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BAB III

LANDASAN  TEORI

A. Pengertian KPR

Pada prinsipnya, Bank Syari’ah adalah sama dengan perbankan

konvensional, yaitu sebagai instrumen intermediasi yang menerima dana dari

orang-orang yang surplus dana (dalam bentuk penghimpunan dana) dan

menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan (dalam bentuk produk

penyaluran dana). Sehingga produk-produk yang disediakan oleh Bank-bank

konvensional, baik itu produk penghimpunan dana (funding) maupun produk

pembiayaan (financing), pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Bank-bank

Syari’ah.

Produk pembiayaan KPR yang digunakan dalam perbankan syari’ah

memiliki berbagai macam perbedaan dengan KPR di perbankan konvensional.

Hal ini merupakan implikasi dari perbedaan prinsipal yang diterapakan

perbankan syari’ah dan perbankan konvensional, yaitu konsep bagi hasil dan

kerugian (profit and loss sharing) sebagai pengganti sistem bunga perbankan

konvensional. Dalam produk pembiayaan kepemilikan rumah ini, terdapat

beberapa perbedaan antara perbankan syari’ah dan perbankan konvensional, di

antaranya adalah; pemberlakuan sistem kredit dan sistem markup, kebolehan

dan ketidak bolehan tawar menawar (bargaining position) antara nasabah

dengan Bank ,prosedur pembiayaan dan lain sebagainya23.

23Helmi Haris, “Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Sebuah Inovasi Pembiayaan
PerbankanSyari’ah)”, Jurnal Ekonomi Islam, I (Juli,2007), hlm. 115
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KPR merupakan salah satu produk perbankan yangdisediakan bagi

debitur untuk pembiayaan perumahan. Perumahan disini bukan dalam arti

rumah tempat tinggal pada umumnya, tetapi meliputi ruang untuk membuka

usaha sepertirumah toko (ruko) dan rumah kantor (rukan), serta apartemen

mewah dan rumah susun24.

Melalui pembiayaan KPR, kita tidak harus menyediakandana seharga

rumah. Cukup memiliki uang muka tertentu, dan rumah idaman pun menjadi

milik kita. Kita bisa leluasan menempatinya karena meski masih mengangsur

rumah itu sudah menjadi rumah kita sendiri25.

Dari segi pengistilahan, untuk produk pembiayaan pemilikan rumah,

perlu dipikirkan suatu bentuk pengistilahan yang relevan. Karena istilah KPR

cenderung memunculkan asumsi terjadinya kredit, padahal dalam perbankan

syari’ah tidak menggunakan sistem kredit. Untuk menghindari hal itu (tetapi

tetap menggunakan istilah KPR), beberapa Bank Syari’ah (seperti BRI

Syari’ah) memaknai KPR dengan ”Kepemilikan Rumah“.Dalam menjalankan

produk KPR, Bank Syari’ah memadukan dan menggali akad-akad transaksi

yang dibolehkan dalam Islam dengan operasional KPR perbankan

konvensional. Adapun akadyang banyak digunakan oleh perbankan syari’ah di

Indonesia dalam menjalankan produk pembiayaan KPR adalah akad

murabahah dan istisna’26.

24Slamet Ristanto, op. cit. hlm. 20
25Ibid. hlm. 11
26Helmi Haris, op. cit. hlm. 115-116
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B. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah suatu perjanjian pembiayaan di mana Bank

membiayai/memberikan talangan dana untuk pengadaan barang

yangdiperlukan nasabah ditambah keuntungan yang disepakati denganm

sistem pembayaran tangguh atau dengan kata lain dibayar lunas pada waktu

yang tertentu yang disepakati. Margin keuntungan adalah selisih harga jual

dikurangi harga asal yang merupakan keuntungan Bank. Pembiayaan

murabahah ini mirip dengan “kredit modal kerja”yang dikenal dalam produk

bank konvensional, karena itu jangka waktu pembiayaan tidak lebih dari satu

tahun.

KPR Syariah menggunakan sistem berbasis murabahah (jual beli)27.

Secara etimologi, murabahah berasal dari kata ribh, yang berarti keuntungan28.

Sedangkan dalam pengertian terminologis, murabahah adalah jual beli

barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati antara

penjual dengan pembeli29.

Murabahah dalam istilah Fikih adalah suatu bentuk jual beli tertentu

ketika penjual menyatakanbiaya perolehan barang, meliputi harga barang dan

27Artikel resmi BTN dalam www.bri syariah .co.id, tanggal 10 Mei 2014.
28Abdullah al-Muslih & Shalah ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, ( Jakarta:

Daarul Haq,
2004 ), hlm. 198.
29Adiwarman A. Karim, Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: IIIT

Indonesia, 2003),
hlm. 161.



31

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

tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan30.

Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk persentase tertentu dari

biaya perolehan.Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa

dilakukan dikemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena itu,

murabahah tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda

(defferentpayment), seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang

yang mengetahui murabahah hanyadalam hubungannya dalam transaksi

pembiayaan diperbankan syariah, tetapi tidak memahami Fikih Islam.

Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah

Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan murabahah (DSN,

2003:31) adalah menjual suatu barang dengan menegaskan hargabelinya

kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai

laba. Sedang kandalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah

paragraph 52 dijelaskan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang

dengan menyatakan harga perolehandan keuntungan (margin) yang disepakati

oleh penjualdan pembeli31.

Adapun ayat-ayat Al-Qur’an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad

murabahah, adalah32:Surat an-Nisa’ : 29

30Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari’ah,  (Jakarta PT RajaGrafindo Persada : 2007),
hlm. 81-82

31 Wiroso, op. cit. hlm. 13-14.
32Muhammad, Sistem & Prosedur Operasional, ( Yogyakarta BANK SYARIAH UII

Press : 2000) ,cet. I,  hlm. 22
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Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salingmemakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil, kecualidengan jalan perniagaan yang

Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu

membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang

kepadamu”.(QS. An-Nisa’ : 29)

Surat al-Baqarah : 275

Artinya :

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba, tidak 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
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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)33.

C. Mekanisme KPR  dalam bentuk Murabahah

Dalam praktek perbankan syari’ah, murabahah selalu menggunakan

jenis al-bay’ bissaman ‘ajil atau muajjal (jenis pembayaran secara tangguh

atau cicilan). Jadi, murabahah merupakan transaksi jual beli, di mana Bank

bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Akad jenis ini adalah

salah satu bentuk akad bisnis yang mencari keuntungan bersifat pasti

(certainly return) dan telah diketahui dimuka (pre-determiner return).

Murabahah sendiri merupakan penjualan sesuatu barangdengan harga

asal dengan tambahan keuntungan sejumlah yang disepakati bersama. Dengan

sistem murabahah yang diterapkan dalam pembiayaan KPR ini berarti pihak

Bank Syari’ah harus memberitahukan harga perolehan atau harga asal rumah

yang dibeli dari developer kepada nasabah KPR Syari’ah dan menentukan

suatu tingkat keuntungan (profit margin) sebagai tambahan34.

33Al-Quran in Word.
34Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan, ( Jakarta:

Bank Indonesia, 1999) , hlm. 21.



34

Diantara Bank-bank di Indonesia yang menggunakan akad Murabahah

dalam pembiayaan KPR antara lain BNI Syariah, BSM (Bank Syariah

Mandiri), BTN Syariah  serta  BRI Syariah.

Berikut skema Proses Transaksi Murabahah35:

Keterangan:

1. Pembuatan akad jual beli barang antara bank dan nasabah yang sekaligus

merupakan pemesananbarang oleh nasabah kepada bank

2. Pembuatan akad jual beli yang diikuti pelaksanaan pembayaran harga

barang oleh bank

3. Penjualan dan penyerahan hak kepemilikan barang oleh pemasok kepada

bank

4. Penjualan barang + markup/margin & penyerahan hak kepemilikan oleh

bank kepada nasabah

5. 5.Pengiriman barang secara fisik oleh pemasok kepada nasabah

6. Pelunasan harga barang oleh nasabah kepada bank secara cicilan atau

secara sekaligus pada akhirwaktu pelunasan

35Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya,
( Jakarta: PT Jayakarta Agung Offset, 2010), hlm. 181
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D. Rukun dan Syarat KPR Syari’ah yang Menggunakan Akad Murabahah.

Dalam semua pembiayaan Murabahah termasuk KPR, terdapat rukun

yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pihak yang berakad

a. Penjual

b. Pembeli

2. Objek yang diakadkan

a. Barang diperjualbelikan

b. Harga jual/keuntungan

3. Akad/ sighat

a. Serah (ijab)

b. Terima (qabul)36.

Dengan mengacu pada akad murabahah, dapatdisimpulkan syarat-

syarat yang harus dipenuhi dalamtransaksi KPR Syari’ah adalah sebagai

berikut:

1. Pihak bank harus memberitahukan biaya pembelianrumah kepada nasabah

KPR Syari’ah.

2. Kontrak transaksi KPR Syari’ah ini haruslah sah.

3. Kontrak tersebut harus terbebas dari riba.

4. Pihak Bank Syari’ah harus memberikan kejelasantentang rumah yang

dijadikan obyek transaksi KPRSyari‘ah.

36Tim PPS. IBI, Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari’ah, ( Jakarta:
Djambatan, 2003), hlm. 77.
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5. Penjual harus menjelaskan semua hal yang berkaitandengan proses

perolehan barang tersebut37.

E. Tinjauan Umum tentang Perumahan Syariah

Kebutuhan masyarakat atas hunian dari tahun ketahun semakin

meningkat, hal ini seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yangsemakin

meningkat. Demi menjawab hal tersebut, maka munculah KPRyang

merupakan salah satu produk kepemilikan rumah yang dikembangkan oleh

dunia perbankan di Indonesia.

Produk KPR pertama kali diperkenalkan oleh Bank Rakyat  Indonesia

Tbk. Yang menggunakan instrument bunga sebagai alat untuk memperoleh

keuntungan dari produk yang ditawarkan tersebut. Saat ini banyak developer

yang menawarkan perumahan islami dan cukup menarik perhatian konsumen,

dengan konsep hunian dilengkapi fasilitas tempat ibadah dan pendidikan

sesuai dengan syariat menjadi idaman umat islam kelas menengah. Proyek

seperti ini tentu menjadilahan bagi lembaga keuangan khususnya Lembaga

Keuang Syariah. Developer butuh bank untuk membangun rumah, nasabah

butuh bankuntuk pembiayaan, dan Bank sendiri butuh pasar, maka

kesempatan seperti ini merupakan peluang emas bagi pihak perbankan syariah

untuk dapat mengeluarkan produk perumahan syariah dengan menyesuaikan

nyadengan konsep syariah, baik mengenai akad-nya ataupun mekanisme

transaksinya.

37Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah; Dari Teori ke Praktek, ( Jakarta: Gema Insani Press,
2001,) hlm.102
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KPR dan KPR Syariah yang ada pada Bank konvensional maupun

Bank syariah memiliki perbedaan mendasar dari segi akad-nya. KPR

Konvensional menggunakan perjanjian kredit dengan cara kita meminjam

uang untuk membeli atau membangun rumah untuk kemudian dibayar kembali

ditambah dengan bunga.

Sedangkan KPR Syariah bisa menggunakan prinsip jual beli. Bank

syariah akan membelikan rumah dan menjualnya kepada nasabah. Pada

perbankan syariah tidak dikenal adanya sistem bunga maka jika terjadi

keterlambatan pembayaran, nasabah tidakakan dijatuhi denda yang

berdasarkan suku bunga. Walaupun tingkat keterlambatan ini sangat kecil

namun Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengantisipasi dengan

menetapkan Fatwa DSN No. 17/DSNMUI/IX/2000 tentang sanksi atas

nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran kalaupun ada nasabah

yang nakal menunda-nunda pembayaran padahal ia mampu.

Dapat disimpulkan bahwa letak ketidak sesuaian apa yang

dipraktekkan perbankan konvensional dengan konsep ekonomi syariah yang

prinsip utamanya melarang keras praktek bunga Bank. Bunga yang

dipraktekkan oleh perbankan konvensional merupakan riba yang ada dalam

ajaran Islam, yaitu riba nasi’ah. Pada dasarnya, model pinjam meminjam

dengan memakai prinsip qard dibolehkan dalam ajaran Islam dengan catatan

tanpa pungutan tambahan (ziyadah) dari yang pokok. Kalau masih ada

tambahan berarti praktek tersebut sudah menyerupai riba yang diharamkan

dalam ajaran Islam.
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KPR yang dikembangkan dalam perbankan syariah dimaknai sebagai

kepemilikan rakyat yang mekanismenya berdasarkan pada akadjual beli

(tabadulli). Hubungan yang terjalin antara bank syariah dengan pihak nasabah

yang mengambil produk KPR syariah adalah hubungan antara penjual (al-

ba’iu) dan pembeli (musytariy). Keuntungan banksyariah pada produk KPR

Syariah ini dalam bentuk margin penjualan yang dikenakan kepada pihak

nasabah atas kesepakatan bersama. Tingkat margin yang ditetapkan oleh bank

syariah menjadi obyek pembeda yang memungkinkan antar bank syariah

melakukan kompetisi dalam menentukan tingkat marginnya. Bisa jadi, satu

bank syariah mengambil margin keuntungannya lebih rendah dibanding

dengan tingkat margin yang ada pada bank syariah lainnya, atau jika

memungkinkan bisa kompetitif dengan tingkat bunga yang ditetapkan oleh

perbankan konvensional.

Bank syariah dalam menjual produk KPR Syariahnya, biasanya

menggunakan fasilitas pembiayaan murabahah yang memungkinkan nasabah

untuk membayar KPR Syariahnya secara angsuran. Namun dapatjuga

digunakana akad yang lain selain murabahah yaitu murabahah walijarah, ba’i

bithaman ajil, al-ijarah al-muntahia bit-tamlik, musyarakah mutanaqishah,

musyarakah wal ijarah.

Besarnya margin yang diambil oleh bank syariah lebih banyak (lebih

besar), jika dibandingkan dengan bunga yang digunakan oleh Bank

konvensional sangat memungkinkan, karena prinsip yang dipakai oleh bank

syariah mengacu pada konsep jual beli yang memungkinkan mengambil

keuntungan dalam batasan yang proporsional dan saling rela(an taradhin).
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Terlihat bahwa bank syariah mempunyai mandat yanglebih luas

dibanding dengan mandat yang dimiliki oleh bank konvensional. Sesuai

peraturan yang ada, Bank syariah diperbolehkan melakukan transaksi jual beli,

sedang bank konvensional tidak diberi kewenanganuntuk melakukan transaksi

jual beli, hal ini sebagai konsekuensi dari pelaksanaan ayat al-Qur’an tentang

penghalalan jual beli dan pengharaman riba.


