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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa 

keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem Islam. Bank Syariah disebut 

juga sebagai Islamic Banking atau  Interest Fee Banking, yaitu suatu sistem 

perbankan yang dalam pelaksanaannya bebas dari bunga (riba), bebas dari 

kegiatan spekulatif dan perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas 

(gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal 

yang kesemuanya merupakan prinsip- prinsip perbankan syariah.
1
  

Suatu lembaga perbankan pada dasarnya tidak akan terlepas dari aktivitas 

penghimpunan dana dan penyaluran dana. Kegiatan penyaluran dana atau 

pembiayaan (financing) merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk 

memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.
2
 Pembiayaan 

berdasarkan Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 

merupakan “Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 

                                                           
1
 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008, Hlm. 1 

2
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mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”
3
 

Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah maupun Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS) hadir untuk memberikan wadah atau sarana untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sekedar melakukan transaksi. Menurut sifat 

penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
4
 

1. Pembiayaan Produktif 

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi 

dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, 

perdagangan, maupun investasi. 

2. Pembiayaan Konsumtif 

Merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

konsumsi, yang akan habis digunakan memenuhi kebutuhan. Pembiayaan 

konsumtif merupakan pembiayaan yang digunakan untuk membiayai 

pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang akan memberi kepuasan 

terhadap kebutuhan manusia atau nasabah. 

 

Bank selaku lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya, memberikan fasilitas penyediaan 

                                                           
3
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia & 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 

Bandung: Citra Umbara, 2013, hlm. 274 
4
 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 

2001, hlm. 160 
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dana untuk memenuhi kebutuhan mereka yang ingin mewujudkan rumah impian. 

Pembiayaan tersebut dikenal sebagai Pembiayaan KPR (Kredit Pemilikan 

Rumah). Pembiayaan pemilikan rumah termasuk dalam satu jenis pembiayaan 

konsumtif. 

KPR Syariah adalah pembiayaan yang digunakan untuk pembelian rumah 

secara kredit. KPR Syariah memiliki berbagai kelebihan dibandingkan dengan 

KPR Konvensional, KPR Syariah memiliki sistem yang unggul dan lebih aman, 

terbebas dari riba dan tidak ada pihak yang dirugikan. KPR Syariah dan KPR 

Konvensional memiliki perbedaan pada akadnya. KPR Konvensional didasarkan 

pada suku bunga yang bersifat fluktuatif, sedangkan KPR Syariah menggunakan 

akad transaksi yang diperbolehkan dalam Islam, pilihan akad yang sesuai dengan 

kebutuhan nasabah, seperti jual-beli (murabahah), istishna’, sewa (ijarah), sewa-

beli (ijarah muntahiya bittamlik) dan juga kepemilikan bertahap (musyarakah 

mutanaqisah).
5
 

Adapun yang banyak digunakan oleh perbankan syariah dalam 

menjalankan produk pembiayaan KPR ialah akad murabahah dan istishna’. Akad 

murabahah biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha seperti, modal 

kerja dan investasi maupun kebutuhan pribadi seperti, pembelian kendaraan 

bermotor, pembelian rumah dan lain-lain. Pembiayaan dengan akad istishna’ 

merupakan akad penjualan antara pembeli (mustashni’) dan penjual (shani’), 

dalam bentuk pemesanan dengan kriteria yang telah disepakati. Murabahah 

banyak digunakan saat proses pembelian rumah dengan kondisi fisik bangunan 

                                                           
5
Matlexaw, 2015, KPR Syariah, diakses dari https://www.kompasiana.Com 

/matlexaw/kpr-syariah-adalah_54f7643ea33311d2338b47cf, tanggal 01 Februari 2018 pukul 23.50 

wib 
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yang sudah ada atau ready stock. Sedangkan pada kondisi bangunan yang belum 

terlihat fisiknya (indent) atau goods in progress dan dalam prosesnya memerlukan 

waktu enam bulan atau lebih akad yang digunakan adalah akad istishna’.
6
 

Dalam Fatwa DSN MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual 

Beli Murabahah disebutkan akad jual-beli murabahah yang dilakukan atas dasar 

pesanan dari pihak calon pembeli. Murabahah dengan sistem pesanan tersebut 

dikenal dengan murabahah kepada pemesanan pembelian (Murabahah KPP) atau 

bai’ al-murabahah li al-amir bi al-syira’.
7
 Bank melakukan pembelian barang 

setelah ada pemesanan dari nasabah untuk membeli barang yang dipesannya, bank 

juga dapat meminta uang muka untuk pembelian kepada nasabah.
8
 Dalam 

perbankan murabahah biasa dilakukan dengan pembayaran cicilan (bitsaman ajil) 

setiap bulan sebagaimana yang telah diperjanjikan, dimana dalam transaksi ini 

barang diserahkan segera setelah akad dilakukan.
9
 

Pembiayaan pemilikan rumah (PPR) pada Bank Syariah Mandiri 

menggunakan akad murabahah. Bank Syariah Mandiri memiliki beberapa jenis 

pembiayaan pemilikan rumah, diantaranya ialah pembiayaan pemilikan rumah 

BSM Griya, BSM Griya Kontruksi, BSM Griya Take Over, dan BSM Griya 

Refinancing. Pada BSM Griya dibedakan menjadi pembiayaan pemilikan rumah 

dengan kondisi baru (new) bangunan indent, ready stock¸dan kondisi bekas 

(used).  

                                                           
6
 Adiwarman A Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 244 
7
 Fatwa DSN MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah 

8
 Adiwarman A Karim,op.cit., hlm. 115 

9
 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan 

Agama, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm 223 



5 
 

 

Pembiayaan pemilikan rumah Indent pada BSM Griya dilakukan apabila 

nasabah ingin membeli rumah sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Pemberian 

pembiayaan BSM Griya Indent dilakukan dengan akad murabahah dan pencairan 

dilakukan secara langsung kerekening nasabah lalu dipindah bukukan ke rekening 

developer secara bertahap dan untuk pembangunan rumahnya dilakukan secara 

bertahap.  

Dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul, “Implementasi Akad Murabahah Pada 

Pembiayaan Pemilikan Rumah Indent Dalam Produk BSM Griya Di Bank 

Syariah Mandiri KCP Antapani.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Penyelesaian Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) secara indent 

membutuhkan waktu enam bulan atau lebih. Pada pembiayaan ini, apabila 

pengadaan barang membutuhkan waktu di atas enam bulan akad yang digunakan 

adalah akad istishna’. Namun, pelaksanaan Pembiayaan Pemilikan Rumah Indent 

pada produk BSM Griya di BSM KCP Antapani dilakukan dengan akad 

murabahah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan dalam beberapa 

pertanyaan penelitian: 
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1. Bagaimana mekanisme Pembiayaan Pemilikan Rumah Indent pada 

produk BSM Griya di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani dan 

bagaimana mekanisme akad yang digunakan? 

2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 

Tentang Akad Jual Beli Murabahah dan Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-

MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna’ terhadap Pembiayaan Pemilikan 

Rumah Indent pada produk BSM Griya dengan akad murabahah di Bank 

Syariah Mandiri KCP Antapani? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: 

1. Mengetahui mekanisme Pembiayaan Pemilikan Rumah Indent pada 

produk BSM Griya di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani dan 

mekanisme akad yang digunakan. 

2. Mengetahui tinjauan Fatwa DSN MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 

Tentang Akad Jual Beli Murabahah dan Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-

MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Isitishna’ terhadap Pembiayaan 

Pemilikan Rumah Indent dalam produk BSM Griya dengan akad 

murabahah pada Bank Syariah Mandiri KCP Antapani. 
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D. Kegunaan Penelitian  

1. Dapat memberikan pemahaman kepada penulis tentang pelaksanaan 

produk Pembiayaan Pemilikan Rumah BSM Griya di Bank Syariah 

Mandiri KCP Antapani. 

2. Memberikan pengetahuan baru kepada penulis dan pembaca mengenai hal 

yang di teliti. 

3. Dapat memberikan tambahan informasi dan referensi khususnya bagi 

mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir.  

 

E. Kerangka Pemikiran  

1. Studi Terdahulu 

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis melakukan 

penelaahan yang berhubungan dengan Pembiayaan Pemilikan Rumah 

dengan akad murabahah. Tujuan adanya telaah adalah untuk menghindari 

adanya plagiasi atau pengulangan dalam penelitian ini, sehingga tidak 

terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain. Berikut 

ini beberapa kajian yang berkaitan dengan Pembiayaan Pemilikan Rumah 

antara lain sebagai berikut: 

a. Dewi Lestari Ningsih,
10

 skripsi pada prodi Studi Manajemen Dakwah 

Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta Tahun 2017 dengan judul “Analisis Pembiayaan KPR Indensya 

                                                           
10

 Dewi Lestari Ningsih, Analisis Pembiayaan KPR Indensya BTN iB Dengan Akad 

Istishna’ pada Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciputat, diakses dari 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38314/1/DEWI%20LESTARI%20NING

SIH-FDK.pdf, pada tanggal 01 15 Februari 2018 pukul 01.43 wib 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38314/1/DEWI%20LESTARI%20NINGSIH-FDK.pdf
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38314/1/DEWI%20LESTARI%20NINGSIH-FDK.pdf
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BTN iB dengan Akad Istishna’ pada Bank Tabungan Negara Syariah 

Kantor Cabang Pembantu Ciputat.” Penelitian ini mengkaji mengenai 

mekanisme pengajuan pembiayaan KPR BTN Indent di Bank BTN 

Syariah yang meliputi pemberkasan, BI Checking, wawancara, analisa 

bank menggunakan prinsip 5C, SP3, persiapan akad dan pembayaran 

pajak penjualan dan pembeli, serta pelunasan DP uang muka nasabah 

ke developer. 

b. Muhammad Aidi Faiz,
11

 skripsi pada prodi Hukum Ekonomi Syariah 

IAIN Salatiga Tahun 2016 dengan judul, “Analisis Hukum Islam 

Terhadap Pembiayaan Griya Bank Syariah Mandiri.” Penelitian ini 

mengkaji mengenai bagaimana bentuk pelaksanaan produk pembiayaan 

Griya BSM dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. 

Penelitian ini juga membahas mengenai konsep pembayaran uang muka 

pada pembiayaan BSM Griya yang telah ditentukan sebesar 30% dan 

jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank BSM dalam pembiayaan 

pemilikan rumah yaitu maksimal sebesar 70% dari harga rumah 

tersebut. 

c. Erna Sulistiyoningsih,
12

 skripsi pada prodi Perbankan Syariah Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, IAIN Salatiga Tahun 2016 dengan judul “Analisis 

Pembiayaan Murabahah Griya BSM Di Bank Syariah Mandiri Cabang 

                                                           
11

 Muhammad Aidi Faiz, Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Griya Bank 

Syariah Mandiri, diakses dari http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/873/1 

/M.%20AIDI%20FAIZ%20214%2011%20012.pdf, pada tanggal 03 Februari 2018 pukul 23.20 
12

 Erna Sulistiyoningsih, Analisis Pembiayaan Murabahah Griya BSM Di Bank Syariah 

Mandiri Cabang Temanggung, diakses dari http://e-repository.perpus.Iainsalatiga 

.ac.id/969/1/TUGAS%20AKHIR%202.pdf, pada tanggal 01 Februari 2018 pukul 23.00 wib 

http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/873/1%20/M.%20AIDI%20FAIZ%20214%2011%20012.pdf
http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/873/1%20/M.%20AIDI%20FAIZ%20214%2011%20012.pdf
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Temanggung.” Penelitian ini mengkaji mengenai prosedur dalam 

pemberian pembiayaan murabahah pada Griya BSM di Bank Syariah 

Mandiri Temanggung dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi 

dalam pembiayaan murabahah di BSM Temanggung serta mengkaji 

mengenai kebijakan yang diambil dalam mengatasi kendala yang 

dihadapi dalam pembiayaan murabahah pada Griya BSM di Bank 

Syariah Mandiri Temanggung. 

d. Abdul Azziz Herawanto,
13

 skripsi pada Fakultas Hukum Universitas 

Sebelas Maret Surakarta Tahun 2009 dengan judul “Implementasi Akad 

Murabahah dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi Secara 

Syariah di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Surakarta.” 

Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana implementasi akad 

murabahah dalam PPR bersubsidi secara syariah serta problematika 

yang dihadapi oleh bank dan cara mengatasi problematika tersebut. 

Tabel 1.1 

Studi Terdahulu 

No Nama dan Judul 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

1 Dewi Lestari Ningsih, 

Studi Manajemen 

Dakwah Fakultas Ilmu 

Dakwah dan Ilmu 

Meneliti mengenai 

produk Pembiayaan 

KPR Indent 

Akadnya berbeda, 

peneliti tersebut 

meneliti pembiayaan 

                                                           
13 Abdul Azziz Herawanto, Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan 

Pemilikan Rumah Bersubsidi Secara Syariah di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah 

Surakarta, diakses dari https://eprints.uns.ac.id/3598/1/100800809200909191.pdf, pada tanggal 16 

Februari 2018 pukul 02.14 wib 

https://eprints.uns.ac.id/3598/1/100800809200909191.pdf
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Komunikasi 

UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta Tahun 2017 

dengan judul “Analisis 

Pembiayaan KPR 

Indensya BTN iB  

Dengan Akad Istishna’ 

pada Bank Tabungan 

Negara Syariah Kantor 

Cabang Pembantu 

Ciputat 

KPR Indent dengan 

menggunakan akad 

Istishna’ 

2 Muhammad Aidi Faiz, 

Prodi Hukum Ekonomi 

Syariah IAIN Salatiga 

Tahun 2016 dengan 

judul, “Analisis Hukum 

Islam Terhadap 

Pembiayaan Griya Bank 

Syariah Mandiri.”  

Meneliti mengenai 

pembiayaan produk 

Griya Bank Syariah 

Mandiri  

Meneliti mengenai 

kesesuaian produk 

dengan Prinsip 

Hukum Islam dan 

mengenai konsep 

pemberian uang muka. 

3 Erna Sulistiyoningsih, 

Perbankan Syariah 

Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis, IAIN Salatiga 

Tahun 2016 dengan judul 

“Analisis Pembiayaan 

Murabahah Griya BSM 

Di Bank Syariah Mandiri 

Cabang Temanggung” 

Meneliti mengenai 

pembiayaan murabahah 

Griya BSM 

Mengkaji mengenai 

kebijakan yang 

diambil dalam 

mengatasi kendala 

yang dihadapi dalam 

pembiayaan 

murabahah pada 

Griya BSM 

4 Abdul Azziz Herawanto, 

Fakultas Hukum 

Universitas Sebelas 

Maret Surakarta Tahun 

2009 dengan judul 

Meneliti mengenai akad 

murabahah 

Produk yang diteliti 

berbeda, peneliti 

tersebut meneliti 

Lanjutan Tabel 1.1. 
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“Implementasi Akad 

Murabahah dalam 

Pembiayaan Pemilikan 

Rumah Bersubsidi 

Secara Syariah di Bank 

Tabungan Negara Kantor 

Cabang Syariah 

Surakarta” 

mengenai pembiayaan 

pemilikan rumah 

bersubsidi secara 

syariah 

 

2. Kerangka Teori 

Akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua 

pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan 

hukum tertentu.
14

 Dalam akad, terms and condition sudah ditetapkan secara 

terperinci dan spesifik. Bila salah satu atau kedua belah pihak tidak dapat 

memenuhi kewajibannya, maka akan menerima sanksi sesuai dengan yang 

disepakati dalam akad.
15

  

Fiqih muamalah membagi akad yang dilihat dari segi ada atau 

tidaknya kompensasi kedalam dua bagian, yaitu akad tabarru’ dan akad 

tijarah/ mu’awadah. Akad tabarru’ adalah segala macam perjanjian yang 

menyangkut not-profit transaction (transaksi nirlaba). Akad tabarru’ 

dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan, 

dan pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak menyisyaratkan 

imbalan apapun kepada pihak lainnya. Yang termasuk kedalam akad 

tabarru’ ialah qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi’ah, hibah, waqf, 

shadaqah, hadiah, dan lain-lain.  

                                                           
14

 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bandung: Fokus Media, 2011, hlm. 14 
15

 Adiwarman A. Karim, op.cit., hlm. 65 

Lanjutan Tabel 1.1. 
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Sedangkan akad tijarah/ mu’awadah (compensational contract) 

ialah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. 

Akad tijarah dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Yang 

termasuk akad tijarah adalah akad-akad investasi, jual-beli dan sewa-

menyewa. Berdasarkan tingkat kepastian hasil yang diperoleh, akad tijarah 

terbagi kedalam dua bagian, yaitu natural uncertainty contracts dan natural 

certainty contracts.
16

 

a. Natural Uncertainty Contracts (NUC) 

Merupakan kontrak atau akad yang tidak memberikan kepastian 

pendapatan (return), baik dari jumlah maupun waktunya. Dalam NUC 

ini, para pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asset dan 

menanggung risiko secara bersama-sama untuk mendapatkan 

keuntungan. Yang termasuk kedalam kontrak NUC ini ialah kontrak 

investasi, seperti musyarakah (wujuh, ‘inan, abdan, muwafadhah, 

mudharabah), muzara’ah, musaqah dan mukhabarah. 

b. Natural Certainty Contracts (NCC) 

Merupakan kontrak atau akad yang memberikan kepastian 

pembayaran, baik dalam jumlah maupun waktu. Cash flow nya dapat 

diprediksi dengan relatif pasti karena sudah disepakati di awal akad oleh 

kedua belah pihak yang bertransaksi. Yang termasuk kedalam NCC ialah 

kontrak-kontrak jual-beli, upah-mengupah dan sewa-menyewa. 

                                                           
16

 Ibid., hlm. 70 
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1) Akad Sewa-Menyewa (Ijarah dan Ijarah Muntahia Bit-Tamlik 

(IMBT)) 

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau 

jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. 

Sedangkan Ijarah Muntahia Bit-Tamlik (IMBT) merupakan 

sejenis perpaduan antara kontrak jual-beli dan sewa atau akad sewa 

yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.
17

 

2) Akad Jual-Beli (Al-Bai’, Salam dan Istishna’) 

Jual-beli ialah menukar barang dengan barang atau barang 

dengan uang dengan cara melepaskan hak milik dari yang satu 

kepada yang lain secara sukarela, yang satu menerima benda-benda 

dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan 

yang telah disepakati dan sesuai syariat.
18

 Pada dasarnya ada lima 

bentuk akad jual-beli, yaitu: 

a) Al-Bai’ Naqdam, yaitu akad jual-beli biasa yang dilakukan 

secara tunai. 

b) Al-Bai’ Muajjal, yaitu akad jual-beli yang dilakukan dengan 

cara cicilan, dimana pembayaran dilakukan secara sekaligus 

diakhir periode. 

c) Al-Bai’ Taqsith, yaitu akad jual-beli secara cicil dengan cara 

pembayaran dicicil selama periode utang. 

                                                           
17

 Muhammad Syafi’I Antonio, op.cit, hlm. 118 
18

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014, cetakan ke-9,  

hlm. 68  
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d) Salam, yaitu akad jual-beli dimana uang diserahkan sekaligus 

diawal atau di muka, sedangkan barang diserahkan diakhir 

periode. 

e) Istishna’, merupakan akad salam yang pembayarannya 

dilakukan secara cicilan selama periode pembiayaan. 

Dalam literatur fiqh muamalah, jual-beli dengan konsep yang 

berhubungan dengan keuntungan yang diterima penjual terbagi kedalam 

empat konsep. Pertama, al-wadhi’at yaitu penjual menjual barang kepada 

pembeli dengan harga yang lebih murah dari harga pembelian. Kedua, al-

tauliyat yaitu penjual menjual barang kepada pembeli dengan harga yang 

sama dengan harga pembelian. Ketiga, al-musawamat yaitu penjualan yang 

harga jualnya menurut kesepakatan antara penjual dan pembeli tanpa 

melihat harga pokok pembelian. Keempat, al-murabahah yaitu jual-beli 

barang dengan menyebutkan harga perolehan dan keuntungan yang 

disepakati.
19

 

Salah satu bentuk implementasi prinsip hukum ekonomi islam dalam 

bidang ekonomi adalah praktik pembiayaan pemilikan rumah. Pembiayaan 

pemilikan rumah termasuk kedalam pembiayaan konsumtif. Menurut jenis 

akadnya dalam pembiayaam syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi 

menjadi lima bagian, yaitu sebagai berikut: 

a. Pembiayaan konsumen dengan akad murabahah 

                                                           
19

 Atang Abd. Hakim, Fiqh Perbankan Syariah: Tranformasi Fiqh Muamalah ke Dalam 

Peraturan Perundang-Undangan, Bandung: PT Refika Aditama, 2011, hlm.225 
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b. Pembiayaan konsumen dengan akad ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT) 

c. Pembiayaan konsumen dengan akad ijarah 

d. Pembiayaan konsumen dengan akad istishna’ 

e. Pembiayaan konsumen dengan akad qard + ijarah 

Akad pada pembiayaan konsumtif dapat ditetapkan melalui langkah-

langkah sebagai berikut:
20

 

a. Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah untuk 

kebutuhan konsumtif semata, dapat dilihat dari sisi apakah pembiayaan 

tersebut berbentuk pembelian barang atau jasa; 

b. Untuk pembelian barang, faktor selanjutnya yang dapat dilihat adalah 

apakah barang tersebut berbentuk ready stock atau goods in process, jika 

ready stock maka pembiayaan yang diberikan menggunakan akad 

murabahah. Dan apabila berbentuk goods in process maka dapat dilihat 

dari waktu yang dibutuhkan untuk pengadaan barang tersebut. Jika waktu 

yang dibutuhkan kurang dari enam bulan, maka pembiayaan dapat 

diberikan dengan akad salam. Sedangkan, jika waktu yang diperlukan 

lebih dari enam bulan maka pembiayaan dapat diberikan menggunakan 

akad istishna’. 

c. Jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan 

nasabah dibidang jasa, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan 

dengan akad ijarah. 

                                                           
20
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Adapun yang banyak digunakan oleh perbankan syariah dalam 

menjalankan produk pembiayaan pemilikan rumah (PPR) ialah akad 

murabahah dan istishna’. Jual-beli murabahah yang digunakan dalam 

perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok, yaitu 

harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakaan atas mark up (laba).
21

 

Jual-beli murabahah diperbolehkan dengan dasar atau landasan dari 

Al-Qur’an, Sunnah Nabi Muhammad SAW., dan persetujuan dari mayoritas 

ahli fiqh muslim. Dalil-dalil yang membolehkan jual-beli murabahah 

dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dan surat An-Nisa ayat 29, yang 

berbunyi:
22

 

                    

                              

                           

                               

 

 

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit 

gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata, 

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal, Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah 

sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu dia berhenti (dari 

mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum 

datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 

mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni 

neraka; mereka kekal di dalamnya.”
23

 

                                                           
21

 Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 57 
22

 Muhammad Taufiq, www.qeocties.com: Qur’an In Word Ver 1.3 
23

 Departemen Agama RI, Al-Jumanatul ‘Ali: Al-Qur’an dan Terjemahnya, CV Penerbit, 

2005, hlm. 47 
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.”
24

 

Murabahah juga diperbolehkan sebagaimana telah dijelaskan dalam 

suatu hadits yang diriwayatkan secara shahih bahwa ketika Nabi SAW., 

hendak hijrah, Abu Bakar R.A., membeli dua ekor unta. Nabi SAW., 

kemudian berkata kepadanya, “Biar aku membayar harga salah satunya.” 

Abu Bakar menjawab, “Ambillah unta itu tanpa harus mengganti harganya.” 

Beliau kemudian menjawab, “Jika tanpa membayar harganya, maka aku 

tidak akan mengambilnya.”
25

  

Objek murabahah harus jelas serta merupakan milik yang penuh dari 

pihak bank. Dalam pelaksanaannya, pembelian objek murabahah tersebut 

dapat dilakukan oleh pembeli murabahah tersebut sebagai wakil dari pihak 

bank dengan akad wakalah atau perwakilan. Setelah akad wakalah, pembeli 

                                                           
24

Ibid., hlm. 83 
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 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam: Juz 5, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk; 

penyunting Harlis Kurniawan, Jakarta: Gema Insani, 2011, cet.1, hlm. 358 
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murabahah bertindak untuk dan atas nama bank untuk melakukan pembelian 

objek murabahah tersebut. Setelah akad wakalah selesai dan objek 

murabahah tersebut secara prinsip telah menjadi hak milik bank, maka terjadi 

akad kedua antara bank dengan pembeli, yaitu akad murabahah.
26

 Pada 

murabahah, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi, sementara 

pembayaran dilakukan secara tunai, tangguh maupun dicicil. 

Sedangkan pembiayaan istishna’ ialah kontrak penjualan antara 

pembeli dan pembuat barang, dimana kedua belah pihak harus terlebih dahulu 

saling sepakat mengenai harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga 

dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan 

dimuka atau secara angsuran perbulan atau dibelakang.
27

 Pembiayaan 

istishna’ merupakan pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan 

nasabah untuk membeli sesuatu barang atau jasa dengan pembayaran dimuka, 

dicicil atau ditangguhkan.
28

  

Perbedaan pembiayaan akad istishna’ dengan pembiayaan akad 

murabahah ialah pembiayaan dengan akad murabahah merupakan jual-beli 

dimana barangnya sudah ada, sedangkan pembiayaan dengan akad istishna’ 

                                                           
26

 Adrian Sutedi, Perbankan Syariah: Tinjauan dari Beberapa Segi Hukum, Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2009, hlm.124 
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 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan: Edisi Revisi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2012, hlm.254 
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digunakan untuk pembelian barang dengan spesifikasi khusus dan harus 

dipesan terlebih dahulu.
29

 

 

F. Langkah-Langkah Penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

tentunya memerlukan langkah-langkah tertentu agar dalam pelaksanaannya 

dapat berjalan dengan baik. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif yaitu 

penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa 

sekarang atau simpulan semua paparan yang ada dalam laporan. Metode 

ini digunakan untuk menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat 

sekarang di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani. 

2. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data-

data tersebut berupa data yang diperoleh dari pihak-pihak yang berkaitan 

dengan penelitian serta literatur yang berkaitan dengan masalah 

penelitian. 
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3. Sumber Data 

a. Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber aslinya oleh peneliti. 

b. Data Sekunder, yaitu sumber data yang sudah siap atau 

dipublikasikan oleh pihak atau instansi terkait dan langsung dapat 

dimanfaatkan oleh peneliti,
30

 mencakup data-data penunjang bagi 

penelitian yang sedang dilakukan, antara lain seperti buku-buku serta 

sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pegumpulan data yang digunakan dalam penelitian  ini 

dilakukan beberapa tahap, yaitu sebagai berikut: 

a. Dokumentasi 

Yaitu dengan mengumpulkan data-data dan Profil Bank Syariah 

Mandiri KCP Antapani. 

b. Wawancara  

Penulis melakukan wawancara dan komunikasi dengan karyawan 

maupun pimpinan Bank Syariah Mandiri KCP Antapani, untuk 

mendapatkan masukan-masukan yang berhubungan dan berguna 

dalam bidang yang akan diteliti sebagai bahan penulisan laporan ini. 
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c. Studi Kepustakaan 

Yaitu suatu teknik pengolahan yang diambil dari berbagai literature 

atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli, guna mendapatkan 

landasan teoritis tentang masalah yang diteliti. 

5. Analisis Data 

  Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa 

tahapan, yaitu sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari 

imforman atau narasumber serta literature yang terkait dengan 

penelitian. 

b. Klasifikasi data, yaitu memisahkan antara data yang diperoleh dari 

hasil penelaahan, wawancara serta studi kepustakaan.  

c. Menarik kesimpulan internal terhadap data hasil dari penelitian. 

  


