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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada zaman sekarang ini, hampir seluruh aktivitas ekonomi manusia 

berhubungan dengan perbankan. Lembaga-lembaga perbankan, khususnya bank, 

dewasa ini bersaing dan berusaha menyempurnakan kinerjanya dalam 

membangun dan meningkatkan ekonomi masyarakat. bank adalah badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak
1
. 

Bank Indonesia berasal dari De Javasche Bank N.V yang merupakan salah 

satu bank milik pemerintah Belanda. De Javashe Bank N.V didirikan pada zaman 

pemerintah Belanda, pada tanggal 10 Oktober 1827 yang kemudian dinasionalisir 

pemerintah RI pada tanggal 6 Desember 1951 dengan Undang-undang No. 24 

tahun 1951 menjadi Bank milik pemerintah RI
2
. 

Seperti diketahui bahwa bangsa Indonesia mengenal dunia perbankan dari 

bekas penjajahan belanda. Oleh karena itu sejarah perbankanpun tidak lepas dari 
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pengaruh negara yang menjajahnya, baik untuk Bank Pemerintah maupun milik 

swasta Nasional. 

Awal mulanya hanya bank konvensional yang memonopoli 

perekonomian di Indonesia. Bank konvensional adalah bank yang berbasis bunga 

dalam menjalankan kegiatannya. Setelah lamanya bank konvensional menguasai 

perbankan di Indonesia, akhirnya pada tahun 1992 berdirilah bank syariah yang 

ingin mengubah system perbankan konvensional menjadi system syariah yang 

tidak menggunakan system bunga, melainkan dengan menggunakan system bagi 

hasil. Kegiatan operasional perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 

1992 melalui pendirian PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
3
. 

Secara filosofis bank syariah adalah bank yang aktifitasnya meninggalkan 

masalah riba. Dengan demikian, penghindaran masalah bunga yang dianggap 

riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Suatu 

hal yang sangat menggembirakan bahwa belakangan ini para ekonom Muslim 

telah mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan 

system bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan 

etika Islam. Upaya ini dilakukan untuk membangun model teori ekonomi yang 

bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan 

distribusi pendapatan. 
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Ketika muncul bank syariah maka propagandanya dikatakan sebagai bank 

bagi hasil. Hal ini dilakukan untuk membedakan bank syariah dengan bank 

konvensional yang beroperasional dengan system bunga. Hal ini betul, tetapi 

tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya bagi hasil itu merupakan bagian 

saja dari system operasi bank syariah. Mekanisme bagi hasil di bank syariah 

dijalankan berdasarkan prinsip: mudharabah dan atau musyarakah
4
. Oleh sebab 

itu, kompetisi marginal antara sector moneter dan sector rill, antara pemilik 

modal dan tenaga kerja, serta antara orang kaya dan miskin yang disebabkan oleh 

prevalensi suku bunga, semuanya digantikan dengan usaha partisipatif (bagi 

hasil). Dengan cari ini, mobilisasi sumber daya melalui profit sharing terkait 

langsung dengan komplementaritas antara kegiatan ekonomi dan pelaku usaha
5
. 

Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika 

proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung 

bersama oleh kedua belah pihak. 

Oleh karena itulah, maka mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa 

disebut dengan bank syariah didirikan. Perbankan syariah didirikan didasarkan 

pada alasan filosofis maupun praktik. Secara filosofis, karena dilarangnya 

pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan
6
. Secara 
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Praktik, karena system perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung 

beberapa kelemahan, sebagai berikut: 

a. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis. 

b. Tidak fleksibelnya system transaksi berbasis bunga menyebabkan 

kebangkrutan. 

c. Komitnen bank untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya 

membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya. 

d. System transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha 

kecil. 

Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha 

kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga 

mereka
7
. 

Bank Sentral di Indonesia, adalah Bank Indonesia (BI) berdasarkan UU No. 

13 tahun 1968, yang kemudian ditegaskan lagi dengan munculnya Undang-

undang No. 23 tahun 1999
8
.Peranan danfungsi Bank Indonesia sebagai Bank 

Sentral atau sering juga disebutBank To bank dalam pembangunan memang 

penting dan sangat dibutuhkan keberadaanya. Tugas-tugas Bank Indonesia 

sebagai Bank To bank  adalah mengatur, mengawasi, mengkoordinir serta 

memberikan tindakan kepada dunia perbankan. Bank Indonesia juga mengurus 
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dana yang dihimpun dari masyarakat agar disalurkan kembali kepada masyarakat 

sesuai dengan tujuan pembangunan, serta mengatur dan mengawasi kegiatan 

perbankan secara keseluruhan. 

Di bawah naungan Bank Sentral, BI, ada unit yang lebih kecil, yaitu Bank 

Umum dan BPR. Bank Umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh 

jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat 

perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank Umum adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip 

syari’ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh 

jasa perbankan yang ada
9
. 

Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang khusus 

melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan.  

Pada saat sekarang ini pertumbuhan perbankan terlihat sangat cepat, 

khususnya pada Bank Perkreditan Rakyat. Menjamurnya BPR saat ini 

menunjukkan betapa pesatnya perkembangan perbankan yang sedang 

berlangsung sekarang dalam membantu masyarakat ekonomi kecil dan 

menengah. Baik BPR Konvensional maupun BPR Syariah, sekarang ini telah 

tersebar di seluruh daerah di Indonesia, khususnya yang penulis ingin teliti di 
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sini, yaitu di Pekanbaru ada salah satu cabang kantor kas BPRS Berkah Dana 

Fadhlillah yang kantor pusatnya di Kota Air Tiris Kabupaten kampar.  

Di Provinsi Riau, khususnya di wilayah kota Pekanbaru, saat ini telah 

berdiri beberapa BPR konvensional dan sebuah BPR Syariah sesuai dengan yang 

terdata di website Bank Indonesia. Dengan sesama Bank Perkreditan rakyat, tapi 

menggunakan prinsip yang berbeda dalam menjalankan operasional kerjanya, 

tentu memiliki kelebihan masing-masing dalam memikat nasabah untuk 

menabung atau meminjam uang. Salah satu produk pembiayaan yang paling 

banyak digunakan oleh nasabah bank syariah, terutama yang penulis ingin teliti 

yaitu BPR Syariah adalah ”Murabahah”. Di kota Pekanbaru, dari pengamatan 

penulis di lapangan, ada kurang leibih dua BPRS, dan sekitar dua puluh lebih 

BPR konvensional. Salah satunya PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah yang ingin 

penulis lakukan penelitian.   

PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah mempunyai cabang kantor kas di 

Pekanbaru, tepatnya di wilayah panam. Kantor pusatnya berada di kota Air Tiris 

Kabupaten Kampar. Penelitian pra riset penulis, pihak Bank mengatakan semua 

data cabang kantor kas PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah, digabung jadi satu 

data keuangan di kantor pusat, sedangkan kantor kas hanya sebagai perwakilan 

untuk berurusan dengan bank, selain pencairan. Penulis ingin mengetahui 

bagaimana pelaksanaan murabahah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah 

dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini bertujuan agar penulis dapat 

mengetahui kenapa BPR Syariah, masih kalah bersaing dari BPR konvensional, 
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karena dari sekian banyak BPR yang ada di Pekanbaru hanya terdapat sangat 

sedikit BPR Syariah, selebihnya merupakan BPR konvensional, padahal 

mayoritas masyarakat kita adalah umat Muslim yang seharusnya telah 

meninggalkan jasa perbankan konvensional dan beralih ke perbankan syariah. 

Dan agar kedepannya BPR Syariah bisa mengoreksi diri agar bisa lebih 

meningkatkan pelayanan dan mutu guna meningkatkan kepuasan nabasah.  

Untuk itu penulis ingin meneliti perkembangan salah satu BPRS di 

wilayah Pekanbaru, yaitu PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah. Adapun data 

pembiayaan nasabah PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah pada tahun 2015 adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 1: Tabel Jumlah Pembiayaan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah 

2015 

JENIS NO 

REK 

REKENING JUMLAH 

NASABA

H 

SALDO AKHIR 

PEMBIAYAA

N 

150 MURABAHAH 396 104.849.960.108,0

0 

160 MUDHARABA

H 

-  

180 IJARAH -  

186 MULTI JASA 4 71.682.989,00 

190 QARD 6 104.309.431,00 

 

TABUNGAN 321 MUDHARABA

H 

5.412 15.204.421.269,00 

302 WADIAH 2.530 471.394.037,00 

302.

5 

HAJI 419 

 

DEPOSITO 322 MURABAHAH 53 1.389.300,00 
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Sumber: Dokumen Laporan Publikasi PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Tahun 

2010-2015 

 

Dari laporan di atas penulis ingin meneliti tentang hubungan antara 

Pelaksanaan Murabahah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah dengan 

pengaruhnya terhadap peningkatan ekonomi nasabah dan tingkat kepuasan 

nasabah. Karena berpusat di kota Air Tiris, maka penulis pun melakukan 

penelitian di PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris kabupaten kampar. 

Berdasarkan pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: 

”Peran Pelaksanaan Murabahah Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat 

(Studi Kasus Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah di Kota Air Tiris 

Kabupaten Kampar)” 

B. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

a. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Berkah 

Dana Fadhlillah. 

b. Bagaimana peran pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Berkah Dana 

Fadhlillah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. 

c. Apa faktor-faktor kendala yang dihadapi PT. BPSR Berkah Dana Fadhlillah 

dalam menyalurkan pembiayaan murabahah. 
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d. Apa solusi pihak PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah dalam mengatasi 

kendala-kendala yang dihadapi dalam pembiayaan murabahah. 

e. Kenapa masyarakat cenderung lebih memilih BPR Konvensional dari pada 

BPR Syariah sebagai tempat memperoleh pinjaman modal usaha.  

 

2. Batasan Masalah 

Oleh karena sistem murabahah ini terlalu luas, maka penulis 

membatasi pembahasan terbatas terhadap produk murabahah yang diberikan 

oleh bank kepada nasabah untuk tujuan usaha. 

 

3. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Berkah 

Dana Fadhlillah. 

2. Bagaimana peran pelaksanaan murabahah dalam peningkatan ekonomi 

masyarakat. 

3. Apa saja kendala dan solusi yang harus dilakukan PT. BPRS Berkah Dana 

Fadhlillah dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan murabahah. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian: 

Tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah pada PT. 

BPRS Berkah Dana Fadhlillah. 

b. Untuk mengetahui bagaimana peran pelaksanaan murabahah dalam 

peningkatan ekonomi masyarakat. 

c. Untuk mengatahui apa saja kendala dan solusi yang harus dilakukan PT. 

BPRS Berkah Dana Fadhlillah dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan 

murabahah. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Bagi PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

masukan bagi bank dalam rangka meningkatkan nasabah pada pembiayaan 

murabahah. 

b. Bagi dunia akademik hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam 

bidang Ekonomi Syariah. 

c. Bagi peneliti lain, ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan perbandingan 

dan bahan tambahan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah sejenis. 

d. Bagi penulis, berguna untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk 

mendapatkan gelar Magister strata dua (S.2) dalam bidang Ekonomi Syariah. 
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Melalui penelitian ini pula penulis dapat mengaplikasikan pengetahuan yang 

telah diperoleh di bangku kuliah dalam prakteknya di lapangan. 

 

3. Kerangka Konseptual 

 

Gambar 1: Kerangka Konseptual 

 

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah 

 

 

Pembiayaan 

 

 

Murabahah 

 

 

Peningkatan Ekonomi 
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Adapun bentuk konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

- PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah selaku lembaga keuangan mikro syariah 

memiliki produk-produk pembiayaan, khususnya yang dibahas dalam hal ini 

adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah tersebut nantinya 

akan disalurkan kepada nasabah-nasabah yang memiliki usaha. 

- Melalui pembiayaan murabahah nasabah yang memiliki usaha akan memilih 

pembiayaan tersebut untuk bantuan modal usaha dalam bentuk barang dagang 

atau pengadaan material. Dan ketika nasabah telah menerima bantuan modal 

usaha dalam bentuk barang dagang atau pengadaan material, dapat dilihat 

bahwa pembiayaan murabahah ini berkontribusi atau tidak dalam 

meningkatkan ekonomi. 

- Setelah nasabah memilih pembiayaan, dapat dilakukan penelitian jika 

memang pembiayaan murabahah memiliki pengaruh dan berkontribusi atau 

tidak dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya bagi nasabah 

murabahah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah. 
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4. Hipotesis  

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan, sedangkan rumusan hipotesis yang merupakan jawaban 

dari rumusan masalah tersebut antara lain :  

Diduga pelaksanaan murabahah berperan positif dalam membantu 

peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya dalam penelitian ini adalah 

nasabah murabahah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah. 

 

 

 

 

 

 


