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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya

berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip syariah adalah prinsip

hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan

oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang

syariah.

Dewasa ini, perkembangan perbankan berbasis syariat Islam (bank

syariah) di Indonesia cukup pesat.Pada mulanya, bank syariah di Indonesia

yang pertama didirikan adalah PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada

tahun 1992.Dalam kurun waktu 1992-1998 tercatat hanya ada satu unit bank

syariah saja.Namun, pada tahun 2013 telah tercatat 66 unit bank syariah yang

telah berdiri di Indonesia dengan perincian 11 Bank Umum Syariah dan 24

Unit Usaha Syariah dan layanan syariah 31 unit(BI, Statistik Perbankan

Syariah, Januari 2013).

Lembaga perbankan syariahsaat ini memiliki beragam produk.Secara

garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi 3

kelompok, yaitu: (1) produk penghimpunan dana (funding), (2) produk

penyaluran dana (financing), dan (3) produk jasa (service). Adapun produk

penghimpunan dana di bank syariah berbentuk giro, tabungan, dan deposito.
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Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana

masyarakat adalah prinsip wadi’ah dan mudharabah(Ascarya, 2008: 111).

Tabel I.1

Penyaluran Dana Pada Bank Syariah

Prinsip Pembiayaan

Jual beli Murabahah

Istisna’

Salam

Bagi hasil Mudharabah

Musyarakah

Sewa-menyewa Ijarah

Ijarah Muntahiya bittamllik

Akad Pelengkap Hiwalah

Rahn

Qardh

Wakalah

Kafalah

Sumber: PT. Bank BNI Syariah Cabang pekanbaru

PT. Bank BNI Syariah merupakan salah satu bank syariah di Indonesia.

Denganlayanan syariah,PT. Bank BNISyariah memiliki produk yang  banyak

diminati oleh masyarakat.Produk pembiayaan pada PT. Bank BNI Syariah

yang banyak diminati oleh masyarakat diantaranya adalah:Pembiayaan

GriyaiB Hasanah, Hasanah Card, Rahn emas, Tabungan iB Hasanah, dan

sebagainya. Salah satuprodukpembiayaan yangtermasuk paling diminati

adalah Griya (Kredit Pemilikan Rumah).
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Tabel 1.2

Jumlah peminat produk pembiayaan murabahah pada PT. Bank BNI

Syariah

Produk Jumlah

Griya iB Hasanah 84, 256, 494, 549

Haji iB Hasanah 3, 710, 378, 012

Gadai emas 7, 620, 000

Multiguna iB Hasanah 613, 917, 759

Multijasa iB Hasanah 232, 277, 751

Oto iB Hasanah 1, 256, 095, 555

Flexi iB Hasanah 191, 750, 572

Total 90, 268, 534, 198

Sumber: PT. Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru

Pembiayaan Griya merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif dengan

akad murabahah (jual beli) untuk membeli, membangun, merenovasi

rumah/ruko ataupun untuk membeli kavling siap bangun (KSB) dengan

sistem angsuran tetap hingga akhir masa pembiayaan sehingga memudahkan

nasabah mengelola keuangannya.

Di saat sekarang ini kebutuhan akan perumahan semakin meningkat

seiring dengan semakin meningkatnnya jumlah pendapatan perkapita

masyarakat dan juga semakin meningkatnya jumlah penduduk yang semakin

hari semakin bertambah banyak. Rumah merupakan salah satu kebutuhan
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pokok setiap manusia selain pangan dan sandang.Rumah sebagai tempat

berlindung dari panasnya matahari dan dinginnya malam, rumah juga sebagai

tempat berkumpul dan berkomunikasinya seluruh anggota keluarga.

Hadirnya pembiayaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) disebabkan

karena adanya permintaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah

secara cicilan.Produk ini dikelola oleh bank konvensional.Akan tetapi, seiring

berjalan waktu masyarakat menginginkan sebuah produk pembiayaan rumah

yang sesuai dengan prinsip syariah.Maka hadirlah produk pembiayaan rumah

dengan prinsip syariah, yang dikenal dengan KPRS (Kongsi Pemilikan Rumah

Syariah).

Hal ini disebabkan persoalan mendasar nasabah dalam membangun

rumah adalah masalah pendanaan.Untuk mendapatkan tempat tinggal yang

layak, terkadang masyarakat banyak yang tidak sanggup membeli dengan

kontan.Dalam merespon masalah ini, Dewan Syariah Nasional memberikan

kesempatan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk menyediakan

fasilitas pembiayaan dalam kepemilikan perumahan.

Pada Bank konvensional, suku bunga biasanya disesuaikan dengan

perkembangan zaman. Akan tetapi, pada bank syariah margin pembiayaan

murabahah yang ditentukan tetap sampai pelunasan sebagaimana ini sudah

ditetapkan dalam PSAK 102 dan DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2001.

Pada saat ini, masalah yang sering terjadi pada pembiayaan Griya di

perbankan Syariah adalahtidak sesuai praktek penerapan akad murabahah di

Bank syariah dengan yang diatur dalam PSAK.Di dalam penelitian ini saya
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menemukan bahwa terdapat kesalahan dalam penerapan akad murabahah

pada produk pembiayaan Griya IB Hasanah yaitu tentang penerimaan komisi

yang diberikan developer. Di PT. Bank BNI Syariah komisi ini diterima

sebagai kas Bank bagaimana selayaknya, sedangkan didalam PSAK No. 102

butir 11  tentang murabahah menyatakan bahwa komisi dalam bentuk apapun

adalah milik nasabah jika akad dilakukan. Masalah yang kedua, PT. Bank

BNI Syariah Cabang Pekanbaru juga tidak menyajikan laporan denda

nasabahsesuai dengan PSAK 102 no. 29 yang menyatakan bahwa denda

terhadap nasabah yang terlambat membayar angsuran digolongkan ke dana

kebajikan sosial. Selanjutnya masalah yang ketiga, ditemukan laporan

keuangan PT. Bank BNI Syariah tidak menyajikan tentang dana infak

sodaqohyang merujuk pada PSAK 101. Adapun dana yang didapatkan dari

denda di atas harus disumbangkan sebagai kebajikan sosial.

Berdasarkan PSAK 102 Akuntansi Murabahah, paragraf 5, menyatakan

bahwa Murabahahadalah  akad jual beli barang dengan harga jual sebesar

biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus

mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Dengan menggunakan prinsip murabahahsesuai fatwa DSN-MUI

(himpunan fatwa, Edisi kedua, hal 311) bahwa yang dimaksud murabahah

adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada

pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Jadi, pembiayaan kepemilikan perumahan, Lembaga Keuangan Syariah dapat

memperoleh keuntungan atau margin (Yaya, 2009:180).

Setelah melihat latar belakang masalah diatas, makapenulis tertarik

untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap produk pembiayaan kredit
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pemilikan perumahan,dalam hal ini saya meneliti pada PT. Bank BNI Syariah

cabang Pekanbaru dengan judul “ANALISIS PENERAPAN AKAD

MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN GRIYA iB

HASANAH DI PT. BANK BNI SYARIAH CABANG PEKANBARU”.

1.2 Rumusan Masalah

Penulisan skripsi ini akan dirumuskan pada dua masalah, yaitu :

1) Bagaimana  penerapan  akad murabahah pada produk pembiayaan Griya

iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru?

2) Apakah penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada PT.

Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru telah sesuai dengan PSAK No. 102?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui penerapan akad murabahah pada pembiayaan Griya iB

Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan

murabahah pada PT.Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru dengan PSAK

No. 102

Manfaat Penelitian adalah :

1. Bagi Peneliti

a. Dapat dijadikan sebagai pengembangan dan memperluas ilmu yang

penulis peroleh selama duduk dibangku kuliah.
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b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang

pembiayaan Griya iBHasanah yang dibuat oleh PT. Bank BNI Syariah.

2. Bagi Perusahaan

a. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan di

masa yang akan datang.

b. Membantu mencari pemecahan masalah terhadap persoalan yang

dihadapi oleh pihak bank dan sebagai bahan masukan bagi bank

tersebut.

3. Bagi Pembaca

a. Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pembiayaan

Griya iBHasanah secara luas dan detail.

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi, dijadikan

bahan referensi dan acuan bagi pihak-pihak lain yang tertarik untuk

melakukan penelitian ini dan pembahasan terhadap permasalahan yang

sama di masa yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan memahami penelitian ini, maka

penulis membaginya dalam enam bab yang tiap bab terdiri dari sub-sub bab.

Adapun isi bab-bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang didalamnya berisi tentang

latar belakang,rumusanmasalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.
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BAB II : TELAAH PUSTAKA

Merupakan bab yang menguraikan tentang berbagai landasan

teoritis untuk dapat melakukan pembahasan terhadap skripsi

lebih lanjut.

BAB III : METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang berisi mengenai jenis penelitian, lokasi

penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan

teknik yang digunakan dalam menganalisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Merupakan bab yang berisi gambaran umum PT. Bank BNI

Syariah diantaranya sejarah perusahaan, struktur organisasi

perusahaan, visi dan misi perusahaan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang menyajikan tentang analisis, interpretasi,

dan pembahasan yang mengacu pada hasil pengolahan data yang

dilakukan sehingga akan dapat menjawab secara ilmiah

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran dari peneliti.


