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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu

negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian negara. Oleh

karena itu, kemajuan suatu Bank disuatu negara dapat pula dijadikan ukuran

kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka

semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut.

Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan

masyarakat1.

Islam memandang bahwa bumi ini dan segala isinya merupakan

amanah dari Allah SWT kepada manusia. Salah satu fungsi penciptaan

manusia adalah sebagai khalifah di muka bumi ini, dimana manusia

mengemban misi untuk menjaga dan melestarikannya. Allah menciptakan

segala apa yang ada di bumi ini adalah dipergunakan sebesar-besarnya bagi

kesejahteraan ummat manusia, sedangkan manusia mempunyai peran untuk

menjaga keseimbangan antara alam dan manusia. Untuk mencapai tujuan yang

suci ini, Allah tidak meninggalkan manusia untuk berusaha sendirian tetapi

Allah memberikan petunjuk untuk menuntun manusia dalam menjalani

kehidupan fana di dunia melalui para rasulNya. Dalam petunjuk ini Allah

memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik aqidah, akhlaq,

maupun syari’ah. Aqidah dan Akhlaq sifatnya tetap dan tidak mengalami

perubahan dengan berbedanya waktu dan tempat. Sedangkan syari’ah

senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan

1Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), Cet. Ke-3, h.1.
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Sedangkan syari’ah senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan

kebutuhan dan taraf peradaban ummat, dimana seorang rasul tersebut diutus.

Melihat hal ini syari’ah Islam sebagai suatu syari’at yang dibawa Rasul

terakhir mempunyai keunikan tersendiri, karena bersifat komprehensif

universal. Komprehensif, berarti ia merangkum seluruh aspek kehidupan

baikyang bersifat ritual maupun sosial (aqidah). Ibadah diperlukan dengan

tujuanuntuk menjaga ketaatan, dan keharmonisnya hubungan manusia dengan

khaliqnya, serta untuk mengingatkan secara kontinyu tugas manusia sebagai

khalifah di muka bumi. Ketentuan-ketentuan muamalah diturunkan untuk

menjadi rule of game dalam keberadaan manusia sebagai mahkluk sosial.

Universal, bermakna ia dapat diterapkan setiap waktu dan tempat sampai hari

akhir nanti. Keuniversalan ini akan tampak jelas sekali terutama dalam bidang

muamalah, dimana ia bukan saja luas dan fleksibel bahkan tidak memberikan

special treatment bagi muslim dan membedakan dari nonmuslim. Kenyataan

ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diriwayatkan oleh sayyidina Ali, yang

artinya “dalam bidang muamalah kewajiban merekaadalah kewajiban kita

dan hak mereka adalah hak kita”2.

Syariah menurut Ahmad Sukardja sebagaimana dikutip oleh Gemala

Dewi terbagi menjadi dua bidang, yaitu ibadah dan muamalah. Salah

satusistem dalam bidang muamalah adalah hukum. Di lingkungan masyarakat

Islam berlaku tiga kategori hukum, yaitu syariat, fiqih dan siyasah

syar’iyah.Syariat atau hukum syara’ adalah ketentuan Allah yang berkaitan

2Muhammad,Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah,(Yogyakarta :UII Press,
2000),h.56
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dengan perbuatan subyek hukum, yaitu berupa melakukan suatu perbuatan,

memilih, atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab, atau penghalang.

Artinya, syariat adalah hukum-hukum yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya

yang jelas terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadits. Fiqih adalah hukum-hukum

hasil pemahaman ulama mujtahid daridalil-dalilnya yang rinci (terutama ayat-

ayat Al-Qur’an dan Hadist). Sedangkan siyasah syar’iyah adalah al qawanin

yaitu peraturan Perundang undangan yang dibuat oleh lembaga yang

berwenang dalam negara yang sejalan atau tidak bertentangan dengan syariat

(agama). Dalam lingkupsiyasah syar’iyah secara garis besar dapat dibagi

dalam beberapa bidang, yaitu bidang politik, sosial dan ekonomi.Berdasarkan

penjabaran tersebut dapat dilihat bahwa ajaran Islam mencakup berbagai

bidang kehidupan tanpa meninggalkan dimensi transcendental atau vertical.

Dimensi trans cendental yang dikenal dengan hablum-mina-naas yang

mengatur interaksi sosial diantara manusia. Sedangkan dimensi lainnya adalah

dimensi vertical yang lebih dikenal dengan sebutan hablum-minallah yang

merupakan pertanggung jawaban individu maupun kolektif kepada Allah.

Kedua dimensi ini mempengaruhi perilakuumat Islam dalam aktivitas sehari-

hari3.

Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang berkodrat hidup dalam

masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lain,

untuk bersama-sama hidup dalam masyarakat, manusia selalu berhubungan

satu sama lain, yang disadari atau tidak, untuk saling memenuhi kebutuhan

3Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum Dalam Peransuransian Syariah DiIndonesia,(Jakarta
:Kencana Media Group,2005),h.9
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hidupnya. Pergaulan hidup antar manusia dalam rangka untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya, disebut dengan muamalah4.

Muamalah adalah tuntunan hidup manusia sebagai makhluk sosial

yang berada ditengah-tengah masyarakat mempunyai dimensi yang sangat

luas, disamping dimensi sosial manusia, termasuk aspek politik, budaya, aspek

ekonomi (bisnis), perkawinan, pewarisan, dan hukum-hukum publik dan

sebagainya. Dalam lingkup kegiatan muamalat khususnya dari bidang

ekonomi dapat diambil tiga turunan lagi yaitu konsumsi, simpanan,

daninvestasi5.

Adapun kegiatan ekonomi dalampandangan Islam mempunyai

beberapa tujuan, yaitu:

1. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana.

2. Memenuhi kebutuhan keluarga.

3. Memenuhi kebutuhan jangka panjang.

4. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan.

5. Memberikakan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah.

Dalam konteks inilah keberadaan maupun kehadiran lembaga

keuangan mutlak adanya. Karena lembaga keuangan bertindak sebagai

perantara antara unit supply dan unit demand. Tidak dapat dipungkiri bahwa

perekonomian sebuah negara tidak dapatdilepaskan dari lembaga keuangan

karena lembaga ini mempunyai uang tunaiyang dibutuhakan untuk

mengembangkan suatu perekonomian suatu negara. Tanpa uang tunai

4Syafruddin dkk, Studi Islam 2,(Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-ilmu Dasar
Bidang Studi Islam dan Kemuhammadiyahan UMS,2006),h.137

5Syafruddin dkk,Op.cit.,h.138
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perekonomian akan mengalami kemacetan. Saat ini ada duajenis lembaga

keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.

Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang menghimpundana

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan lembaga keuangan bukan

Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarak

atmelalui penjualan surat-surat berharga. Bentuk dari lembaga keuangan

bukan Bank ini adalah modal ventura, anjak piutang, dana pensiun, dan

pegadaian. Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan

yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali

kemasyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang

membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Lembaga

perbankan diIndonesia telah terbagi menjadi dua jenis yaitu, Bank yang

bersifatkonvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat

konvensional adalah bank yang pelaksanaan operasionalnya menjalankan

sistem bunga (interest fee), sedangkan bank yang bersifat syariah adalah Bank

yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah

Islam.

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam

antara Bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan

kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Banyak perbedaan mendasar antara perbankan syariah denganperbankan
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konvensional, antara lain dengan adanya fungsi pengawasan prinsip-prinsip

syariah yang harus ada pada perbankan syariah. Fungsi pengawasan ini

menjadi keharusan untuk menjaga agar praktek perbankan Islam yang

dijalankan secara professional dan etis itu tidak melanggar hukumSyariah.

Oleh karena itu, Bank Syariah harus senantiasa berpijak padaprinsip-prinsip

syariah dalam menjalankan segala aktifitasnya dan produk-produknya, hal

mendasar yang membedakan juga terletak pada pengembalian dan pembagian

keuntungan yang diberikan oleh lembaga keuangan tersebutkepada nasabah.

Bank Islam mendasarkan transaksinya pada bagi hasil (profitsharing),

sehingga tidak ada istilah bunga dalam praktek Perbankan Islam.Demikian

juga dalam tujuannya, berbeda dengan bank konvesional yanghanya

mengutamakan fungsi komersil, yaitu mengutamakan keuntungan semata,

Bank Syariah selain fungsi komersil lebih mengutamakan pada fungsi sosial

dan kebersamaan (Keberadaan Bank Syariah tidak diragukan lagi menjadi

keharusan, untuk mengatasi masalah mengenai adanya bunga, apalagi setelah

Bank Syariah mampu membuktikan eksistensinya dalam dunia perbankan

Indonesia pada masa dan setelah krisis moneter pada tahun 1998, serta untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat yang didasarkan atas konsep Islam dalam

pengadaan transaksi dengan lembaga keuangan syariah, yaitu untuk menepis

praktek riba yang selama ini menjadi konsep dari bank konvensional6.

Bank yang berdasarkan prinsip syariah seperti halnya Bank

konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi

6Syafruddin dkk,Op.cit.,h.158
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(intermediary institution), yaitu menyerahkan dana dari masyarakat dan

menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang

membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Pembiayaan

merupakansalah satu kegiatanutama dan menjadi sumber utama pendapatan

bagi Bank syariah. Bentuk pembiayaan perbankan berdasarkan prinsip

syariah antara lain adalah berdasarkan prinsip jual beli barang pada harga asal

dengan tambahan keuntungan yang disepakati (murabahah), pembelian

barang yang diserahkandi kemudian hari sementara pembayarannya dilakukan

di muka (salam), pembelian barang yang dilakukan dengan kontrak penjualan

yang disepakati(istishna’), pemindahan hak guna atas barang dan jasa tanpa

diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ijarah), kerjasama usaha antara dua

pihak dimanapihak pertama menyediakan modal 100% sedangkan pihak lain

menjadipengelola (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan

modal(musharakah), jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga

untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (kafalah), pengalihan hutang

(hawalah), dan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan

diminta kembali (qardh). Bentuk pembiayaan yang berdasarkan murabahah

dapat dibagi lagiberdasarkan jenis penggunaannya (berdasarkan produk) yaitu

untuk pembiayaan multiguna, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi,

pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan perumahan, dsb.

Rumah merupakan salah satu kebutuhan utama yang didambakansetiap

pasangan, rumah tempat berkumpul dan melakukan aktivitas keluar

gaterutama bagi pasangan yang menginginkan kebebasan privacy-nya tidak
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terganggu oleh keluarga lain. Rumah juga jadi simbol kemandirian satu

keluarga pasangan muda, kecuali yang memang menikmati tinggal di pondok

mertua indah, tinggal di rumah dinas, atau jadi kontraktor alias tukang

kontrak. Selain itu ada beberapa orang yang menjadikan rumah sebagai

asetuntuk bisnis, jadi rumah bukan semata-mata sebagai tempat tinggal tapi

rumah sebagai "produk" bisnis yang memberikan penghasilan rutin. Dari hal

tersebut, maka dapat diketahui bahwa begitu pentingnya rumah. Namun

Kebutuhanakan perumahan ini seringkali terbentur pada minimnya dana yang

dimiliki oleh konsumen yang mendambakan memiliki rumah sendiri.

Sehingga pengembangan melalui Kredit Perumahan Rakyat (KPR) pun dilirik

sebagai alternatif utama pembiayaan perumahan. Dengan adanya bentuk

pembiayaan murabahah dalam pembiayaan pemilikan rumah memberikan

suatu alternative bagi yang hanya berekonomi terbatas dan yang mempunyai

idealisme melepaskan diri dari bunga bank.

Dalam menjalankan prinsip syariahnya, bank syariah juga harus

menjunjung nilai-nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi dan saling

menguntungkan baik bagi bank maupun bagi nasabah yang merupakan

pilardalam melakukan aktivitas muamalah. Oleh karena itu, produk layanan

perbankan harus disediakan untuk mampu memberikan nilai tambah dalam

meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang

berlandaskan pada nilai-nilai Islam.Bank BRI Syariah Kantor Cabang

Pekanbaru merupakan salah satubank syariah di Indonesia yang menjalankan

konsep murabahah dalam pembiayaan perumahan, yaitu akad jual beli barang



9

dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati

oleh penjual dan pembeli.

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru memberikan pelayanan

pembiayaan murabahah, yang salah satunya adalah pembiayaan pembelian

rumah baik yang digunakan untuk keperluan konsumtif maupun untuk

investasi. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pekanbaru memberikan bantuan

pembiayaan dalam bentuk pembayaran secara angsuran dan mempunyai

beberapa sistem, prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon

debitur. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian

dalam rangka penulisan hukum dengan judul “PELAKSANAAN JUAL

BELI RUMAH MELALUI KPR MURABAHAH PADA BRI SYARIAH

PEKANBARU (STUDI KASUS PERUMAHAN SIDOMULYO

RESIDEN PEKANBARU)”.

B. Batasan Masalah

Agar peneliti lebih terarah dan sampai kepada maksud dan tujuan yang

diinginkan, penulis terlebih dahulu membatasi permasalahan yang akan

diteliti,yaitu:”Pelaksanaan Jual Beli Rumah Melalui KPR Murabahah Pada PT

BRI Syariah Pekanbaru.(Studi Kasus Perumahan Sidomulyo Residen

Pekanbaru)”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diperoleh  diatas, maka penulis

merumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai  berikut :



10

1) Bagaimana pelaksanaan akad murabahah dalam Jual Beli Rumah

melalui (KPR) Murabahah ?

2) Apakah hambatan-hambatan pelaksanaanakad murabahdalamPembiayaan

Pembelian Rumah (KPR) di Bank BRI Syariah Pekanbaru ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

a. Bagaimana pelaksanaan akad murabahah dalam Jual Beli Rumah

melalui (KPR )Murabahah ?

b. Apakah hambatan-hambatan pelaksanaan akad murabahah dalam

Pembiayaan Pembelian Rumah (KPR) di Bank BRI Syariah

KantorCabang Pekanbaru ?

2. ManfaatPenelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

a. Sebagai bahan kajian, rujukan untuk menambah  Ilmu pengetahuan

dibidang Perbankan.

b. Bagi penulis untuk menambah wawasan tentang Pelaksanaan Jual Beli

Rumah Melalui KPR Murabahah Pada BRI Syariah Pekanbaru.(Studi

Kasus Perumahan Sidomulyo Residen Pekanbaru

c. Salah satu syarat menyelesaikan pendidikan pada program DIII

Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
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E. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di PT Bank BRI Syariah dan Perumahan

Sidomulyo Pekanbaru

2. Subjek dan obyek penelitian

Yang menjadi subjek penelitian  ini adalah, karyawan bank BRI

syariah  dan subjek  bank BRI  Syariah Pekanbaru

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah

pimpinan, karyawan PT Bank BRI Syariah Pekanbaru yang berjumlah 23

orang. Sedangkan yang menjadi sampel diambil dari karyawan bagian

kredit berjumlah 5 orang. Adapun metode yang digunakan dalam

pengambilan sampel adalah purposi vesampling, yaitu pengambilan

sampel dengan berdasarkan pertimbangan peneliti yang dianggap

representatif dan dipilih secara cermat dengan mengambil orang atau objek

penelitian yang selektif serta mempunyai ciri-ciri yang spesifik.

4. Sumber Data

Untuk melengkapi penelitian ini, maka penulis menggunakan dua

jenis sumber data yaitu:

a. Data primer yaitu data yang di peroleh atau dikumpulkan langsung

dariresponden dilapangan.
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b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau dikumpulkan dari

sumber-sumber yang telah ada berupa laporan-laporan arsip atau

dokumen-dokumen yang berkenaan dengan PT Bank Syariah

Pekanbaru.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, ditempuh

dengan berbagai cara sebagai berikut:

a. Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung dengan turun kelapangan

untuk mengamati subjek dan objek penelitian.

b. Wawancara (interview)

Yaitu teknik pengumpulan data yang dengan cara menggali dan

menemukan informasi secara langsung untuk memperoleh keterangan

penjelasan yang diperlukan dengan mengemukakan sejumlah

pertanyaan kepada responden.

c. Dokumentasi

Arsip atau dokumen-dokumen yang berkenaan dengan Bank dan

Nasabah PT Bank Mandiri Syariah.

d. Library research/Studi Kepustakaan
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Yaitu penelitian dengan membaca beberapa buku referensi yang ada

diperpustakaan sebagai penunjang dalam penelitian.

6. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian penting agar data-data yang

sudah terkumpul dapat dianalisis sehingga dapat menghasilkan jawaban

guna untuk memecahkan masalah-masalah yang telah dikemukakan diatas.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan

interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data

dilakukan bersama denhan pengumpulan data, kemudian setelah data

terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan

dirasakan kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali

mengumpulkan data lapangan.

7. Metode Penulisan

a. Metode Deduktif

Metode deduktif adalah data-data yang berhubungan dengan

masalah yang diteliti dengan menggunakan kaedah-kaedah umum,

kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus.

b. Metode induktif

Metode induktif adalah dengan mengemukakan data-data yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan

kaedah-kaedah khusus, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan

secara umum.

c. Metode Deskriptif

Metode deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang

menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan
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menambah sedikitpun sesuai dengan keadaan, kemudian dianalisis dan

ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam  menyusun serta mempermudah

pembaca dalam memahami dan mengerti isi dari laporan ini. Secara

keseluruhan, penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab yang secara garis besar

bab-per bab diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dikemukakan latar belakang masalah, batasan

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

metode penelitian dan sistematika penulisan. Dalam bab ini

secara umum dibicarakan tentang Pelaksanaan Jual Beli Rumah

Melalui KPR Murabahah Pada BRI Syariah Pekanbaru.( Studi

Kasus Perumahan Sidomulyo Residen Pekanbaru akan

dibicarakan pada Bab II.

BAB II GAMBARAN UMUM PT. BANK BRI SYARIAH

PEKANBARU

Pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum yang berkaitan

dengan Sejarah Berdirinya PT. Bank BRI Syariah , Visi, Misi

dan Butir-butir prilaku, pilar pada PT. Bank BRI Syariah,

Filosopi Logo PT Bank BRI Syariah, Struktur Organisasi BRI

Syariah, serta Aktivitas usaha PT. Bank BRI Syariah

sebagaimana dibicarakan pada Bank BRI Syariah
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Pelaksanaan Jual Beli Rumah Melalui KPR Murabahah ini tentang yang secara

umumnya akan di bicarakan pada Bab III.

BAB III LANDASAN TEORI

Pada bab ini di kemukakan beberapa teori tentang KPR dan

Murabahah yaitu PengertianKPR, Pengertian Murabahah,

Mekanisme KPR Dalam Bentuk Murabahah,Rukun dan Syarat

KPR Syari’ah Yang Menggunakan Akad Murabahah, Tinjauan

Umum tentang Perumahan Syariah.

BAB IV. PELAKSANAAN JUAL BELI RUMAH MELAUI KPR

MURABAHAH PADA PT BANK BRI SYARIAH

PEKANBARU (STUDI KASUS  SIDOMULYO RESIDEN

PEKANBARU)

a. Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Rumah Melalui KPR

Murabahah pada PT.Bank BRI Syariah

b. Hambatan- hambatan apa saja yang dihadapi dalam

pelaksanaan jual beli rumah melalui KPR Murabahah pada

PT.Bank BRI Syariah.

BAB V PENUTUP


