan 

yang menjadi objek penelitian. 

 BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan, yang menguraikan 

hasil-hasil penelitian dari pokok-pokok masalah yang diteliti. 
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 BAB VI : PENUTUP 

 Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan hasil penelitian ini yang 

memuat kesimpulan atas hasil penelitian, saran-saran untuk perbaikan penelitian 

berikutnya untuk penelitian yang sama di masa yang akan datang. 

 


