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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama 

Islam terbesar di dunia juga telah merasakan kebutuhan akan adanya bank 

yang diharapkan dapat memberikan kemudahan-kemudahan dan jasa-jasa 

perbankan kepada semua umat Islam dan penduduk di Indonesia yang 

beroperasi tanpa riba. 

Hukum (agama) Islam dalam kedudukannya sebagai salah satu 

sumber hukum nasional merupakan faktor kemasyarakatan yang dapat 

membentuk hukum. Faktor ini jika digabungkan dengan faktor-faktor ideal 

dapat dijadikan sebagai bahan bagi pembentuk undang-undang untuk 

membentuk peraturan-peraturan hukum. Sebaliknya, hukum akan 

menghadapi bahaya kehancuran jika hukum hanya mengandung nilai-nilai 

teoritis saja, tetapi tidak sesuai dengan keyakinan agama dan tata susila 

yang dianut oleh masyarakat (Edy Wibowo, 2005: 10-11). 

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam 

maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti 

ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara 

bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalah itu dijauhi 

praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk 
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diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan 

pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di 

zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, 

tetapi tidak dilarang oleh beliau. 

Bank syariah di tanah air mendapatkan pijakan yang kokoh setelah 

adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini karena sejak 

saat itu diberikan keleluasan penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol 

persen (peniadaan bunga sekaligus). 

Sungguhpun demikian kesempatan ini belum termanfaatkan karena 

tidak diperkenankannya pembukaan kantor bank baru. Hal ini berlangsung 

sampai tahun 1988 dimana pemerintah mengeluarkan Pakto 1988 yang 

memperkenankan berdirinya bank-bank baru. Kemudian posisi perbankan 

syariah semakin pasti setelah disahkan UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 

dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang 

akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan bagi hasil 

(Muhammad, 2006: 21). 

Keberadaan bank syariah di Indonesia lebih dikembangkan lagi 

dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang 

Perbankan. Namun, undang-undang tersebut belum memberikan landasan 

hukum yang cukup kuat karena belum secara tegas mencantumkan kata 

prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank. Selain itu, pengertian bank 

bagi hasil yang dipakai dalam undang-undang tersebut belum mencakup 

secara tepat pengertian bank syariah maupun Islamic Bank yang memiliki 
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cakupan lebih luas daripada pengertian bagi hasil (Edy Wibowo, 2005: 

35). 

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Perbankan Syariah 

adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit 

Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan 

proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya 

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi: 

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk: 

a. Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu 

berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah; dan 

b. Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad 

lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk: 

a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau 

musyarakah; 

b. Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna’; 

c. Pembiayaan berdasarkan akad qardh; 
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d. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak 

kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam 

bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan 

e. Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah. 

3. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan 

berdasarkan akad wadi’ah atau investasi berdasarkan akad 

mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah; 

4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, 

dan UUS; dan 

5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah 

lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan 

Bank Indonesia. 

Bank syariah melakukan kegiatan usahanya di bidang Lembaga 

Keuangan Bank, yang kegiatan intinya adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya bagi yang membutuhkan (funding and 

landing) disamping kegiatan perbankan lainnya. 

Pada umumnya pembiayaan Murabahah merupakan jual beli 

barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah 

disepakati. Dalam bai’ al-murabahah, penjual harus memberi tahu harga 

produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai 
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tambahannya. Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari grosir 

dengan harga Rp 10.000.000,00, kemudian ia menambahkan keuntungan 

sebesar Rp 750.000,00 dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp 

10.750.000,00. Pada umumnya, si pedagang eceran tidak akan memesan 

dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah 

menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan 

diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang akan 

dibayar secara angsuran (Muhammad Syafi’i Antonio, 2009: 101). 

Akan tetapi yang dijalankan sekarang ini di BPR Syariah Cipaganti 

Bandung akad murabahah belum di aplikasikan sebagai pembiayaan 

tentang jual beli tetapi sebagai pembiayaan untuk penyertaan modal 

terhadap para pengusaha (masyarakat) yang membutuhkan modal, dari 

yang kekurangan modal sampai yang tidak memiliki modal sama sekali.  

Pembiayaan murabahah yang diluncurkan oleh BPR Syariah 

Cipaganti Bandung ini, dalam pelaksanaannya calon nasabah tidak perlu 

menyerahkan jaminan (tanpa agunan) sehingga hal ini memudahkan bagi 

calon nasabah yang membutuhkan sekali modal tetapi ia tidak mempunyai 

barang atau surat berharga yang bisa dijaminkan. 

Kebijakan Estimasi angsuran pembiayaan murabahah yang 

dikeluarkan oleh BPR Syariah Cipaganti Bandung berdasarkan dengan 

jumlah minimal sampai dengan maksimal modal usaha yang bisa 

dipinjamkan yang berkisar dari Rp 3.000.000,00-15.000.000,00. Ini 

menunjukan segmentasi sasaran nasabah yang dituju oleh BPR Syariah 
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Cipaganti Bandung adalah dari kalangan menengah ke bawah. Dengan 

persyaratan yang hampir sama dengan bank pada umumnya dan 

pembiayaan murabahah yang tanpa jaminan dengan proses yang cepat 

tanpa berbelit-belit, hal ini tentu saja menarik banyak perhatian calon 

nasabah yang ingin membuka usaha tapi belum mempunyai modal yang 

cukup. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Aplikasi Akad 

Murabahah dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha Kecil Mikro di 

BPR Syariah Cipaganti Bandung. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep akad Murabahah? 

2. Bagaimana mekanisme akad Murabahah dalam usaha kecil mikro di BPR 

Syariah Cipaganti Bandung? 

3. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN terhadap mekanisme akad Murabahah 

dalam usaha kecil mikro di BPR Syariah Cipaganti Bandung? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang 

dapat diuraikan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui konsep akad Murabahah dan pentingnya usaha kecil 

mikro dalam hukum ekonomi syariah. 

2. Untuk mengetahui mekanisme akad Murabahah dalam usaha kecil mikro 

di BPR Syariah Cipaganti Bandung. 

3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap mekanisme akad 

Murabahah dalam usaha kecil mikro di BPR Syariah Cipaganti Bandung. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Dengan penelitian ini, penulis berharap dengan adanya penelitian ini 

dapat berguna untuk kepentingan semua pihak diantaranya: 

1. Kegunaan Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

menambah pemikiran dan pemahaman tentang pembiayaan murabahah 

yang ada di BPR Syariah Cipaganti Bandung. Selain itu bagi penulis 

sendiri diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengukur perbandingan 

antara teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di 

lapangan. 

2. Kegunaan Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 
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Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan 

pengetahuan penulis tentang perkembangan produk-produk yang ada 

di BPR Syariah, terutama dengan pembiayaan murabahah di BPR 

Syariah Cipaganti Bandung dan juga untuk menambah wawasan dan 

ilmu pengetahuan. 

b. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang menguntungkan 

dan bahan evaluasi untuk BPR Syariah atas produk-produk yang ada di 

BPR Syariah agar dapat berkembang lebih baik. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Dalam konotasi Islam, murabahah pada dasarnya berarti penjualan. 

Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah 

bahwa penjual dalam model murabahah secara jelas memberi tahu kepada 

pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan 

yang dibebankannya pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut bisa berupa 

lump sum atau berdasarkan persentase. 

Dalam fiqh Islam, murabahah menggambarkan suatu jenis penjualan. 

Dalam transaksi murabahah, penjual sepakat dengan pembeli untuk 

menyediakan suatu produk, dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu di 

atas biaya produksi. Di sini, penjual mengungkapkan biaya sesungguhnya 

yang dikeluarkan dan berapa keuntungan yang hendak diambilnya. 

Pembayaran dapat dilakukan saat penyerahan barang atau ditetapkan pada 
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tanggal tertentu yang disepakati (Adrian Sutedi, 2009: 95). 

Bai’ al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan 

tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai’ al-murabahah, penjual 

(dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan 

menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pada saat inilah 

produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh bank syariah karena 

inilah praktik yang paling mudah dalam implementasinya dibandingkan 

dengan produk pembiayaan yang lainnya. Bank syariah yang bertugas untuk 

membelikan barang modal yang dibutuhkan (M. Nur Rianto Al Arif, 2010: 

43-44). 

Prinsip murabahah umumnya diterapkan dalam pembiayaan 

pengadaan barang investasi. Murabahah sangat berguna bagi seseorang yang 

membutuhkan barang secara mendesak, tetapi kekurangan dana. Ia kemudian 

meminta kepada bank agar membiayai pembelian barang tersebut dan 

bersedia menebusnya pada saat barang diterima. Harga jual pada pemesanan 

adalah harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. 

Kesepakatan harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan tidak dapat 

berubah menjadi lebih mahal selama berlakunya akad ((Edy Wibowo, 2005: 

44). 

Murabahah merupakan produk perbankan Islam dalam pembiayaan 

pembelian barang lokal maupun internasional. Pembiayaan ini mirip dengan 

kredit modal kerja dari bank konvensional karena itu jangka waktu 

pembiayaan tidak lebih dari satu tahun. Bank mendapatkan keuntungan dari 
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harga barang yang dinaikkan. Bank membiayai pembelian barang dengan 

membeli barang itu ‘atas nama nasabahnya’ dan menambahkan suatu mark up 

sebelum menjual barang itu kepada nasabah atas dasar cost-pus profit. 

Murabahah merupakan transaksi jual beli barang antara bank dan nasabah, 

barang yang dibeli berfungsi sebagai agunan. Harga barang dalam perjanjian 

murabahah dibayar nasabah (pembeli) secara cicilan. Kepemilikan beralih 

secara proporsional sesuai dengan cicilan yang telah terbayar. Tambahan 

biaya (keuntungan) bagi bank dirundingkan dan ditentukan di muka antara 

bank dan nasabah. M. Umer Chapra mensyaratkan adanya 2 (dua) perjanjian 

terpisah antara para pihak; perjanjian pertama antara bank dengan pemasok 

barang dan perjanjian kedua antara bank dengan pemakai barang atau 

nasabah (Adrian Sutedi, 2009: 95-96). 

Adapun dasar hukum dari bai’ al-murabahah antara lain adalah 

                         

                                     

                                   

                

 

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 

berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian 

itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal 

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang 

siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa 

yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu 

penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah:275) 
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ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: ) ثَََلٌث فِيِههَّ اَْلبََرَكةُ: اَْلبَْيُع إِلَى أََجٍل،  َعْه ُصَهْيٍب رضي هللا عنو أَنَّ اَلنَّبِيَّ 

َرَواهُ اِْبُه َماَجْو بِِإْسنَاٍد َضِعيفٍ   َواْلُمقَاَرَضةُ، َوَخْلُط اَْلبُّرِ بِالشَِّعيِر ِلْلبَْيِت, ََل ِلْلبَْيعِ (  

 

Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal 

yang di dalamnya terdapat keberkahan; jual beli secara tangguh, 

muqaraddah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung 

untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah dengan 

sanad dhoif). 

Perihal murabahah ini diatur dalam Fatwa DSN No. 04/ DSN-MUI/ 

IV/ 2000 tentang Murabahah, yang mengatur hal-hal berikut ini. 

1. Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah 

a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas 

riba; 

b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam; 

c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang 

telah disepakati kualifikasinya; 

d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 

sendiri, serta pembelian ini harus sah dan bebas riba; 

e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang; 

f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) 

dengan harga jual senilai harga beli, plus keuntungannya. Dalam 

kasus ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang 

kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan; 

g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada 

jangka waktu tertentu yang telah disepakati; 

h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 
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tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan 

nasabah; 

i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang 

dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah 

barang, secara prinsip, menjadi milik bank. 

2. Ketentuan Murabahah kepada Nasabah 

a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu 

barang atau aset kepada bank; 

b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih 

dahulu aset yang dipesannya secara sah dari pedagang; 

c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan 

nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian 

yang telah disepakatinya karena secara hukum, perjanjian tersebut 

mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual 

beli; 

d. Dalam jual beli ini, bank dibolehkan meminta nasabah untuk 

membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal 

pemesanan; 

e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil 

bank harus dibayar dari uang muka tersebut. 

f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung 

oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada 

nasabah; 
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g. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang 

muka, maka: 

1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia 

tinggal membayar sisa harga; 

2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank, 

maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat 

pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, 

nasabah wajib melunasi kekurangannya. 

3. Jaminan dalam Murabahah 

a. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan 

pesanannya; 

b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat 

dipegang. 

4. Utang dalam Murabahah 

a. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi 

murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan 

nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah 

menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia 

tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank; 

b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran 

berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya; 

c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap 

harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak 
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boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian 

itu diperhitungkan. 

5. Penundaan Pembayaran dalam Murabahah 

a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda 

penyelesaian utangnya; 

b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika 

salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka 

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah, setelah 

tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

  Berdasarkan kerangka pemikiran diatas peneliti menarik 

beberapa kesimpulan, Pada umumnya pembiayaan Murabahah 

merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan 

keuntungan yang telah disepakati. Dalam bai’ al-murabahah, penjual 

harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu 

tingkat keuntungan sebagai tambahannya. 

  Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari grosir 

dengan harga Rp 10.000.000,00, kemudian ia menambahkan 

keuntungan sebesar Rp 750.000,00 dan ia menjual kepada si pembeli 

dengan harga Rp 10.750.000,00. Pada umumnya, si pedagang eceran 

tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon 

pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, 

besar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya 

angsuran kalau memang akan dibayar secara angsuran (Muhammad 
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Syafi’i Antonio, 2009: 101) 

  Akan tetapi yang dijalankan sekarang ini di BPR Syariah 

Cipaganti Bandung akad murabahah belum di aplikasikan sebagai 

pembiayaan tentang jual beli tetapi sebagai pembiayaan untuk 

penyertaan modal terhadap para pengusaha (masyarakat) yang 

membutuhkan modal, dari yang kekurangan modal sampai yang tidak 

memiliki modal sama sekali. Hal ini tentu menarik perhatian peneliti 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap pembiayaan 

murabahah yang dijalankan oleh BPR Syariah Cipaganti Bandung. 

 

F. Langkah-langkah Penelitian 

Langkah-langkah ini bergantung pada masalah dan tujuan penelitian 

yang telah ditentukan sebelumnya (Cik Hasan Bisri,1999: 53). Adapun 

langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan 

karakteristik masalah penelitian, tujuan penelitian, dan kerangka berpikir. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan 

dan menjelaskan mengenai pelaksanaan pembiayaan murabahah di BPR 

Syariah Cipaganti Bandung. 

2. Lokasi Penelitian 
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 Penelitian ini dilakukan di Jalan Diponegoro No. 21 Bandung. 

Pertimbangan atas pemilihan lokasi tersebut didasarkan karena BPR 

Syariah Cipaganti sebagai solusi bagi masyarakat, khususnya masyarakat 

Bandung dan sekitarnya baik dalam upaya penitipan/penyimpanan dana 

maupun bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan pembiayaan, modal 

kerja, atau investasi guna mengembangkan usahanya dalam bentuk 

pembiayaan dengan skema bagi hasil jual dan jual-beli. 

3. Sumber Data 

 Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian itu 

adalah: 

a. Sumber data primer, yaitu data yang didapat dari sumbernya secara 

langsung kepada pihak bank yang bersangkutan; 

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang didapat dari berbagai referensi 

seperti buku-buku dan informasi atau data-data lainnya yang didapat 

melalui akses internet yang berkaitan dengan masalah tersebut. 

4. Jenis Data 

 Jenis data ada dua yaitu jenis data kualitatif dan data kuantitatif. 

Jenis data yang dapat diukur secara langsung atau lebih tepatnya dapat 

dihitung adalah data kuantitatif, sedangkan data yang hanya dapat diukur 

secara tidak langsung termasuk jenis data kualitatif. 

 Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan 

jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang 

dirumuskan dan pada tujuan penelitian yang telah ditetapkan, mengenai 
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konsep akad Murabahah dan pentingnya usaha kecil mikro dalam hukum 

ekonomi syariah,  mengenai mekanisme akad Murabahah dalam usaha 

kecil mikro di BPR Syariah Cipaganti Bandung, juga mengenai tinjauan 

fiqh muamalah terhadap mekanisme akad Murabahah dalam usaha kecil 

mikro di BPR Syariah Cipaganti Bandung. 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kualitatif yang dihubungkan dengan masalah yang dibahas, sebagai data 

pokok yang akan dikumpulkan dalam masalah penelitian ini adalah 

mengenai Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Di BPR Syariah 

Cipaganti Bandung. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian 

ini adalah dengan dua cara: 

a. Riset Lapangan (Field Research), yaitu cara untuk mengumpulkan 

data yang diberlakukan, khususnya data lapangan. Dalam teknik 

pengumpulan data ini, maka peneliti mencari data lapangan dengan 

cara: 

1) Observasi 

Sebagai metode ilmiah, observasi biasanya diartikan sebagai 

pengamatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang 

diselidiki baik secara langsung maupun tidak langsung di lokasi 

penelitian yaitu di kantor BPR Syariah Cipaganti Bandung. 

2) Wawancara 
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Adapun metode paling tepat untuk memperoleh data adalah 

dengan deep interview/wawancara sebagai suatu tanya jawab lisan 

dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik, yang 

satu dapat melihat yang lain juga dapat mendengarkan suara 

dengan telinganya sendiri. Ini merupakan pengumpulan informasi 

yang langsung mengenai beberapa jenis data. Peneliti melakukan 

wawancara secara langsung dengan salah seorang marketing dari 

BPR Syariah Cipaganti Bandung sebut saja HH, beliau 

menjelaskan lebih lanjut mengenai pembiayaan Murabahah yang 

dijalankan oleh BPR Syariah Cipaganti Bandung ini yang di 

aplikasikan sebagai penyertaan modal untuk masyarakat yang 

ingin membuka usaha. 

b. Studi Literatur/ Riset Perpustakaan (Library Research), yaitu cara 

untuk memperoleh atau mencari teori-teori yang relevan dengan 

permasalahan yang ada. Dalam hal ini buku-buku yang berkaitan 

dengan muamalah, buku perbankan syariah, Undang-Undang 

Perbankan Syariah serta buku-buku lainnya yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. 

6. Teknik Analisis Data 

 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara 

kualitatif, dengan maksud data yang didapat dari lapangan akan dilakukan 

seleksi data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan 

berdasarkan kategori tertentu. Maka peneliti melakukan analisis data 
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dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan data dari berbagai sumber data, baik data sumber data 

primer maupun sumber data sekunder, kemudian dilakukan 

pengolahan data dengan cara mengklasifikasikan data tersebut sebagai 

kriteria pokok bahasan dengan mengacu kepada rumusan masalah; 

b. Menganalisis melalui pendekatan teori dan prinsip-prinsip Murabahah 

sebagaimana yang tercantum dalam kerangka pemikiran dengan 

memeperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku 

dalam penelitian; 

c. Membuat beberapa kesimpulan mengenai masalah yang diteliti. 

 

 

 


