
1

BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang  Masalah

Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan

rezeki guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga mengajarkan kepada

manusia bahwa Allah Maha Pemurah sehingga rezeki-Nya sangat luas.

Bahkan, Allah tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi

kepada siapa saja yang bekerja keras. Banyak ayat Al-Qur`an dan hadits Nabi

SAW. yang memerintahkan manusia agar bekerja. Manusia dapat bekerja apa

saja, yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukan-Nya.

Sebagaimana Firman Allah :














Artinya : Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya
bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas
perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan
sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada
diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan
terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan
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sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Al-Ra’d :
11).1

Manusia bisa melakukan aktivitas produksi, seperti pertanian,

perkebunan, peternakan, pengolahan makanan dan minuman, dan sebagainya.

Ia juga dapat melakukan aktivitas distribusi, seperti perdagangan; atau dalam

bidang jasa, seperti transportasi, kesehatan, dan sebagainya. Untuk memulai

usaha seperti ini diperlukan modal. Adakalanya orang mendapatkan modal

dari simpanannya atau dari keluarganya. Adapula yang meminjam kepada

rekan-rekannya. Jika tidak tersedia, peran institusi keuangan terutama bank

menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang

ingin berusaha.2

Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf

hidup rakyat banyak. Sistem Lembaga Keuangan Bank Umum di Indonesia

ada 2 jenis yaitu Bank dengan Sistim Konvensional dan Bank dengan Sistim

Syariah.

Bagi perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional, harga adalah

bunga, biaya administrasi, biaya provisi dan komisi, biaya kirim, biaya tagih,

biaya sewa, biaya iuran, dan biaya-biaya lainya. Sedangkan harga bagi bank

berdasarkan prinsip syariah adalah bagi hasil.

1 Khadim Al-Haramain Asy Syarifain Raja Fahd, Alqur’an Dan Terjemahan, (Jakarta:
Departemen Agama RI, 1971), h. 370.

2http://shariahlife.wordpress.com/2007/01/16/memperoleh-pembiayaan-dari-bank-
syariah-2/.
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Bank Syari’ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya

memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainya dalam lalu lintas pembayaran

serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip

syariat Islam .3 Namun, sistem yang ditawarkan kedua bank tersebut dalam

prinsipnya berbeda. Bank konvensional lebih bersifat profit oriented,

sedangkan bank syariah lebih bersifat kemitraan, yaitu cara-cara bagi profit

dan resiko dengan tujuan mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan

lebih transparan.

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam

memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, bank

Islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan

antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam

Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat

jawaban dengan lahirnya bank syariah. Bank syariah mulai dikaji oleh MUI

pada tahun 1980. Akan tetapi realisasinya baru pada tahun 1992 dan bank

syariah yang pertama kali lahir di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia.

Hal ini juga  didukung oleh undang-undang No.10 tahun 1998  tentang

diperbolehkannya beroperasinya bank syariah di Indonesia.

Bank syariah beroperasi dengan menawarkan produk-produk simpanan,

jasa dan pembiayaan. Salah satu jenis produk pembiayaan adalah pembiayaan

murabahah yaitu jual beli barang dengan harga asal dan ditambah dengan

3 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah, (Yogyakarta: UPP AMP
YKPN, 2005), h. 1.
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margin keuntungan yang telah disepakati.4 Pembelian ini memudahkan para

nasabah karena tidak membayar secara kontan. Karena pihak-pihak yang

terlibat dalam operasionalisasi bank islam itu didasarkan pada ikatan

emosional keagamaan yang sama maka antara pihak-pihak khususnya

pengelola bank dan nasabah harus saling percaya bahwa mereka sama-sama

beritikad baik dan jujur dalam bekerjasama. Di sini unsur kredibilitas moral

sangat menentukan. Bagi pengelola bank apabila kredibilitas moralnya tidak

baik meskipun penyimpangan yang dilakukan menimbulkan kerugian bagi

nasabah tetapi tindakan pengelola masih bisa dikenakan sanksi administrative

maupun sanksi yuridis menurut peraturan undang-undang yang berlaku.5

Berdasarkan data pemberian kredit BMI tahun 2006-2008 terlihat

adanya peningkatan jumlah nasabah mengajukan permohonan kredit kepada

BMI Cabang Pekanbaru. Pada tahun 2006 terdapat 93 orang nasabah yang

mengajukan kredit pada BMI Cabang Pekanbaru,pada tahun 2007 terdapat

175 orang nasabah sedangkan pada tahun 2008 terdapat 232 orang nasabah.

Dengan peningkatan jumlah pengajuan kredit yang cukup pesat ini maka BMI

Cabang Pekanbaru dituntut untuk meningkatkan dan memperkuat fungsi

pengawasan (monitoring). Hal ini dilakukan karena di dalam bank syariah

tidak dikenal adanya bunga, denda keterlambatan, commitment fee, dan

4 Muhammad Syafi’i  Antonio, Bank Syari’ah Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta: BI
dan Tazkia  Institute, 1999), h. 145.

5 Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait
(BAMUI, Takaful, dan Pasar  Modal  Syariah), (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), Ed.
Revisi Cet. Ke-4, h. 27-28.
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sebagainya. 6 Monitoring di BMI Cabang Pekanbaru dilakukan  pada setiap

pembiayaan dan berdasarkan hubungan mitra, bukan hubungan antara debitur

dan kreditur sehingga nasabah tidak merasa seperti dipantau. 7

Dari uraian di atas penulis mengambil sebuah obyek penelitian sebagai

judul skripsi yaitu Pelaksanaan Monitoring Pembiayaan Murabahah di

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru

B. Perumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengambil beberapa

rumusan masalah dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana pelaksanaan monitoring pembiayaan murabahah di

PT.BMI TBK. Cabang Pekanbaru?

b. Apa kendala dalam monitoring pembiayaan murabahah?

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pembatasan masalah agar

obyek penelitian lebih terfokus atau terarah dan tidak terjebak pada wilayah-

wilayah penelitian yang lain. Untuk itu penulis membatasi masalah penelitian

ini dalam wilayah pelaksanaan monitoring pembiayaan murabahah produktif

di PT. BMI TBK Cabang Pekanbaru.

6 Ibid.

7 Wawancara dengan Sdri. Nova Ulina, Salah satu Karyawan PT. Bank Muamalat
Indonesia Cabang Pekanbaru pada Bagian Personalia, Rabu, tanggal 10 September 2008.
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui sistem pengawasan yang diterapkan di PT.BMI

TBK Cabang Pekanbaru

b. Untuk mengetahui hambatan dalam monitoring pembiayaan

murabahah serta bagaimana cara  mengatasinya

2. Manfaat Penelitian

a. Sebagai bahan kajian dan perbandingan sekaligus menambah

khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang perbankan syari’ah.

b. Dapat dijadikan referensi penelitian di jurusan syari’ah khususnya

bagi program Ekonomi Islam di UIN SUSKA RIAU.

c. Digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana

Ekonomi Islam (S.E.I) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Riau

D. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah di PT. Bank Muammalat Cabang

Pekanbaru Jl. Jendral Sudirman no. 417- 419  kode pos 28282. Telp. (0761)

862919.
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2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan

bagian Pembiayaan Murabahah PT. Bank Muammalat Cabang

Pekanbaru dan nasabah Pembiayaan Murabahah produktif PT.

Bank Muamalat Cabang Pekanbaru.

b. Sebagai objek dalam penelitian ini adalah  pelaksanaan monitoring

pembiayaan murabahah di PT.BMI TBK. Cabang Pekanbaru.

3. Sumber Data

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari

responden yaitu karyawan bagian pembiaayan dan nasabah penerima

pembiayaan murabahah produktif dimana data tersebut belum pernah

diolah oleh orang lain. Misalnya data yang diperoleh melalui

wawancara, Observasi dan Angket.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari

sumber data dimana data tersebut sudah diolah oleh orang lain

seperti buku, artikel, majalah, internet, makalah dan hasil karya

ilmiah sebelumnya.

4. Populasi dan Sampel
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Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan dan

karyawati bagian pembiayaan Murabahah PT. BMI TBK Cabang Pekanbaru

dan nasabah pembiayaan Murabahah PT. Bank Muamalat Cabang Pekanbaru

yang pada periode 6 Februari 2009 berjumlah yang masih aktif 24 nasabah

yang mendapat pembiayaan murabahah produktif. penulis mengambil sampel

keseluruhan nasabah yang masih aktif penerima pembiayaan murabahah

produktif . Teknik penarikan sampel dilakukan dengan cara :

a. Untuk karyawan pada PT. Bank Muamalat Cabang Pekanbaru yang

berjumlah 13 orang digunakan cara sensus yaitu diambil secara

keseluruhan karena jumlahnya relatif sedikit dan tidak terlalu

menyebar serta berada dalam satu lokasi.

b. Untuk nasabah pada periode 6 Februari 2009 yang masih aktif

berjumlah 24 nasabah yang mendapat pembiayaan murabahah

produktif, karena jumlahnya juga relatif sedikit dan tidak terlalu

menyebar penulis juga menggunakan teknik sensus.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu tehnik pengumpulan data dengan melakukan

study literer terhadap buku-buku yang relevan terhadap penulisan

karya ilmiah ini.

b. Observasi
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Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara

mengamati  dan mencatat secara sistemats gejala-gejala yang

diselidiki.8 Dalam metode observasi ini peneliti mengtahui secara

langsung dan jelas terhadap apa yang terjadi dilapangan dengan cara

mengumpulkan informasi-informasi melalui kontak secara langsung

dengan obyek yaitu PT. BMI Tbk. Cabang Pekanbaru.

c.    Wawancara

Metode ini mencakup cara yang digunakan untuk suatu tujuan

tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendapat lisan

secara langsung dari responden atau informan. Adapun yang

diwawancarai adalah karyawan atau pegawai bagian pembiayaan

Murabahah Bank Muamalah Cabang Pekanbaru.

d.    Angket

Penyuguhan beberapa angket yang bersifat pertanyaan tertulis

kepada responden di PT. BMI. TBK Cabang Pekanbaru.

6. Analisa data.

Analisa data yang di lakukan pada penelitian ini ádalah menggunakan

metode Deskriptif yaitu pengenalisaan data yang bersifat penjelasan atau

penguraian dari data dan informasi yang kemudian di kaitkan dengan teori,

konsep-konsep yang mendukung  serta konsep-konsep yang relevan dimana

8 Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 70.
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penjelasan ini menggunakan metode Kualitatif yang kemudian akan diperoleh

kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.9

7. Metode penulisan

Dalam Penulisan ini di gunakan metode Deduktif yaitu peneliti

menggunakan kaidah-kaidah atau pendapat bersifat umum dan diambil

kesimpulan secara khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, jumlah bab yang digunakan adalah

sebanyak lima bab sebagai berikut:

Bab ke satu yang terdiri dari : latar belakang, batasan masalah dan

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan

sistematika penelitian.

Bab ke dua mengenai tinjauan umum lokasi penelitian yang terdiri dari:

sejarah singkat berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia, visi dan misi,

pembagian tugas dan dan wewenang, dan struktur organisasi.

Bab tiga mengenai pengertian monitoring, pengertian murabahah,

landasan hukum, syarat-syarat murabahah, ketentuan pembiayaan murabahah,

manfaat dan resiko pembiayaan murabahah, , dan pengawasan pembiayaan.

Bab empat ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan

pelaksanaan monitoring pembiayaan murabahah, hambatan-hambatan

9 Cesar M. Mercado, Langkah-Langkah Penelitian Ilmu Sosial, ( Surakata : Universitas
Sebelas Maret, 1982) h. 21-22.
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monitoring pembiayaan murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia  Tbk.

Cabang Pekanbaru.

Bab lima ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang

penulis  peroleh dari obsevasi, wawancara, dokumentasi dan angket.


