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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki kebutuhan. Kebutuhan itu 

diantaranya terdiri dari tiga macam yaitu sandang, pangan, dan papan. Manusia pada 

umumnya mempunyai kebutuhan akan tempat tinggal yakni rumah. Rumah adalah 

surga bagi keluarga. Selain itu juga rumah yang nyaman adalah idaman setiap 

keluarga. Rumah yang indah menjadi berkah dengan rizki yang bersih dan dana yang 

halal. Kebutuhan masyarakat akan rumah harus dipenuhi sebagai berlangsungnya 

hidup. Namun kenyataannya harga suatu rumah atau hunian lebih besar dibandingkan 

biaya atau pendapatan masyarakat. Bertambahnya penduduk Indonesia dan 

berkurangnya lahan atau tanah menjadi satu kendala. Disamping itu kebutuhan akan 

rumah harus dipenuhi. 

Melihat situasi ini, perbankan hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

akan hunian. Secara umum, perbankan adalah sebuah lembaga yang melaksanakan 

tiga fungsi utama dalam menjalankan sistem operasionalnya antara lain menerima 

simpanan (funding), menyalurkan dana (leanding), dan memberikan jasa-jasa 

keuangan. Maka dari itu, bank disebut sebagai lembaga intermediary, artinya bank 

sebagai lembaga perantara antara pihak yang kelebihan dana/uang dengan pihak 

kekurangan dana.1   

                                                           
1 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.58 
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Jika masyarakat mempunyai kemampuan kecukupan dalam keuangan, maka 

ia bisa membeli rumah dengan cara tunai atau lunas. Sedikit masyarakat yang 

membeli rumah secara cicilan dengan jangka waktu tertentu. Hal ini dikarenakan 

pembayaran secara cicilan lebih ringan jika dibandingkan dengan pembayaran tunai. 

Pentingnya akan kebutuhan rumah telah membuat pihak lembaga perbankan untuk 

serius menggarap dan membuat produk bank yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat.2 

Bank Syariah juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi, dimana dalam 

menjalankan usahanya tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip syariah yang 

mengatur operasional Bank Syariah. Prinsip dasar inilah yang akan dijadikan sebagai 

pijakan atau landasan untuk mengembangkan produk-produk syariah. KPR syariah 

merupakan salah satu alternative bagi masyarakat untuk mendapatkan segala 

kebutuhan yang berkaitan dengan perumahan dengan akad syariah. Hal ini sejalan 

dengan semakin dikenalnya bank syariah tersebut juga melayani pembiayaan 

kepemelikan rumah. Bank syariah adalah bank yang dalam mengoprasinya 

menggunakan prinsip syariah atau hukum Islam, dimana dalam kegiatan perbankkan 

yakni tempat penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha berdasarkan 

fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) yang 

memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang Syariah. 

KPR pada awalnya merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh bank 

konvensional. Akan tetapi, seiring dengan perkembangannya, juga banyak dilakukan 

                                                           
2 Hardjono, Mudah Memiliki Rumah Idaman Lewat KPR, (Jakarta: PT Pustaka Grahatama, 

2008), h.2 
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oleh perbankan syariah. Perbedaan antara KPR konvensional dan KPR Syariah 

Konvensional adalah dari sisi akad yang ditawarkan. Kalau KPR konvensional 

menggunakan sistem Bunga, maka KPR syariah tidak menggunakan instrument 

bunga dalam perhitungan angsuran dan dalam bank syariah tidak dikenal istilah 

bunga atau interest fee melainkan sistem bagi hasil, karena dalam syariah bunga 

dianggap riba. Adapun yang menjadi dasar pengharaman riba dijelaskan dalam Al-

Qur’an surah Al-Baqarah  ayat 275 : 

 

 

 

Terjemahan : 

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

seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikan 

itu karena mereka berkata bahwa: “sesungguhnya jual beli itu sama dengan 

riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan megharakan 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 didalamnya.”3 

 

Melalui ayat Al-baqarah ayat 275 dari rangkaian ayat-ayat tersebut, Allah 

SWT telah mengharamkan segala jenis riba, termasuklah di antaranya riba (bunga) 

                                                           
3 Departemen Agama RI. Al-Qur’an Dan Terjemahannya ,Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an 

. CV AL WAAH, Bandung, 2004. Hal. 58 



4 
 

 

bank. Pengertian ini ditegaskan pada ayat 275 isinya bersifat umum, yakni hukumnya 

mencakup semua bentuk dan jenis riba; baik yang nyata maupun tersembunyi, sedikit 

persentasinya atau berlipat ganda, konsumtif maupun produktif. 

Untuk produk KPR syariah, nasabah juga diuntungkan ketika ingin melunasi 

angsuran sebelum masa kontrak terakhir, karena bank syariah tidak akan mengenakan 

pinalti. Bank syariah tidak mengenakan sistem pinalti karena harga KPR sudah 

ditetapkan sejak awal (fixed rate). Hal ini berbeda dengan KPR konvensional yang 

menggunakan sistem bunga yang menyebabkan cicilan terus berubah.4 Sistem bank 

konvensional yang cicilan berubah seiring mengikuti bunga ini yang menjadikan 

bank syariah berbeda dimana selama masa pembiayaan, besarnya angsuran tetap dan 

tidak berubah sampai lunas. Hal ini yang dirasa sangat membantu untuk kebutuhan 

nasabah dan tidak memberatkan mereka. 

KPR berfungsi untuk membiayai pembelian rumah tinggal baik rumah baru 

maupun bekas, renovasi rumah, pembangunan rumah, pembelian apartemen, 

pembelian ruko/rukan, dan multiguna. Salah satu Bank Syariah yang menyediakan 

KPR adalah Bank Muamalat. Bank Muamalat sebagai Bank Syariah pertama di 

Indonesia juga mengeluarkan produk pembiayaan hunian syariah sebagai salah satu 

produk andalannya. Di sinyalir dari sumber data dan pemberitaan Bank Muamalat 

telah luncurkan Program KPR iB Muamalat Angsuran Super Ringan. Program ini 

merupakan jawaban dari tingginya angka kebutuhan hunian di Indonesia, yang 

mencapai hingga satu juta unit setiap tahunnya. Hal ini menuntut Bank Muamalat 

                                                           
4 Adrian Sutedi, Perbankan Syariah, Tinjauan beberpa segi hokum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

2009). h.95 
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untuk terus berinovasi dan mengembangkan produknya terutama pada segmen 

Consumer Financing agar dapat memenuhi tingginya kebutuhan akan tempat tinggal 

para nasabah dan calon nasabah Bank Muamalat.5 

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk membidik pembiayaan untuk Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR). Setidaknya 50 persen dari total pembiayaan untuk segmen 

konsumer akan diarahkan oleh perseroan untuk membiayai KPR di tahun 2017. Bank 

Muamalat bermitra dengan enam perusahaan pengembang properti dengan 

menyediakan angsuran ringan bagi nasabah yakni sebesar 5% per tahun selama enam 

tahun pertama. Program KPR iB ini menyediakan dua pilihan akad perbankan 

syariah, yaitu Murabahah (akad jual-beli yang disepakati oleh penjual dan pembeli) 

dan Musyarakah Mutanaqishah (akad kerjasama sewa). Dengan angsuran yang 

ringan dan pilihan akad yang ada, program pembiayaan ini diharapkan tidak hanya 

membantu nasabah Muamalat dalam merencanakan keluarga namun juga pengaturan 

rencana keuangan keluarga di tahun-tahun awal angsuran. KPR Angsuran Super 

Ringan juga telah diterapkan pada Bank Muamalat cabang Kendari. KPR Angsuran 

Super Ringan bukan produk pertama dalam produk hunian perumahan syariah di 

Bank Muamalat cabang kendari. Pada tahun 2010 telah ada produk KPR Fix To Fix 

dalam pembiayaan hunian syariah. Bank Muamalat menargetkan pertumbuhan KPR 

yang lebih tinggi pada tahun ini dibandingkan dengan pencapaian tahun lalu. Namun, 

target tersebut dibuat dengan tetap mengacu pada kondisi makro ekonomi dan pasar 

hunian tahun ini. 

                                                           
5 Bank Muamalat, berita Bank Muamalat Luncurkan Program KPR iB Muamalat Angsuran 

Super Ringan, dari http://www.bankmuamalat.co.id/berita/bank-muamalat-luncurkan-program-kpr-ib-

muamalat-angsuran-super-ringan. diunduh pada tanggal 31 oktober 2017 

http://www.bankmuamalat.co.id/berita/bank-muamalat-luncurkan-program-kpr-ib-muamalat-angsuran-super-ringan
http://www.bankmuamalat.co.id/berita/bank-muamalat-luncurkan-program-kpr-ib-muamalat-angsuran-super-ringan
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Berdasarkan uraian diatas maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Pembiayaan KPR iB Fix To Fix 

Dengan KPR iB Angsuran Super Ringan Pada PT. Bank Muamalat Tbk. 

Cabang Kendari”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah 

terkait perbandingan pembiayaan KPR Fix to Fix dan KPR Angsuran Super Ringan 

pada Bank Muamalat Cabang Kendari. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah 

1. Bagaimana desain pembiayaan KPR iB Fix To Fix dengan KPR iB Angsuran 

Super Ringan pada PT. Bank Muamalat Tbk. Cabang Kendari ? 

2. Bagaimana keunggulan dan kelemahan KPR iB Fix To Fix dengan KPR iB 

Angsuran Super Ringan pada PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Kendari ? 

3. Bagaimana rasio perbandingan nasabah pembiayaan KPR iB Fix To Fix 

dengan KPR iB Angsuran Super Ringan ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui desain pembiayaan KPR iB Fix To Fix dan KPR iB 

Angsuran Super Ringan pada PT. Bank Muamalat Tbk. Cabang Kendari 
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2. Untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan KPR iB Fix To Fix dan KPR 

iB Angsuran Super Ringan pada PT. Bank Muamalat Tbk. Cabang Kendari 

3. Untuk mengetahui perbandingan jumlah nasabah pengguna pembiayaan KPR 

Fix To Fix dengan KPR Angsuran Super Ringan pada PT. Bank Muamalat 

Tbk. Cabang Kendari. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil dari penelitian dapat memberikan sumbangan ilmu berupa ide 

konsep guna pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait pembiayaan 

produk KPR pada bank syariah. 

b. Hasil peneltian ini dapat menjadi salah satu referensi bagi penelitian 

berikutnya dalam bidang perbankan. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Penulis 

Menambah wawasan dan mengetahui tentang perbankan syariah 

terkhusus pada produk-produk yang ditawarkan dalam bentuk pembiayaan KPR 

syariah. Dan untuk melengkapi dan syarat kelulusan S1 pada program studi 

Perbankan Syariah. 
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b. Bagi Nasabah 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi nasabah atau calon 

nasabah sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam mengambil keputusan 

menggunakan produk perbankan terkhusus dalam pembiayaan KPR syariah. 

c. Bagi Bank 

Penelitian ini diharapkan dapat member informasi serta masukan bagi 

pihak perbankan (Bank Muamalat) dalam penerapan produk dan perkembangan 

pembiayaan KPR iB.  

 

F. Defenisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam penelitian ini, maka defenisi 

operasional yang dikemukakan sebagai berikut : 

1. Pembiayaan diartikan sebagai fasilitas yang berhubungan dengan biaya 

melalui penyediaan uang atau tagihan, dengan proses pembayarannya dengan 

cara dicicil atau diangsur sesuai akad atau kesepakatan antara Bank dengan 

nasabah. Pembiayaan yang dimaksud adalah pemberian pinjaman dari bank 

kepada nasabah. 

2. Perbandingan adalah hasil yang didapat dari membandingkan dua nilai atau 

lebih suatu produk sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. 

3. Angsuran merupakan suatu pembayaran atau pelunasan atas uang, barang 

atau jasa secara bertahap dengan cara di cicil dalam jangka waktu yang telah 

disepakati. 
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4. KPR merupakan singkatan dari Kredit Pemilikan Rumah, yaitu produk 

pembiayaan untuk membeli rumah atau untuk kebutuhan komsumtif lainnya 

dengan jaminan atau agunan rumah.  KPR iB fix to fix dan KPR iB angsuran 

super ringan adalah bentuk dari produk-produk yang ditawarkan bank 

muamalat kepada nasabah akan hunian rumah 

 


