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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu sub-sistem tatanan perekonomian disuatu negara yang berperan

dan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan ialah sistem keuangan,

dimana peranan ini dijalankan oleh lembaga keuangan. Fungsi utama sistem

keuangan adalah sebagai intermediasi (perantara) dari masyarakat yang memiliki

kelebihan dana (penabung) kepada pengguna dana untuk kemudian dipergunakan

bagi membeli berbagai barang dan jasa serta melakukan investasi. Dari aktivitas

ekonomi ini, perekonomian dapat tumbuh dan meningkatkan standar kehidupan.1

Berbagai studi menunjukkan bahwa sistem keuangan telah memainkan peran

vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk di dalamnya sistem

keuangan dapat pula menjeremuskan perekonomian kepada jurang krisis ekonomi

apabila tidak dikelola secara penuh kehati-hatian. Negara yang maju

perekonomiannya ialah negara yang berhasil menata sistem keuangan yang baik.

Sistem keuangan memiliki fungsi yang sangat vital dalam perekonomian

modern. Sistem keuangan berfungsi menyediakan mekanisme pembayaran,

menyediakan dana untuk pembiayaan/kredit, penciptaan alat penukaran dan

berbagai sarana mobilisasi tabungan. Secara mendasar fungsi sistem keuangan ada

lima, yaitu :

1 Soemitra, Andri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta:Kencana. 2009. hlm. 18-19.)
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1. Memobilisasi tabungan. Sistem keuangan dapat menciptakan berbagai

instrumen yang dapat digunakan untuk memobilisasi dana dalam jumlah

kecil tetapi banyak.

2. Mengalokasikan sumber daya. Sistem keuangan dapat berperan sebagai

pengumpul informasi mengenai peluang-peluang investasi secara lebih

efisien sehingga membantu memperbaiki sumber daya.

3. Memantau para manajer dan melaksanakan pengawasan perusahaan.

Sistem keuangan dapat berperan dalam melakukan kegiatan monitoring

dan verifikasi tersebut sehingga berdampak positif pada perkembangan

investasi dan efisiensi ekonomi.

4. Memfasilitasi perdagangan, lindung nilai, diversifikasi, dan penggabungan

risiko.

Memfasilitasi transaksi barang dan jasa agar lebih efisien. Sistem keuangan

yang mampu menyediakan fasilitas transaksi dengan biaya yang rendah akan

mendukung pertumbuhan produktivitas ekonomi.

Praktik perbankan telah ada sejak zaman Babylonia, Yunani dan Romawi,

meskipun pada saat tersebut bentuk praktik perbankan tidak seperti saat ini. Pada

awalnya hanya terbatas pada tukar menukar uang, namun kemudian berkembang

menjadi usaha menerima tabungan, menitipkan ataupun meminjamkan uang

dengan memungut bunga pinjaman. Dan hal tersebut semakin berkembang

menjadi perbankan modern yang saat ini dilaksanakan secara umum di seluruh

dunia.
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Pada abad ke-20 muncul suatu wacana perlunya suatu bank syariah yang

bebas bunga, demi melayani kebutuhan kaum Muslim yang tidak berkenan

dengan penerap\an bunga dalam perbankan karena termasuk dalam riba, yaitu

suatu transaksi yang dilarang oleh syariat Islam. Perkembangan bank syariah di

dunia maupun di Indonesia saat ini cukup pesat. Hal ini menandakan salah satu

momentun kebangkitan ekonomi Islam di dunia terutama perkembangan pada

sektor keuangan syariah.2

Kata bank dari kata banque dalam bahasa Prancis, dan dari banco dalam

bahasa Italia, yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari

menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga seperti peti

emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Pada abad ke 12 kata banco merujuk

pada meja, counter atau tempat penukaran uang. Dengan demikian, fungsi dasar

bank adalah menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman dan

menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa.

Bank konvensional yang pertama beroperasi di Venesia bernama Banco della

Pizza di Rialto pada tahun 1587 dan dianggap sebagai awal perkembangan

perbankan modern dengan perangkat utamanya bunga. Perbankan yang mulanya

hanya ada di daratan Eropa kemudian menyebar ke Asia Barat. Sejalan dengan

perkembangan daerah jajahan, maka perbankan pun ikut dibawa ke Negara

jajahan mereka. Di Indonesia juga tidak terlepas dari penjajahan Belanda yang

mendirikan beberapa bank seperti De Javasche Bank, De Post Paar Bank dan

lainnya serta bank-bank milik pribumi, Cina, Jepang, Eropa seperti Bank Nasional

2 Zainul Arifin. Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Alvabet. 2002. (hlm 2).
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Indonesia, Batavia Bank dan lainnya. Di zaman kemerdekaan perbankan

Indonesia sudah semakin maju, mulai dari bank pemerintah maupun bank

swasta.Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari

masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai

tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik fungsi bank dapat

sebagai:

1. Agent of trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah trustatau kepercayaan, baik dalam hal

penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan menitipkan

dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan.

2. Agent of development

Sektor dalam kegiatan perekonomian masyarakat yaitu sektor moneter dan

sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut harus saling berinteraksi

dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya agar mampu mewujudkan

tujuan pembangunan bangsa.

3. Agent of services

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank

juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat.

Jasa-jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian

masyarakat secara umum, misalnya jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang

berharga, jasa penjaminan.3

3 Susilo, Y. Sri, dkk. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat. 2000.
(Hlm34).
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Sudah cukup lama umat islam indonesia, demikian juga belahan  dunia islam

(muslim world) lainnya, menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai

nilai dan prinsip syariah (islamic econonomic system) untuk dapat diterapkan

dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan tansaksi umat. Keinginan didasari oleh

suatu kesadaran untuk menerapkan islam secara utuh dan total seperti yang

ditegaskan Allah SWT dalam surah al baqarah ayat 85,

                               
                               
                                     

            
Terjemahannya: “ apakah kalian beriman kepada sebagian alkitab

(taurat) dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang

yang berbuat demikian daripada kalian, melainkan kenistaan dalam kehidupan

dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat

berat. Allah tidak lengah dari apa yang kalian perbuat.”4

Ayat tersebut mengingatkan bahwa selama kita menerapkan islam secara

parsial, kita akan mengalami keterpurukan duniawi dan kerugian ukhrawi. Hal ini

sangat jelas, sebab selam islam hanya diwujudkan dalam bentuk ritualisme

ibadah, diingat pada saat kelahiran bayi, ijab kabul pernikahan, serta penguburan

mayat, sementara itu dimarginalkan dari dunia perbankan, asuransi, pasar modal,

4 Q.S Al-Baqarah ayat 85
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pembiayaan proyek, dan transaksi ekspor impor, maka umat islam telah mengubur

isalm dalam dalam dengan tangannya sendiri.

Sangat disayangkan, dewasa ini masih banyak kalangan yang melihat bahwa

islam tidak berurusan dengan bank dan pasar uang, karena yang pertama adalah

dunia putih, sedangkan dunia kedua adalah dunia hitam penuh tipu daya dan

kelicikan. Oleh karena itu tidaklah mengherankan bila  beberapa cendekiawan dan

ekonom melihat, isalm dengan sistem dan tatanan normatifnya, sebagai faktor

penghambat pembangunan (an obstacle to economic growth). Penganut paham

liberalisme dan pragmatsime sempit ini menilai bahwa kegiatan ekonomi dan

keuangan akan semakin meningkat dan berkembang bila dibebaskan dari nilai

nilai normatif dan rambu rambu Ilahi.5

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam

kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka

Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa

perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-

sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis

mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan

kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.Karakteristik

sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil

memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi

masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi,

investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan

5 Muhammad Syafie Antonio.Bank Syariah Teori Dan Praktik. Jakarta: Gema Insani 2001.
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dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi

keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan

yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, perbankan syariah

menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinimati oleh seluruh

golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.6

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan

berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan

hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan

harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan

produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan

bisnis masyarakat juga akan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang

pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian

kestabilan harga jangka menengah-panjang.

diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan

syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan

mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres

perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih

dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri

perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin

signifikan.7

6 (Judiseno, Rimsky K. Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama. 2005. hlm 92-93.)

7 www.bi.go.id
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Pertumbuhan aset perbankan syariah di Sulawesi Tenggara (Sultra) pada

triwulan III-2012, cukup tinggi yaitu 40,09 persen dibandingkan pada periode

yang sama tahun sebelumnya. Kepala Bank Indonesia (BI) Cabang Kendari, Dian

Nugraha, di Kendari, Sabtu mengatakan, perbankan syariah turut memberikan

sumbangan terhadap perkembangan perbankan di Sulawesi Tenggara. kenaikan

aset tersebut didorong oleh penyaluran pembiayaan yang tumbuh tinggi mencapai

69,33 persen.

Berdasarkan pangsanya, penyaluran pembiyaan perbankan syariah

dialokasikan pada penggunaan untuk modal kerja sebesar 40,69 persen dari total

kredit. Yang kemudian diikuti dengan penggunaan investasi dan konsumsi yang

berimbang masing masing sebesar 30,27 persen dan 29,05 persen dari total kredit.

Dalam mendukung peningkatan penyaluran kredit, perbankan syariah juga

melakukan aktifitas penghimpunan dana yang terdiri dari Giro, Tabungan dan

Deposito.

Seiring dengan krisis keuangan global yang sudah berlangsung sejak tahun 2007,

perbankan syariah menjadi primadona sektor keuangan.Hal ini disebabkan oleh

karakteristik keuangan syariah yang relatif aman dari goncangan pasar keuangan

modern saat ini yang penuh dengan spekulasi. Bank Indonesia dalam

mengamankan sektor keuangan juga mendorong perkembangan perbankan

syariah sebagai alternatif bagi mayarakat yang memilki preferensi tingkat

keamanan sekaligus mengamalkan nilai-nilai keagamaan.

Perbankan syariah di Sulawesi Tenggara berdiri sejak tahun 2004, yang

kemudian terus berkembang dengan semakin meningkatnya minat dari
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masyarakat Sulawesi Tenggara.Beberapa Bank Syariah yang ada di Sultra saat ini

adalah Bank Muamalat, Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, BTPN

Syariah, BTN Syariah, dan Bank Mega Syariah.

Sepertihalnya  kendari ada begitu banyak komoditas penjual kebutuhan

pokok dan aneka barang lainnya, tetapi adaa sesuatu hal yang  membuat

masyarakat dilema akan pembiayaan. Ada begitu banyak pembiyaan menawarkan

kredit kepada mereka baik itu dari institusi perbankan maupun dari non

perbankan. Sehingga masyarakat dilema mana yang cocok untuk mengajukan

kredit. Sehingga peneliti mencoba mencari nasabah yang mengajukan kredit

murabahah yang begitu beraneka ragam komoditas penjual serta berdialog dengan

Bankir mengenai peran perbankan kepada nasabah. Dengan mengangkat judul

“peran bank syariah pada pembiayaan murabahah serta dampak usaha bagi

para pedagang Usaha Mikro Kecil dan Mennengah studi pada kantor cabang

bank BNI Syariah kota kendari.”

B. Fokus penelitian

Di dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya

tidak terjadi perluasan masalah yang nantinya tidak sesuai dengan penelitian ini

maka peneliti memfokuskan pada peran bank bank syariah serta dampaknya bagi

nasabah pembiayaan murabahah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diangkat beberapa masalah

untuk dijadikan pokok pembahasan dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana peran bank BNI syariah pada pembiayaan murabahah.?
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2. Bagaimana dampak bagi pedagang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

dari pembiayaan murabahah.?

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

berdasarkan urayan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penilitian

adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui Bagaimana peran perbankan sebagai mentor

penggerak pembiayaan murabahah.

b. Untuk mengetahui Bagaimana dampak bagi pedagang Usaha Mikro

Kecil dan Menengah dari pembiayaan murabahah.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak,

khususnya bagi pihak perbankan syariah yang ingin memasarkan produknya di

wilayah kendari dan sekitarnya.

b. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan spirit bagi bank

syariah dalam mengembankan produk bank syariah terutama dari salah satu

produknya murabahah,  sehingga kedepannya bukan hanya kredit murabahah

tetapi yang lainnya juga dipasarkan.
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E. Defenisi operasional

a. Peran: dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) peran adalah

perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang

berkedudukan dalam masyarakat. Jika disempurnakan pengertian Peran

adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang

dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam

harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap

pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan

kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap

masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya

dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.8

b. Bank syariah/perbankan syariah: Bank Syariah merupakan lembaga

perbankan yang dijalankan dengan prinsip syariah. Dalam setiap aktivitas

usahanya, bank syariah selalu menggunakan hukum-hukum islam yang

tercantum di dalam Al-Qur’an dan Hadist. Berbeda dengan bank

konvensional yang mengandalkan sistem bunga, bank syariah lebih

mengutamakan sistem bagi hasil, sistem sewa, dan sistem jual beli yang

tidak menggunakan sistem riba sama sekali.9

c. Murabahah: Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan

menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati

8https://www.kbbi.web.id/peran
9 http://pengertiandefinisi.com/pengertian-bank-syariah-beserta-fungsinya/



12

oleh penjual dan pembeli.Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan

secara tunai maupun kredit. Hal yang membedakan murabahah dengan

jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli

harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang

diperoleh.10 Penjualan dapat dilakukan secara tunai atau kredit , jika secara

kredit harus dipisahkan antara keuntungandan harga perolehan

.Keuntungan tidak boleh berubah sepanjang akad , kalau terjadi kesulitan

bayar dapat dilakukan restrukturisasi dan kalau kesulitan bayar karma lalai

dapat dikenakan denda. Denda tersebut akan dianggap sebagai dana

kebajikan . Uang muka juga dapat diterima , tetapi harus dianggap sebagai

pengurang piutang.

d. Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat.

Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya

mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak

negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah

pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah

selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah

keputusan yang akan diambil.11

e. UMKM: Usaha mikro Kecil dan Menengah disingkat UMKM adalah

sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan

bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan

tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan

10http://fileperbankansyariah.blogspot.co.id/2011/03/pengertian-murabahah.html
11 https://carapedia.com/pengertian_definisi_dampak_info2123.html
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Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan

ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara

mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk

mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.12

12 https://denandardede.blogspot.co.id/205.05/defenisi-ukm_1.html


