
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Rumah merupakan kebutuhan primer yang harus dimiliki oleh masyarakat 

sebagai tempat tinggal. Namun yang terlihat hari ini adalah kesulitan masyarakat 

dalam memiliki rumah yang disebabkan oleh tingginya harga rumah. Penghasilan 

masyarakat yang kebanyakan masih di kisaran UMR (Upah Minimum Rata-Rata) 

semakin mempersulit masyarakat untuk membeli rumah. 

Bank merupakan lembaga yang berperan penting dalam menjalankan 

mobilitas dana pembangunan harus memiliki kemampuan dalam menghimpun 

dana masyarakat, baik berskala kecil maupun berskala besar dan menyalurkannya 

kepada masyarakat yang merupakan defisit unit dalam bentuk pembiayaan. Bank 

sebagai lembaga intermediasi harus memiliki kemampuan untuk mengelola dana 

dari investor dan masyarakat.  Oleh karena itu, salah satu bentuk pembiayaan 

yang diberikan bank kepada masyarakat adalah kredit pemilikan rumah untuk 

mengatasi kesulitan masyarakat dalam membeli rumah secara tunai. 

Para ulama telah sepakat bahwa pembelian rumah melalui pendanaan bank 

(perjanjian hutang) itu  hukumnya haram, karena dalam perjanjian tersebut  

dianggap sebagai pinjaman berbunga yang jelas sekali mengandung riba.1  

Transaksi ini jelas merugikan pihak pembeli karena dalam pembayaran angsuran 

setiap bulan bergantung pada fluktuasi suku bunganya.  Konsep pembiayaan 

rumah ini masih banyak diterapkan di bank-bank konvensional di Indonesia. 

                                                           
1Shalah Ash–Shawi dan Abdullah al-Muslih, Fikih ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: 

Darul Haq, 2001),  h. 363. 
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Perbankan Syariah kemudian mengadopsi konsep kredit rumah ini ke 

dalam  jenis produk pembiayaan dengan akad murabahah. Pembiayaan dengan 

akad murabahah yaitu pihak bank membeli rumah yang diperlukan nasabah dan 

kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah dengan margin 

keuntungan yang disepakati oleh bank dan nasabah. Produk pembiayaan ini 

dikenal sebagai pembiayaan pemilikan rumah secara syariah.2 Hal ini dibolehkan 

dalam Islam, sebagaimana Fiman Allah SWT berikut ini : 

                             

                                       

                              

                     

Orang-orang yang memakan (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 

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). 

 

Kualitas pembiayaan syariah menunjukkan peningkatan kinerja yang 

ditandai dengan membesarnya porsi pembiayaan jual-beli yaitu murabahah. 

Berikut ini adalah komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah 

dan Unit Usaha Syariah periode 2007 – 2013 (dalam miliar rupiah). 

                                                           
2 Muhammad, Lembaga Kuangan Umat Kontemporer, (Yogyakarta : UII Press, 2002), h. 

147. 
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Tabel 1.1 

 Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Umum Syariah 

dan Unit Usaha Syariah 

Akad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mudharabah 5,578 6,205 6,597 8,631 10,229 12,023 12,550 

Musyarakah 4,406 7,411 10,412 14,624 18,960 27,667 33,063 

Murabahah 16,553 22,486 26,321 37,508 56,365 88,004 99,730 

Istishna 351 369 423 347 326 364,5 473,222 

Ijarah 516 765 1,305 2,341 3,839 5,349 8,996 

Qardh 540 959 1,829 4,731 12,973 12,090 11,088 

 

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2013 

Berdasarkan data statistik komposisi pembiayaan perbankan syariah, 

bentuk pembiayaan murabahah memberikan porsi terbesar dalam penyaluran 

dana. Bahkan porsi pembiayaan murabahah jauh lebih besar dari produk dengan 

sistem bagi hasil mudharabah dan musyarakah.3 Keunggulan pembiayaan 

murabahah diantaranya adalah murabahah merupakan investasi jangka pendek 

dan relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan pembiayaan berbasis  profit and 

loss sharing (PLS), murabahah menghindari ketidakpastian yang ada pada 

pembiayaan berbasis profit and loss sharing.  

Bank Syariah Mandiri adalah salah satu bank syariah yang memberikan 

produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) dengan menggunakan akad mura-

bahah. Produk PPR Bank Mandiri Syariah diberi nama Pembiayaan Pemilika 

Rumah (PPR) Griya BSM yang merupakan pembiayaan jangka pendek, 

menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (consumer), 

                                                           
3 Editor, "Statistik Perbankan Syariah", dalam http://www.bi.go.id. Diakses tanggal 01 

Februari 2014.   

http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/
http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/
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baik baru maupun bekas, di lingkungan developer dengan akad murabahah.4 

Dengan adanya produk kredit pemilikan rumah ini diharapkan dapat memberikan 

keuntungan bagi pihak nasabah dan pihak bank. Nasabah dapat memiliki sebuah 

rumah dengan sistem pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan kemampuan 

finansialnya. Pihak bank juga dapat memperoleh keuntungan dari pembelian 

rumah tersebut. 

Secara teori pada transaksi dengan akad murabahah, terdapat margin yang 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak nasabah dengan pihak bank. 

Namun dalam praktiknya, bank menentukan margin dan memberikan kesepakatan 

atas margin tersebut kepada nasabah. Margin bersifat tetap (fixed), artinya selama 

periode angsuran nilai margin yang dibayarkan tetap sama. Namun persentase 

margin dapat naik dan turun pada waktu tertentu. Besarnya margin setiap bank 

dapat berbeda dan dalam penetapan margin terkadang lebih tinggi dari suku bunga 

bank konvensional. Berkenaan dengan penetapan besarnya margin, masyarakat 

memiliki persepsi bahwa praktik bank syariah tidak berbeda dengan konvensional 

mengenai pembiayaan dan bagi hasil dengan tingkat suku bunga (BI Rate) pada 

bank konvensional.5 

Oleh karena itu, diperlukan adanya transparansi untuk mengetahui bagai-

mana mekanisme pembiayaan dan penetapan margin jual beli yang adil bagi bank 

dan nasabah. Selain itu hal ini juga dapat meningkatkan citra bank syariah. Setiap 

bank syariah menetapkan margin yang berbeda. Profit margin murabahah dalam 

                                                           
4  Editor, "Pembiayaan Griya BSM", dalam  

http://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/pembiayaan-

konsumer/pembiayaan-griya-bsm/. Diakses tanggal 01 Februari 2014.   
5 Perwataatmaja, Karnaen A. Perhitungan Margin Murabahah. (Artikel Majalah Modal : 

Jakarta, 2014), h. 12. 

http://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/pembiayaan-konsumer/pembiayaan-griya-bsm/
http://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/pembiayaan-konsumer/pembiayaan-griya-bsm/
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konteks ini adalah perbandingan antara “net operating income” dengan “net 

sales”, dimana perbandingan dinyatakan dalam persentase.6 

Pada prinsipnya operasional bank adalah mengumpulkan dan menyalurkan 

pembiayaan, maka biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendukung operasional 

bank digolongkan sebagai biaya operasional. Rata-rata biaya operasional per 

bulan, mempengaruhi tingkat margin murabahah yang dibebankan kepada 

nasabag debitur. Biaya operasional bank dapat dipengaruhi oleh tingkat inflasi. 

Inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan 

terus-menerus.7 Jika tingkat inflasi naik, maka berakibat pada naiknya biaya 

operasional bank dan berimplikasi pada margin PPR yang ditetapkan oleh bank.  

Resiko inflasi mungkin akan dihadapi oleh bank syariah dengan margin 

yang bersifat fixed sampai akhir periode pembayaran. Jika ternyata terjadi 

kenaikan inflasi sedangkan bank sudah menetapkan tingkat margin di awal 

pembiayaan dan sudah disepakati nasabah, maka bank syariah tidak bisa merubah 

secara sepihak margin yang telah ditetapkan. Berdasarkan latar belakang masalah 

di atas, maka peneliti akan mengangkat judul penelitian yaitu: Pengaruh Tingkat 

Inflasi dan Biaya Operasional Terhadap Margin Pembiayaan Pemilikan 

Rumah (PPR) Murabahah di Bank Syariah Mandiri. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

peneliti dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

                                                           
6 Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank 

Islma Cetakan Ketiga, (Yogyakarta  : Dana Bakti Prima Yasa, 1999), h. ?. 
7 Surat Edaran No.9/24/DPBS tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Perbankan 

Syariah. Nopirin, 2007, Ekonomi Moneter. (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta), h. 25. 
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1. Seberapa besar pengaruh tingkat inflasi secara parsial terhadap margin 

pembiayaan  pemilikan rumah murabahah di Bank Syariah Mandiri? 

2. Seberapa besar pengaruh biaya operasional secara parsial terhadap Margin 

Pembiayaan Pemilikan Rumah Murabahah di Bank Syariah Mandiri? 

3. Seberapa besar pengaruh tingkat inflasi dan biaya operasional secara simultan 

terhadap Margin Pembiayaan Pemilikan Rumah Murabahah di Bank Syariah 

Mandiri? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah:  

1. Membuktikan pengaruh tingkat inflasi secara parsial terhadap Margin 

Pembiayaan Pemilikan Rumah Murabahah di Bank Syariah Mandiri; 

2. Membuktikan pengaruh biaya operasional secara parsial terhadap Margin 

Pembiayaan Pemilikan Rumah Murabahah di Bank Syariah Mandiri; 

3. Membuktikan pengaruh tingkat inflasi dan biaya operasional secara simultan 

terhadap Margin Pembiayaan Pemilikan Rumah Murabahah di Bank Syariah 

Mandiri. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-

pihak yang terkait ditinjau dari dua aspek sebagai berikut : 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan wawasan serta menambah bukti empiris yang berguna mengenai pengaruh 
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biaya perusahaan dan tingkat inflasi terhadap Margin Pembiayaan Pemilikan 

Rumah Murabahah di Bank Syariah Mandiri. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

untuk dijadikan sebagai bahan masukan kepada pihak perusahaan, nasabah dan  

peneliti selanjutnya. 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

perusahaan dalam pengambilan keputusan pembiayaan. 

b. Bagi Nasabah  

Bagi nasabah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan memilih jenis pembiayaan. 

Nasabah juga diharapkan dapat memahami mekanisme pembiayaan di 

perbankan syariah. 

c. Bagi peneliti  

Selanjutnya diharapkan peneliti selanjutnya menjadikan hasil penelitian ini 

sebagai rujukan, referensi dan bahan informasi untuk penulisan selanjutnya. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Pembiayaan murabahah yang mendominasi pembiayaan perbankan syariah 

disebabkan oleh beberapa faktor. Dari sudut pandang penawaran bank syariah, 

pembiayaan murabahah dinilai memiliki resiko yang lebih kecil dibandingkan 

jenis pembiayaan lain. Selain itu pengembalian yang telah ditentukan sejak awal 

memudahkan dalam memprediksi keuntungan yang akan diperoleh pihak bank. 



8 
 

 

Dari sudut pandang nasabah, jenis pembiayaan murabahah cenderung lebih 

mudah operasionalnya jika dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. 

Masyarakat melihat adanya kesamaan antara operasional murabahah dengan jenis 

kredit konsumtif yang ditawarkan oleh perbankan konvensional.  

Dalam praktiknya, Pembiayaan Pemilikan Rumah dengan akad murabahah 

di perbankan syariah dipandang sama dengan kredit pada perbankan 

konvensional, karena besarnya tingkat margin yang ditetapkan oleh bank syariah 

ternyata sama atau bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional 

yang memperhitungkan bunganya secara fixed/ flat rate. Oleh karena itu untuk 

mengembalikan citra bank syariah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap bank syariah, perlu dilakukan penelitian yang transparan mengenai 

faktor–faktor yang mempengaruhi penetapan margin oleh bank syariah. 

Margin murabahah dalam konteks ini adalah cost recovery ditambah 

dengan keuntungan yang akan diperoleh bank. Biaya yang telah dikeluarkan (cost 

recovery) didapatkan dari perbandingan antara proyeksi jumlah biaya operasional 

bank dengan target volume pembiayaan murabahah. Sedangkan margin 

merupakan selisih dari harga jual dan harga beli yang dinyatakan dalam 

persentase.8 

Sehingga dapat disimpulkan  inflasi merupakan kecenderungan dari harga–

harga untuk naik secara umum dan terus-menerus. Perhitungan inflasi yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengolah data–data statistik yang 

diperoleh pada laman web www.bps.go.id.  

                                                           
8 Perwataatmadja, Karnaen A dan Muhammad Syafi’i Antonio, 1999.  Apa dan 

Bagaimana Bank Islma Cetakan Ketiga, Yogyakarta  : Dana Bakti Prima Yasa. 

http://www.bps.go.id/
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Margin bank syariah bersifat fixed, sedangkan biaya operasional dan 

tingkat inflasi selalu berubah. Sebagai antisipasi dari perubahan yang mungkin 

akan terjadi, bank syariah menetapkan margin yang tinggi. Sehingga ketika terjadi 

kenaikan tingkat inflasi dan biaya operasional, keuntungan bank syariah masih 

mampu mengatasi kenaikannya. Oleh karena itu tingkat inflasi dan biaya 

operasional disinyalir mempengaruhi margin pembiayaan di perbankan syariah.  

Untuk menjelaskan masalah penelitian ini digunakan beberapa teori yang 

terkait langsung dengan masing-masing variabel, seperti berikut : 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

Keterangan: 

 : Adalah garis yang menyatakan pengaruh timbal balik 

 : Adalah garis yang menyatakan pengaruh langsung 

 

F. Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena 

atau kejadian yang diteliti. Hipotesis penelitian dibuat berdasarkan pada kajian 

teori dari berbagai literatur atau berdasarkan kesimpulan–kesimpulan penelitian 

sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu.9 

                                                           
9  Mudrajat  kuncoro. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. (Jakarta : Erlangga, 2008), 

h. 48. 

Tingkat Inflasi (X1) 

Biaya Operasional (X2) 

Margin KPR Murabahah 

(Y) 
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Berdasarkan deskripsi pada kerangka pemikiran, melahirkan hipotesis 

bahwa biaya operasional perusahaan dan tingkat inflasi baik secara parsial 

maupun simultan berpengaruh terhadap margin Pembiayaan Pemilikan Rumah 

Murabahah di Bank Syariah Mandiri. 

Rangkaian hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Sesuai dengan kerangka pemikiran di atas, maka dapat diajukan hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

1. Tingkat Inflasi berpengaruh siginifikan terhadap Margin Pembiayaan 

Pemilikan Rumah Murabahah di Bank Syariah Mandiri. 

2. Biaya operasional berpengaruh siginifikan terhadap Margin Pembiayaan 

Pemilikan Rumah Murabahah di Bank Syariah Mandiri. 

3. Tingkat inflasi dan biaya operasional berpengaruh siginifikan terhadap 

Margin Pembiayaan Pemilikan Rumah Murabahah di Bank Syariah Mandiri. 

 


