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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Relevan 

Beberapa penelitian sebelumnya yang serupa dengan ini adalah sebagai berikut: 

1. Adapun penelitian dalam skripsi Estu Wulandari Khasanah, 2017 yang 

berjudul “Studi perbandingan model pembiayaan kepemilikan rumah antara BMI 

dengan BTN syariah dengan menggunakan akad murabahah pada Bank Syariah”. 

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Ditunjukkan 

bahwa kemudahan untuk mendapatkan nilai angsuran pembiayaan KPR dengan akad 

murabahah pada BMI dan BTN Syariah adalah nilai angsuran di bank BTN Syariah 

lebih ringan dibandingkan di BMI. Nasabah lebih memilih BTN Syariah di banding 

BMI bisa dilihat dari nilai margin keuntungannya dimana di BTN Syariah margin 

keuntungan nya adalah hanya 9,5 % sedangkan di BMI antara 12,5 % sampai 13 %. 

Nasabah menilai bahwa pembiayaan menggunakan akad murabahah lebih jelas dan 

gampang dibandingkan akad lainnya. Transaksi dengan akad murabahah (jual beli) 

dapat dilaksanakan dengan berbagai cara yaitu, dapat berbentuk tunai setelah 

menerima barang, ditangguhkan dengan cicilan setelah menerima barang, ataupun 

ditangguhkan dengan membayar sekali ditangguhkan.  

 Penelitian dahulu dengan penelitian sekarang sama-sama membahas 

pembiayaan KPR, namun yang membedakan adalah studi kasus penelitian. Jika 

penelitian dahulu membandingkan pembiayaan KPR antar dua bank yang berbeda, 
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sementara penelitian sekarang membahas KPR di bank yang sama dengan desain 2 

produk KPR yang berbeda. 

2. Menurut Eva Rosyida dalam penelitiannya ”analisa perbandingan 

pembiayaan hunian syariah dengan akad murabahah dan akad musyarakah pada 

bank muamalat (studi kasus pada bank muamalat Surabaya)”. Metode penelitian 

yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian dijelaskan bahwa layanan 

produk pembiayaan hunian syariah, Bank Muamalat memberikan pilihan dua akad 

yaitu akad Murabahah dan Musyarakah. Dalam akad Murabahah, Bank membelikan 

terlebih dahulu rumah yang nasabah inginkan. Setelah itu nasabah akan membayar 

angsuran setiap bulannya kepada bank sesuai dengan nominal yang telah disepakati. 

Sedangkan akad Musyarakah (Kerjasama Sewa) merupakan kerjasama kongsi 

dimana nasabah harus membayar kepada bank sebesar porsi yang dimiliki oleh Bank. 

Rumah akan menjadi milik nasabah setelah porsi kepemilikan nasabah 100% dan 

bank 0%. Pembiayaan dengan akad Murabahah lebih banyak diminati oleh nasabah 

yang ingin mengambil pembiayaan dengan jangka waktu pendek atau kurang dari 

lima tahun dan pembiayaan dengan akad Musyarakah lebih banyak diminati oleh 

nasabah yang ingin mengambil pembiayaan dengan jangka waktu panjang yaitu lebih 

dari lima tahun.6 Perbedaan penelitian dahulu dengan penelitian sekarang yakni pada 

penelitian dahulu membandingkan akad mana yang banyak diminati nasabah dalam 

pengambilan hunian rumah. Namun pada penelitian ini penulis memaparkan dua 

produk hunian rumah dengan lebih luas dengan studi kasus bank muamalat. 

                                                           
6 Eva Rosyida “analisa perbandingan pembiayaan hunian syariah dengan akad murabahah 

dengan akad musyarakah pada bank muamalat (studi kasus pada bank muamalat Surabaya)”,  jurnal 

mahasiswa Universitas Negeri Surabaya 
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3. Menurut Sapi’i dan Agus Setiawan, dalam penelitiannya “pemilihan 

pembiayaan kpr (kredit pemilikan rumah) dengan akad murabahah (studi kasus di 

bank muamalat tbk cabang pembantu samarinda seberang)”. Jenis penelitian yang 

digunakan yaitu Deskriptif Kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan di 

simpulkan bahwa; Faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam pengambilan 

keputusan untuk memilih KPR iB Muamalat pada Bank Muamalat Cabang Pembantu 

Samarinda Seberang yaitu faktor Agama, Faktor Lokasi, Faktor Teman, Faktor Iklan, 

Faktor Ekonomi dan Faktor Pelayanan.7 Penelitian dahulu dengan penelitian sekarang 

sama-sama membahas pembiayaan KPR pada bank muamalat dan menggunakan 

metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun perbedaan penelitian dahulu yaitu 

peneliti menjelaskan faktor-faktor keputusan nasabah dalam mengambil pembiayaan 

KPR dengan menggunakan akad murabahah saja. Sedangkan penelitian saat ini, 

penulis membandingkan dua macam pembiayaan KPR yang disediakan pada Bank 

Muamalat cabang kendari dari sisi desain produk dan rasio perbandingan jumlah 

nasabahnya. 

4. Menurut Dimas Setia Prayogo dalam penelitiannya “Analisis Kredit 

Kepemilikan Rumah (KPR) Dengan Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank 

Muamalat Kantor Cabang Pembantu Magelang”. Penelitiannya menggunakan jenis 

penelitian kualitatif. Dalam hasil penelitiannya diambil kesimpulan bahwa untuk 

memperoleh pembiayaan KPR ib calon nasabah harus melengkapi berbagai 

persyaratan yang sudah ditentukan oleh bank. Setelah berbagai persyaratan 

                                                           
7 Sapi’i dan Agus Setiawan “pemilihan pembiayaan kpr (kredit pemilikan rumah) dengan akad 

murabahah (studi kasus di bank muamalat tbk cabang pembantu samarinda seberang)” jurnal Ekonomi 

dan Bisnis Islam, 2016, Vol. 2, No. 1, h. 17-24 
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terkumpul, pihak Bank Muamalat lalu melakukan analisa terhadap pembiayaan yang 

diajukan. Dengan mengunakan prinsip 5 C dan 7 P. Analisis kelayakan pembiayaan 

ini sangatlah penting demi menimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Adapun 

proses penyelesaian pembiayaan bermasalah atau pembiayaan bermasalah di Bank 

Mualamat Capem Magelang ada dua jalur yaitu jalur non litigasi dan jalur litigasi.8 

Persamaan penelitian dahulu dan penelitian sekarang yakni sama-sama menganalisis 

pembiayaan KPR iB muamalat dengan menggunakan metode kualitatif. Yang 

membedakan  penelitian dahulu dengan penelitian sekarang yakni penelitian dahulu 

menganalisis pelaksanaan pembiayaan KPR ib di bank muamalat dengan 

menggunakan akad murabahah, dan bagaimana penyelesaian jika terjadi pembiayaan 

bermasalah.  

 

B. Kajian Teori 

1. Pengertian Pembiayaan 

Menurut Undang-undang perbankan No 10 tahun 1998 adalah Pembiayaan 

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut 

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.9 

Pembiayaan secara luas berarti finansial atau pembelanjaan, yaitu pendanaan 

yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik 

                                                           
8 Dimas Setia Prayoga, “Analisis Kredit Kepemilikan Rumah (Kpr) Dengan Akad Pembiayaan 

Murabahah Di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Magelang”, skripsi mahasiswa ekonomi dan 

bisnis islam IAIN Salatiga, 2016 
9 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, ( Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002),  h.102 
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dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan, dalam arti sempit 

pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga 

pembiayaan. Namun, dalam perbankan pembiayaan dikaitkan dengan bisnis di mana 

pembiayaan merupakan pendanaan baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh 

lembaga pembiayaan kepada nasabah dan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, 

perdagangan dan industry guna memaksimalkan nilai keuntungan.10 

Dan dalam perbankan syariah sebenarnya penggunaan kata pinjam meminjam 

kurang tepat digunakan disebabkan dua hal : pertama, pinjaman merupakan salah satu 

metode hubungan finansial dalam Islam. Kedua, meminjam sesuatu ia tidak boleh 

diisyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya, karena setiap 

pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba, sedangkan para ulama‟ sepakat 

bahwa riba itu haram. Oleh karena itu dalam perbankan syariah pinjaman tidak 

disebut kredit akan tetapi disebut pembiayaan.11 

Dari beberapa pengertian yang dijelaskan di atas, penulis menarik kesimpulan 

bahwa Hakekat pembiayaan adalah tagihan utang yang diukur dalam bentuk uang dan 

disepakati dengan akad dimana tagihan utang itu dikembalikan dalam kurung waktu 

yang telah ditentukan. 

2. Tujuan Pembiayaan 

Pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan mempunyai beberapa tujuan yang 

hendak dicapai, di dalam prakteknya tujuan pemberian pembiayaan antara lain :12 

 

                                                           
10 Muhammad, Manajemen Bank Syariah. (Yogyakarta; Ekonisia, 2005),  h. 260 
11 Muhammad Syaf‟I Antonio,  Bank Syariah dari Teori dan Praktik, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2001), h 170 
12 Kasmir, Opcit h. 105 
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a. Mencari keuntungan 

Tujuan pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan atau laba. 

Laba hanya bukan untuk kepentingan pemilik dana saja tetapi juga untuk 

kepentingan pengembangan usaha bank syariah, agar tetap survival dan meluas 

jaringan usahanya sehingga semakin banyak nasabah yang dapat dilayani. 

b. Membantu usaha nasabah 

Pembiayaan dapat membantu usaha nasabah memerlukan dana, baik dana 

untuk investasi maupun dana untuk modal kerja sehingga dengan dana tersebut 

nasabah dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. 

c. Membantu pemerintah 

Adanya penyediaan pembiayaan, pemerintah akan terbantu dalam 

pembiayaan pembangunan negara, di samping itu akan diperoleh pajak berupa 

pajak peghasilan atau keuntungan yang diperoleh bank juga perusahaan-

perusahaan. 

 

3. Fungsi Pembiayaan 

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip 

syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramalkan bisnis perbankan di 

Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman diantaranya 

:13 

                                                           
13 Estu Wulandari Khsanah, “Studi perbandingan model pembiayaan kepemilikan rumah antara 

BMI dengan BTN syariah dengan menggunakan akad murabahah pada Bank Syariah”, skripsi 

mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta, 2016 
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a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem 

bagi hasil yang tidak memberatkan debitur. 

b. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena 

tidak mampu memahami persyaratan yang diterapkan oleh bank konvensional. 

c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir 

dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan. 

 

4. Jenis-Jenis Pembiayaan 

a. Berdasarkan sifat tujuannya  

Berdasarkan sifat tujuannya, pembiayaan dibagi menjadi dua, yaitu :  

1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu peningkatan usaha, baik 

produksi, perdagangan maupun investasi. 

2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang dipakai atau 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan 

memenuhi kebutuhan. 

b. Berdasarkan segi kegunaannya  

1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi 

kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil 

produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil 

produksi; dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place 

dari suatu barang. 
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2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-

barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan 

itu.14 

c. Berdasarkan jangka waktu  

1) Pembiayaan jangka pendek atau short term ini merupakan pembiayaan 

yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun.  

2) Pembiayaan jangka menengah atau intermediate. Pembiayaan ini 

merupakan pembiayaan yang memiliki jangka watu satu tahun sampai tiga tahun 

dan biasanya digunakan untuk modal kerja.  

3) Long term atau pembiayaan jangka panjang. Pembiayaan yang masa 

pengembaliannya paling panjang yaitu diatas tiga tahun dan lima tahun, biasa 

diperuntukkan sebagai investasi.  

d. Berdasarkan segi jaminan  

1) Pembiayaan dengan jaminan, pembiayaan yang diberikan dengan 

menggunakan jaminan. Jaminan tersebut bisa berbentuk barang berwujud dan 

barang tidak berwujud.  

2) Pembiayaan tanpa jaminan, pembiayaan ini diberikan dengan melihat 

prospek usaha, karakter serta loyalitas si calon peminjam selama berhubungan 

dengan bank yang bersangkutan. 

 

5. Unsur-Unsur Pembiayaan  

Adapun unsur-unsur pembiayaan yang terkandung dalam pemberin suatu 

fasilitas pembiayaan adalh sebagai berikut:  

                                                           
14 Muhammad Syaf‟I Antonio, Opcit  h. 160-161 
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a. Kepercayaan  

Suatu keyakinan pemberian pembiayaan (bank) bahwa pembiayaan yang 

diberikan oleh bank berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima 

kembal di masa tertentu di masa datang. 

b. Kesepakatan  

Antara si pemberi dan penerima pembiayaan harus ada kesepakatan. 

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak 

menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. 

c. Jangka waktu  

Penentuan jangka waktu didasarkan pada kemampuan nasabah dalam 

mengangsur cicilan dari harga barang yang akan dibeli. Serta jangka waktu 

perjanjian akan berpengaruh pada mark-up price atau profit margin yang akan 

diambil oleh bank. Setiap pembiayaan yang diberikan pasti memiliki jangka 

waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengambilan pembiayaan yang 

telah disepakati.  

d. Resiko  

Faktor nasabah tidak mau membayar pembiayaannya atau kerugian yang 

diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar pembiayaannya, padahal 

mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja. 

Semakin panjang waktu suatu pembiayaan semakin besar resikonya tertagih 

begutupun sebaliknya.  
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e. Balas jasa  

Balas jasa atas kredit pada bank konvensional dalam bentuk bunga, biaya 

provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan 

bank. Sedangkan bagi bank syariah atas pembiayaan yang diberikan balas jasanya 

ditentukan dengan bagi hasil.15 

 

6. Pinsip-Prinsip Pembiayaan 

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu 

analisis 5 C dan 7 P. kedua prinsip ini memiliki persamaan yaitu apa-apa yang 

terkandung dalam 5 C dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7 P.  

Berikut adalah penjelasan prinsip pembiayaan dengan analisis dengan 5 C : 

a. Character (karakter), merupakan sifat atau watak seseorang atau calon 

debitur. Tujuannya untuk memberikan keyakinan kepada lembaga keuangan 

bahwa sifat dan watak dari orang yang akan diberi pembiayaan benar-benar dapat 

dipercaya. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan maupun pribadi dari 

calon nasabah.  

b. Capacity (kapastitas), merupakan analisis untuk mengetahui calon 

nasabah dengan kemampuannya membayar pembiayaan atau mengelola usaha 

dan kemampuannya mencari laba.  

c. Capital (modal), adalah analisis yang bertujuan untuk mengetahui 

sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang dibiayai 

oleh lembaga keuangan.  

                                                           
15 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003), h. 75-76 
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d. Collateral (jaminan), merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah 

baik yang bersifat fisik mapun non fisik. Nilai jaminan hendaknya melebihi nilai 

pembiayaan yang diberikan, maka jaminan yang dititipkan dapat mengendalikan 

resiko pembiayaan bermasalah.  

e. Condition (kondisi), dalam memberikan pembiayaan hendaknya 

mempertimbangkan kondisi ekonomi dan politik yang ada dan prediksi untuk 

dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. 

Sedangkan penilaian pembiayaan dengan 7 P, yakni sebagai berikut: 

a. Personality ; yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah 

lakunya, yang meliputi sikap, emosi, tingkah lakuserta tindakan nasabah dalam 

menghadapi masalah dan penyelesaiannya. 

b. Purpos ; untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan 

termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah, apakah untuk produktif atu 

konumtif.  

c. Party ; mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi tertentu atau 

golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.  

d. Prospect ; yaitu menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah 

menguntungkan atau tidak. Hal ini sangat penting sebagai acuan dalam pemberian 

pembiayaan mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan diberikan tanpa adanya 

suatu prospek yang baik maka bisa mengakibatkan kerugian bagi pihak bank. 

e. Payment ; merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan 

pembiayaan yang telah diambi atau sumber dari mana saja dana untuk 

pengembaliaan pembiayaan diperolehnya.  
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f. Profitability ; sebagai analisa bagaimana nasabah dalam mencari laba. 

Analisis ini diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau 

mengalami peningkatan disetiap waktunya.  

g. Protection ; tujuannya adalah bagaimana pembiayaan yang disalurkan 

oleh lembaga keuangan melalui perlindungan berupa jaminan barang atau jasa.16 

 

7. Tehnik Perhitungan Angsuran Pembiayaan 

a. Flat Rate 

Perhitungan margin didasarkan pada plafond angsuran dan besarnya 

margin yang dibebankan dialokasikan secara proporsional sesuai dengan jangka 

waktu kredit. Dengan cara ini, jumlah pembayaran pokok dan margin setiap bulan 

sama besarnya. Perhitungan margin model ini dapat dilihat pada contoh berikut : 

Contoh:  

Tuan X menerima pinjaman dalam bentuk KPR dari Bank ABC sebesar 

Rp.140.000.000,- ( seratus empat puluh juta rupiah ) atau sebesar 70 % dari harga 

rumah yang hendak dibelinya, diluar segala macam biaya. Dengan margin yang 

berlaku 10% dalam jangka waktu 5 tahun.  

Penyelesaian : 

a. Pokok pinjaman     =   
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛

𝐿𝑎𝑚𝑎 𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛
   

                               =    
𝑅𝑝.140,000,000 

60
        = Rp. 2,333,333 

b. Margin                     = 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑥 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛

12𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛
    

                             = 
𝑅𝑝.140,000,000 𝑥 10%

12 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛
   = Rp. 1,166,667 

                                                           
16 Ibid, h. 91-94 
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Jadi, jumlah angsuran dengan metode flat rate adalah : 

Angsuran pokok per bulan                   Rp. 2,333,333 

Angsuran per bulan                              Rp.  1,166,667 

Jumlah angsuran perbulan                    Rp. 3,500,000 

 

Bulan 
Pokok  

Pinjaman 
Margin 

Total 

Angsuran 
Saldo Pokok 

1  Rp     2,333,333   Rp  1,166,667   Rp   3,500,000   Rp     137,666,667  

2  Rp     2,333,333   Rp  1,166,667   Rp   3,500,000   Rp     135,333,333  

3  Rp     2,333,333   Rp  1,166,667   Rp   3,500,000   Rp     133,000,000  

4  Rp     2,333,333   Rp  1,166,667   Rp   3,500,000   Rp     130,666,667  

5  Rp     2,333,333   Rp  1,166,667   Rp   3,500,000   Rp     128,333,333  

6  Rp     2,333,333   Rp  1,166,667   Rp   3,500,000   Rp     126,000,000  

7  Rp     2,333,333   Rp  1,166,667   Rp   3,500,000   Rp     123,666,667  

8  Rp     2,333,333   Rp  1,166,667   Rp   3,500,000   Rp     121,333,333  

9  Rp     2,333,333   Rp  1,166,667   Rp   3,500,000   Rp     119,000,000  

10  Rp     2,333,333   Rp  1,166,667   Rp   3,500,000   Rp     116,666,667  

11  Rp     2,333,333   Rp  1,166,667   Rp   3,500,000   Rp     114,333,333  

12  Rp     2,333,333   Rp  1,166,667   Rp   3,500,000   Rp     112,000,000  

13  Rp     2,333,333   Rp  1,166,667   Rp   3,500,000   Rp     109,666,667  

14  Rp     2,333,333   Rp  1,166,667   Rp   3,500,000   Rp     107,333,333  

15  Rp     2,333,333   Rp  1,166,667   Rp   3,500,000   Rp     105,000,000  

 

b. Efektif (Sliding Rate)  

Merupakan perhitungan margin yang dilakukan dengan mengalihkan % 

suku bunga per periode dengan sisa pinjaman, sehingga suku bunga yang dibayar 

debitur setiap bulannya semakin menurun akibatnya angsuran yang dibayarpun 

menurun jumlahnya. 

Contoh:  

Tuan X menerima pinjaman dalam bentuk KPR dari Bank ABC sebesar 

Rp.140.000.000,- ( seratus empat puluh juta rupiah ) atau sebesar 70 % dari harga 
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rumah yang hendak dibelinya, diluar segala macam biaya. Dengan margin yang 

berlaku 10% dalam jangka waktu 5 tahun.  

Penyelesaian : 

a. Pokok pinjaman           =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛

𝐿𝑎𝑚𝑎 𝐴𝑛𝑔𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛
 

                                     =  
𝑅𝑝.140,000,000

60
       =  Rp. 2,333,333 

b. Margin                  =  
𝑠𝑖𝑠𝑎 𝑝𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 𝑥 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛

12
 

                              =  
140,000,000 𝑥 10%

12
 

                              =  1,166,667 

Jadi total angsuran perbulan dengan metode sliding rate adalah 

= Total pinjaman – (pokok pinjaman x bulan ke-z) 

= (140,000,000 − (2,333,333 𝑥 1)60) 

=  3,500,000 

Jumlah angsuran perbulan Rp. 3,500,000 

Bulan 
Pokok 

Pinjaman 
Margin 

Total 

Angsuran 
Saldo Pokok 

1  Rp   2,333,333   Rp 1,166,667   Rp   3,500,000   Rp 137,666,667  

2  Rp   2,333,333   Rp 1,147,222   Rp   3,480,556   Rp 135,333,333  

3  Rp   2,333,333   Rp 1,127,778   Rp   3,461,111   Rp 133,000,000  

4  Rp   2,333,333   Rp 1,108,333   Rp   3,441,667   Rp 130,666,667  

5  Rp   2,333,333   Rp 1,088,889   Rp   3,422,222   Rp 128,333,333  

6  Rp   2,333,333   Rp 1,069,444   Rp   3,402,778   Rp 126,000,000  

7  Rp   2,333,333   Rp 1,050,000   Rp   3,383,333   Rp 123,666,667  

8  Rp   2,333,333   Rp 1,030,556   Rp   3,363,889   Rp 121,333,333  

9  Rp   2,333,333   Rp 1,011,111   Rp   3,344,444   Rp 119,000,000  

10  Rp   2,333,333   Rp    991,667   Rp   3,325,000   Rp 116,666,667  

11  Rp   2,333,333   Rp    972,222   Rp   3,305,556   Rp 114,333,333  

12  Rp   2,333,333   Rp    952,778   Rp   3,286,111   Rp 112,000,000  

13  Rp   2,333,333   Rp    933,333   Rp   3,266,667   Rp 109,666,667  

14  Rp   2,333,333   Rp    913,889   Rp   3,247,222   Rp 107,333,333  

15  Rp   2,333,333   Rp    894,444   Rp   3,227,778   Rp 105,000,000  
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c. Anuitas 

Jumlah angsuran bulanan yang dibayar debitur tidak berubah selama 

jangka waktu kredit. Namun demikian komposisi besarnya angsuran pokok 

maupun angsuran margin setiap bulannya akan berubah dimana angsuran margin 

akan semakin mengecil sedangkan pokok pinjaman akan semakin membesar.  

 Contoh:  

Seorang calon nasabah yang mengajukan KPR syariah berminat pada rumah 

yang berharga Rp 160.000.000 juta dari developer. Dia mempunyai uang muka 

sebesar Rp 20 juta sehingga dia membutuhkan KPR sebesar Rp 140 juta yang 

akan diangsur selama 10 tahun. Misalkan bank menghendaki pendapatan sebesar 

12% per tahun. 

 Penyelesaian : 

Angsuran per bulan    = p x 
𝑖

12
 𝑥 

1

(1− 
1

(1+ 
1

12
)

𝑚)

 

 Ket.   P = poko pinjaman 

           i   = margin per tahun 

           m = lama pinjaman (bulan) 

Pada waktu akad perjanjian antara bank dengan nasabah dibuat akad jual-beli 

dimana bank menjual rumah dengan harga sebesar: 

= 140,000,000 x 
12%

12
 𝑥 

1

(1−
1

1+
12%

12

)

  = 2,008,593 

Sehingga angsuran per bulan adalah Rp. 2,008,593 
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Bulan Margin 
Pokok 

Pinjaman 
Angsuran Sisa Pinjaman 

1  Rp   1,400,000   Rp  608,593   Rp 2,008,593   Rp  139,391,407  

2  Rp   1,393,914   Rp  614,679   Rp 2,008,593   Rp  138,776,728  

3  Rp   1,387,767   Rp  620,826   Rp 2,008,593   Rp  138,155,902  

4  Rp   1,381,559   Rp  627,034   Rp 2,008,593   Rp  137,528,867  

5  Rp   1,375,289   Rp  633,305   Rp 2,008,593   Rp  136,895,563  

6  Rp   1,368,956   Rp  639,638   Rp 2,008,593   Rp  136,255,925  

7  Rp   1,362,559   Rp  646,034   Rp 2,008,593   Rp  135,609,891  

8  Rp   1,356,099   Rp  652,494   Rp 2,008,593   Rp  134,957,397  

9  Rp   1,349,574   Rp  659,019   Rp 2,008,593   Rp  134,298,377  

10  Rp   1,342,984   Rp  665,610   Rp 2,008,593   Rp  133,632,768  

11  Rp   1,336,328   Rp  672,266   Rp 2,008,593   Rp  132,960,502  

12  Rp   1,329,605   Rp  678,988   Rp 2,008,593   Rp  132,281,514  

13  Rp   1,322,815   Rp  685,778   Rp 2,008,593   Rp  131,595,736  

14  Rp   1,315,957   Rp  692,636   Rp 2,008,593   Rp  130,903,100  

15  Rp   1,309,031   Rp  699,562   Rp 2,008,593   Rp  130,203,538  

16  Rp   1,302,035   Rp  706,558   Rp 2,008,593   Rp  129,496,980  

17  Rp   1,294,970   Rp  713,623   Rp 2,008,593   Rp  128,783,356  

18  Rp   1,287,834   Rp  720,760   Rp 2,008,593   Rp  128,062,596  

19  Rp   1,280,626   Rp  727,967   Rp 2,008,593   Rp  127,334,629  

20  Rp   1,273,346   Rp  735,247   Rp 2,008,593   Rp  126,599,382  

 

8. Pembiayaan KPR Syariah 

KPR merupakan salah satu jenis layanan yang diberikan bank kepada para 

nasabah yang berharap mendapatkan pelayanan untuk mendapatkan pinjaman dalam 

pemberian kredit perumahan. KPR muncul karena adanya kebutuhan yang tinggi di 

kalangan masyarakat untuk dapat memiliki rumah tanpa diimbangi dengan 

peningkatan daya beli di masyarakat. KPR sendiri pada awalnya merupakan salah 
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satu produk yang dikeluarkan oleh bank konvensional. Akan tetapi, seiring dengan 

perkembangannya, juga banyak dilakukan oleh perbankan syariah.17 

Produk pembiayaan KPR yang digunakan dalam perbankan syari’ah memiliki 

berbagai macam perbedaan dengan KPR di perbankan konvensional. Hal ini 

merupakan implikasi dari perbedaan prinsipal yang diterapakan perbankan syari’ah 

dan perbankan konvensional, yaitu konsep bagi hasil dan kerugian (profit and loss 

sharing) sebagai pengganti sistem bunga perbankan konvensional. Dalam produk 

pembiayaan kepemilikan rumah ini, terdapat beberapa perbedaan antara perbankan 

syari’ah dan perbankan konvensional, diantaranya adalah; pemberlakuan sistem 

kredit dan sistem markup, kebolehan dan ketidakbolehan tawar menawar (bargaining 

position) antara nasabah dengan Bank, prosedur pembiayaan dan lain sebagainya.18 

Melalui pembiayaan KPR kita dapat membeli rumah dengan dana atau uang 

muka tertentu. Tidak perlu menyediakan dana yang besar seharga rumah untuk dapat 

membeli hunian rumah. Kita sudah dapat menempati rumah idaman meski dalam 

proses mengangsur dalam jangka waktu lama. 

Dari segi pengistilahan, untuk produk pembiayaan pemilikan rumah, perlu 

dipikirkan suatu bentuk pengistilahan yang relevan. Karena istilah KPR cenderung 

memunculkan asumsi terjadinya kredit, padahal dalam perbankan syari’ah tidak 

menggunakan sistem kredit. Untuk menghindari hal itu (tetapi tetap menggunakan 

istilah KPR), beberapa Bank Syari’ah (seperti Bank Muamalat) memaknai KPR 

                                                           
17 Mohamad Heykal, “Analisa Tingkat Pemahaman KPR Syariah Pada Bank Syariah Di 

Indonesia”, jurnal binus business review Vol. 5 No. 2 November 2014: 519-526 
18 Helmi Haris, “Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Sebuah Inovasi Pembiayaan 

PerbankanSyari’ah)”, Jurnal Ekonomi Islam 1 (Juli,2007), hlm. 115 
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dengan ”Kepemilikan Rumah“. Dalam menjalankan produk KPR, Bank Syari’ah 

memadukan dan menggali akad-akad transaksi yang dibolehkan dalam Islam dengan 

operasional KPR perbankan konvensional. Adapun akad yang banyak digunakan oleh 

perbankan syari’ah di Indonesia dalam menjalankan produk pembiayaan KPR adalah 

akad murabahah dan istisna’.19 

KPR Muamalat iB sendiri adalah produk pembiayaan yang akan membantu 

Anda untuk memiliki rumah tinggal, rumah susun, apartemen dan condotel termasuk 

renovasi dan pembangunan serta pengalihan (take over) KPR dari bank lain dengan 

Dua pilihan akad yaitu akad murabahah (jual-beli) atau musyarakah mutanaqishah 

(kerjasama sewa). 

 

9. Akad Pembiayaan KPR Syariah 

Akad menurut bahasa berarti ikatan, lawan kata pelepasan atau pembubaran. 

Mayoritas mufaqa mengartikannya gabungan ijab dan qabul dan penghubung antara 

keduanya sedemikian rupa sehingga terciptalah makna atau tujuan yang diinginkan 

dengan akibat-akibat nyatanya. Dengan demikian akad adalah sesuatu perbuatan 

untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh dua belah pihak yang melakukan ijab 

dan qabul.20 

Menurut fuqaha akad memiliki dua pengertian yakni umum dan khusus. 

Pengertian umum lebih dekat dengan pengertian bahasa dan pengertian ini tersebar di 

kalangan fuqaha malikiyyah, syafi’iyyah dan hanabillah yaitu setiap sesuatu yang 

ditekadkan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak 
                                                           

19 Ibid, h. 115-116 
20 Muhammad Jawad Mugniyah, Fiqih al-Imam Ja’Far ash-Shadiq Juz 3&4, (Jakarta : Lentera, 

2009) h.34 
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sendiri seperti wakaf, ibra’ (pengguguran hak), talak dan sumpah. Maupun dalam 

menciptakannya seperti jual beli dan sewa menyewa. Adapun pengertian khusus yang 

dimaksud disini ketika membicarakan tentang akad adalah hubungan antara ijab efek 

terhadap objek.21 

Akad pembiayaan merupakan syarat atau ketentuan yang berlaku dimana di 

dalamnya terdapat ijab (penawaran) dan Kabul (penerimaan) pada sebuah transaksi 

yang harus dipenuhi. Akad pada produk perbankan untuk pembiayaan perumahan 

syariah yang sudah ada sekarang ini yakni akad murabahah (jual-beli), istishna, 

ijarah khususnya Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT).22 Namun, belakangan tahun 

ini beberapa bank syariah di Indonesia mulai menggunakan akad musyarakah 

mutanaqishah sebagai produk akad pembiayaan perumahannya. Secara prinsip akad 

murabahah dan musyarakah mutanaqishah berbeda. Berikut penjelasan akad 

murabahah dan musyarakah mutanaqishah. 

a. Murabahah  

1) Pengertian Murabahah 

Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan) yakni prinsip bai‟ (jual 

beli) dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai 

keuntungan yang disepakati. Pada murabahah, penyerahan barang dapat 

                                                           
21 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4, (Cet. 1, Jakarta : Gema Insani, 2011), 

h.420 
22 Helmi Haris, Opcit h.116 
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dilakukan saat transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara tunai atau 

tangguh. 23 

 Murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga 

barang, harga asli pembelian penjualan yang diketahui oleh pembeli dan 

keuntungan penjualan pun diberitahukan kepada pembeli, sedangkan transaksi 

yang terlaksana antara penjual dengan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat 

harga asli barang disebut musawwamah.24 Penggunaan pembiayaan murabahah 

lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan 

investasi, akad murabahah sangat sesuai karena ada barang yang akan 

diinvestasikan oleh nasabah atau akan ada barang yang menjadi objek investasi. 

Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan dikonsumsi oleh 

nasabah jelas dan terukur. 

2) Rukun dan Syarat Murabahah 

Rukun dalam murabahah, yaitu:      

a) Orang yang menjual (ba‟i) 

b) Orang yang membeli (musytari) 

c) Ada objek yang di jual belikan (mabi‟) 

d) Harga (tsaman) 

e) Akad atau ijab qabul (sighat)  

Syarat murabahah,25 yaitu : 

                                                           
23 Adiwarman Karim. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, ( Jakarta: Raja Grafindo 

Persada 2004). h. 88 
24 Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah 

(Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), hlm.25-26   
25 Syafi’i Antonio, Opcit, h. 102 
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a) Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah. 

b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang diterapkan. 

c) Kontrak harus bebas dari riba. 

d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas 

barang sesudah pembelian. 

e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. 

 

Berikut ini ada beberapa yang harus diperhatikan dalam melakukan 

transaksi murabahah yaitu Rukun dan Syaratnya agar transaksi yang dilakukan 

sesuai dengan yang dianjurkan dalam Islam. 

Salah satu Fatwa Dewan Syariah Nasional yang terkait dengan transaksi 

Murabahah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-

MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 tentang Murabahah. 

Skema pembiayaan murabahah digambarkan pada gambar berikut. 

Gambar 2.1 

Skema Kerja Prinsip Murabahah 

1 

2 

 5      

  3     4 

 

 Keterangan : 

1. Negoisasi dan persyaratan 

Bank  

Syariah 

 

Nasabah 

 Bank 

Supplier 
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2. Akad jual beli 

3. Bank membeli barang ke supplier 

4. Barang dikirim ke nasabah 

5. Nasabah membayar ke pihak bank 

 

 Dari skema di atas dapat dilihat bahwa transaksi murabahah banyak dijumpai 

di kehidupan sehari-hari seperti yang dilakukan pedagang warung, toko, supermartket 

dan sebagainya.  

3) Jenis Transaksi Murabahah 

 Dilihat dari pengadaan barang murabahah dapat dibagi menjadi dua,26 yaitu : 

a) Murabahah tanpa pesanan 

 Dalam jenis ini pengadaan barang yang merupakan objek jual beli 

dilakukan tanpa memperhatikan ada yang pesan atau tidak. Jika barang sudah 

menipis, penjual akan mencari tambahan barang dagangan. Pengadaan barang 

dilakukan atas dasar persediaan minimum yang harus dipelihara. Salah satu 

contoh yaitu supermarket. 

b) Murabahah berdasarkan pesanan  

 Dalam jenis ini pengadaan barang yang merupakan objek beli dilakukan 

atas dasar pesanan yang diterima. Apabila tidak ada pesanan maka tidak 

dilakukan pengadaan barang. Pengadaan barang sangat tergantung pada proses 

jual belinya. Hal ini dilakukan untuk menghidari persediaan barang yang 

menumpuk dan tidak efisien. 

 

                                                           
26 Wiroso, Produk Perbankan Syariah, (Jakarta : LPFE, 2011) h. 171-173 



32 
 

 

4) Unsur-unsur Transaksi Murabahah 

 Pembahasan transaksi murabahah berikut disesuaikan dengan unsur-unsur 

yang terkandung dalam transaksi murabahah tersebut antara lain :27  

a) Uang muka murabahah, baik uang muka yang diterima dari pembeli 

oleh bank syariah maupun uang muka yang dibayar bank syariah sebagai pembeli 

kepada pemasok. 

b) Penentuan harga perolehan barang yaitu komponen apa saja yang 

dapat dimasukkan dalam unsur harga perolehan termasuk diskon yang diterima 

oleh bank syariah atas pengadaan barang dari pemasok, baik sebelum akad 

dilaksanakan maupun sesudah akad dilaksanakan. 

c) Keuntungan murabahah, baik metode perhitungan keuntungan 

maupun metode pengakuan keuntungan murabahah. 

d) Hutang nasabah sebagai akibat pembayaran harga barang yang 

dilakukan secara tanggung termasuk potongan kewajiban nasabah. 

e) Denda, jaminan, dan sebagainya. 

 

b. Musyarakah Mutanaqisah 

 Musyarakah Mutanaqisah merupakan turunan dari akad Musyarakah. 

Dikatakan produk turunan karena ia dalam praktiknya harus memenuhi ketentuan 

rukun dan syarat dari akad Musyarakah. Kata dasar dari musyarakah adalah syirkah 

yang berasal dari kata:syaraka-yusyriku-syarkan-syarikan-syirkatan (syirkah), yang 

berarti kerjasama. Musyarakah atau syirkah adalah kerjasama antara modal dan profit 

                                                           
27 Ibid, h. 184 
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dari dua pihak, baik perusahaan maupun kelompok. Sementara mutanaqishah berasal 

dari kata; yatanaqishu, tanaqish, tanaqishan, mutanaqishun, yang berarti mengurangi 

secara bertahap. 

 Musyarakah mutanaqishah adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana 

salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian 

dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi 

pemilik penuh usaha tersebut.28 Secara sederhana, jumlah modal antara bank dan 

nasabah digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 2.2 

Diagram Jumlah Modal Pada Pembiayaan Akad 

Musyarakah Mutanaqisah 

  

   Modal 

 

 Akhir periode 

    Porsi Kepemilikan       Porsi Kepemilikan  

 

 Perpindahan kepemilikan dari porsi bank syariah kepada nasabah seiring 

dengan bertambahnya jumlah modal nasabah dari pertambahan angsuran setiap 

bulannya. Apabila masa angsuran berakhir, berarti kepemilikan suatu barang atau 

benda tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. Penurunan porsi kepemilikan 

bank syariah terhadap barang atau benda berkurang secara proporsional sesuai 

dengan besarnya angsuran. Selain sejumlah angsuran yang harus dilakukan nasabah 

                                                           
28 Atang Abd. Hakim, Fiqih Perbakan Syariah (Bandung: PT Rka Aditama, 2011), h. 146 

 

Bank 
Nasabah 



34 
 

 

untuk mengambil alih kepemilikan, nasabah harus membayar sejumlah sewa kepada 

bank syariah hingga berakhirnya batas kepemilikan bank syariah. Pembayaran sewa 

dilakukan bersamaan dengan pembayaran angsuran. 

 Musyarakah mutanaqisah merupakan gabungan dari akad pembiayaan dari 

musyarakah dan jual beli (ba’i).29 Gabungan kedua akad ini dapat tercermin dalam 

kontrak akad musyarakah mutanaqisah itu sendiri, yaitu setelah sepakat bekerja sama 

dalam bisnis/proyek, satu pihak dapat mencairkan kepemilikannya dari aset yang 

terus berjalan. Sedangkan dalam praktiknya Musyarakah mutanaqisah selain kedua 

akad tersebut juga terdapat akad sewa atau ijarah.   

 Dalam ketentuan syariah, syarat-syarat sahnya akad musyarakah 

mutanaqishah merupakan gabungan dari akad musyarakah dan akad ijarah. Hal ini 

dikarenakan akad musyarakah mutanaqishah merupakan penerapan dari gabungan 

akad tersebut. Adapun syarat-syarat akad musyarakah mutanaqishah meliputi:  

1) Para pelaku dalam musyarakah mutanaqishah harus cakap hukum dan 

baligh  

2) Modal musyarakah mutanaqishah harus diberikan secara tunai  

3) Modal yang sudah diserahkan oleh setiap mitra harus dicampur, tidak 

boleh dilakukan pemisahan untuk kepentingan khusus  

4) penentuan nisbah harus disepakati di awal akad untuk menghindari risiko 

perselisihan diantara mitra 

5) Masing-masing pihak harus rela, artinya tidak ada unsur paksaan.  

6) Objek musyarakah mutanaqishah harus jelas 

                                                           
29 Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008, tentang  Musyarakah Mutanaqisah. 
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7) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan dibolehkan oleh agama  

8) Biaya sewa objek musyarakah mutanaqishah dibagi sesuai persentase 

porsi kepemilikan.30 

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam musyarakah mutanaqishah adalah 

prinsip kerjasama dalam hal kepemilikan sebuah barang. Unsur-unsur yang harus ada 

dalam akad musyarakah mutanaqishah atau rukun musyarakah mutanaqishah, yaitu: 

1) Pelaku akad  

2) Objek musyarakah mutanaqishah  

3) Ijab qabul atau serah terima  

4) Nisbah keuntungan  

5) Ujrah atau biaya sewa  

 Skema pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah dapat digambarkan sebagai 

berikut. 

Gambar 2.3 

Skema Kerja Prinsip Musyarakah Mutanaqishah 

 

 2 2 

 

 

  

 1  1 

  

 

 4 

   

  3 

                                                           
30 Putri Kamilatur Rohmi, “Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Pembiayaan 

Kepemilikan Rumah Di Bank Muamalat Lumajang”, jurnal Iqtishoduna Vol. 5 No. 1 April 2015 
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Keterangan : 

1. Bank dan nasabah menyalurkan dana sesuai porsi modal (hishash) sesuai 

kesepakatan kedua pihak 

2. Rumah/asset disewakan dan hasil sewa dibagi dengan pembagian hasil usaha 

(nisbah) sebesar 60%  untuk bank syariah sebagai mitra 1 dan 40% untuk 

nasabah sebagai mitra 2. Dalam perhitungan sewa ini tidak perhitungan 

penyusutan sebagai harga pokok karena sebagai penyewa adalah nasabahnya 

sendiri dan bank syariah tidak menerima kembali objek ijarah tersebut. 

3. Bank syariah mendapatkan pendapatan dari hasil sewa rumah/asset 

4. Pembayaran porsi modal bank syariah (mitra 1) dari nasabah (mitra 2). 

Pembayaran porsi modal sekaligus pembayaran sewa menyewa dari nasabah 

kepada bank syariah 

 

d. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KPR iB Angsuran 

Super Ringan 
KPR iB Fix To Fix 

1.   Mekanisme 

2. Keunggulan dan kelemahan 

3. Rasio perbandingan jumlah 

nasabah 

Penelitian Deskriptif 

Kuliatatif 

KPR iB Muamalat 


