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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perbankan Syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep 

ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan yang dikembangkan sebagai suatu 

respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya 

mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan adanya jasa 

transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip 

syariah Islam. 

Berdirinya bank syariah di Indonesia memiliki dampak tersendiri baik itu untuk 

masyarakat maupun dalam bidang perbankan. Dalam hal ini perbankan bertugas 

sebagai mediasitor untuk masyarakat dimana pihak perbankan memberikan berbagai 

fasilitas yang ada. Salah satu fasilitas pada bank syariah dalam bidang pembiayaan, 

bank syariah menyalurkan dana yang diperoleh dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan disalurkan melalui pembiayaan. Dalam hal ini bank syariah 

memberikan pembiayaan kepada nasabah sehingga nasabah dapat meningkatkan 

ekonomi mereka, baik itu modal atau kerja sama yang di lakukan yang sebelumnya 

telah di setujui bersama. Akan tetapi pembiayaan yang diberikan tidak semuanya 

berjalan lancar, hal ini mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah, apabila 

pembiayaan yang diberikan berjalan lancar maka profitabilitas yang dimiliki akan 

bagus, namun sebaliknya apabila pembiayaan yang diberikan mengalami macet hal 
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ini akan berdampak buruk terhadap profitabilitas bank tersebut. Sehingga pihak 

perbankan sangat teliti dalam penyaluran pembiayaan, dimana penyaluran itu harus 

tepat sasaran sehingga nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan dapat dengan 

lancar pada saat proses pengembalian pembiayaan yang diberikan atau tidak terjadi 

macet. 

Secara filosofi bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan 

masalah riba.Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan 

salah satu tantangan yang di hadapi dunia Islam saat ini. Suatu hal yang 

menggembirakan belakangan ini bahwa para ekonom Islam telah mencurahkan 

perhatian besar, guna untuk menemukan cara menggantikan sistem bunga dalam 

transaksi perbankan dan transaksi keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam. 

Upaya ini dilakukan dalam upaya untuk membangun model teori ekonomi yang 

bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi 

pendapatan. 1  Pada permulaan perkembangannya perbankan syariah menawarkan 

produk-produk perbankan yang bebas bunga yaitu: mudharabahdan musyarakah, dua 

produk yang diasumsikan berdasarkan pada sistem bagi hasil, atau yang populer 

dikenal sebagai Profit and Loss Sharing(PLS). dengan dua produk itu, bank tidak 

beroperasi dengan bunga, tetapi berbagi hasil dengan nasabah.2 

                                                             
1Muhamamad,"Manajemen Bank Syariah",(Yogyakarta: UPP STIM YKPN),2011, h.7 

2Arif Mahtuhin, dikutip dalam Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah, Diterjemahkan oleh 

Arif Mahtuhin, Penerbit Paramadina, Cet-I, Jakarta, 2004, 

https://www.kompasiana.com/tag/ekonomi
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Murabahah merupakan salah satu jenis kontrak (akad) yang paling umum 

diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah. Murabahah diterapkan 

melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan 

yang akan diperoleh bank. Porsi pembiayaan dengan akad Murabahah saat ini 

berkontribusi paling besar dari total pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia yakni 

sekitar 60%.Hal ini terjadi karena sebagian besar kredit dan pembiayaan yang 

diberikan sektor perbankan di Indonesia bertumpu pada sektor konsumtif. Agar 

mampu bersaing dengan perbankan konvensional, fitur Pembiayaan Murabahah yang 

mudah dan sederhana menjadikan ia primadona bagi perbankan syariah untuk 

memenuhi kebutuhankebutuhan pembiayaan konsumtif seperti pengadaan kendaraan 

bermotor, pembelian rumah dan kebutuhan konsumen lainnya. 

Pada awalnya, Murabahah tidak berhubungan dengan pembiayaan. Lalu, para 

ahli dan ulama perbankan syariah memadukan konsep Murabahah dengan beberapa 

konsep lain sehingga membentuk konsep pembiayaan dengan akad Murabahah. 

Sekalipun pembiayaan Murabahah identik dengan pembiayaan konsumtif, namun 

sesungguhnya pembiayaan Murabahah dapat juga digunakan untuk pembelian barang 

produktif bagi aktivitas investasi maupun modal kerja usaha. 

Dalam rangka mendorong bank syariah agar tetap sesuai ketentuan dan standar 

syariah serta peraturan perundang-undangan terkait serta meningkatkan pelayanan 

dan perlindungan konsumen perbankan syariah diperlukan adanya standar produk 

yang dilandasi analisa permasalahan yang terjadi dalam penerapan produk 

pembiayaan Murabahah.Beberapa permasalahan terkait penerapan produk 
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pembiayaan Murabahah menyangkut isu syariah, legal, dan operasional.Pembiayaan 

dengan skema Murabahah telah diaplikasikan sebagai produk unggulan perbankan 

syariah di berbagai belahan dunia meskipun praktik di lapangan masih memerlukan 

panduan standar produk untuk menghindari adanya berbagai penyimpangan. 

Dengan semakin ketatnya persaingan di dunia bisnis maka perusahaan haruslah 

mampu untuk mengimbangi perusahan-perusahan pesaing yang ada di pasaran, hal 

utama yang menjadi perhatian produsen tidak hanya bertumpu pada perusahaan itu 

sendiri akan tetapi perusahaan akan mengorientasikan bisnisnya pada layanan yang di 

berikan oleh perusahaan. Fenomena ini terjadi karena munculnya pesaing-pesaing 

baru yang terus berimprovisasi dalam menjalin hubungan dengan konsumen. 

Konsumen tidak hanya lagi memperhatikan harga barang akan tetapi juga menilai 

barang dari kualitas barang tersebut, sehingg perusahaan harus berusaha dengan keras 

untuk tetap mempetahankan mutu dari produk yang dihasilknya. 

Tumbuhnya lembaga keuangan dengan sistem bagi hasil dalam prinsip jual 

beli murabahah diharapkan akan membantu dan mendorong kegiatan investasi dan 

dengan jangkauannya masyarakat lemah mampu meningkatkan usaha mereka. 

Sehingga Islam menganjurkan untuk berbuat baik antara sesama serta menjaga 

keharmonisan hubungan masyarakat melaui prinsip saling membantu dalam 

meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis. 

 

 



5 
 

 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah/5 : 2 

َل  ٱلشه ي     ِ و  نُواْ َل  تُِحلُّواْ ش ع   ئِر  ٱَّلله ام  اٱلهِذين  ء  ٱۡلح  أ يُّه  َل  ٱۡهر  ام  و  ئِد  و  لۡ ر 
َل  ٱۡلق ل    ۡدي  و  ام  ه  ر  ين  ٱۡلب ۡيت ٱۡلح  ا ّمِ َل   ء 

ل ۡلتُۡم ف ٱۡصط ادُ  إِذ ا ح  ۚا و  نا ِرۡضو   بِِّهۡم و  ن ره  و  ي ۡبت غُون  ف ۡضالا ّمِ
نه واْۚ دُّوكُۡم ع ِن اُن ق ۡوٍم أ ن ص    كُۡم ش ن  َل  ي ۡجِرم 

ت ع او    و 
اِم أ ن ت ۡعت دُواْْۘ ر  ۡسِجِدٱۡلح  ٱلتهقۡ ٱۡلم  ٰۖ و  نُواْ ع ل ى ٱۡلبِّرِ و  ى  نُوو  ٱۡلعُۡدو   َل  ت ع او  ۡثِم و  ٱتهقُواْٱَّلله ٰۖ إِنه اْ ع ل ى ٱۡۡلِ ِنۚ و 

 ٢ٱَّلله  ش ِديدُ ٱۡلِعق اِب 

Terjemahnya : 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi´ar-syi´ar Allah, 

dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) 

binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) 

mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari 

kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah 

haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada 

sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, 

mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu 

dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 

Allah amat berat siksa-Nya” 

Tahun 2011 pertumbuhan Simpanan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan 

Murabahah mengalami peningkatan yang cukup pesat hal ini menggambarkan 

bahwa kepercayaan masyarakat dalam menanamkan modalnya di Bank BRI syariah 

kendari tinggi dan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan Produk Pembiayaan 

Murabahah juga tinggi. Pada tahun 2011 ini juga pembiayaan macet mengalami 

peningkatan dan Pendapatan Margin mengalami penurunan, hal ini dikarenakan para 

karyawan hanya di kejar target untuk mencari nasabah, namun analisa terhadap calon 

nasabah itu hanya minim. 

Tahun 2011 sampai tahun 2014 bunga BI juga tinggi yaitu sebesar tahun 

2011 bunga BI sebesar 6,75%, tahun 2012 bunga BI sebesar 5,75%, tahun 2013 

bunga BI sebesar 6,00%, tahun 2014 bunga BI sebesar 7,50%.3 Hal ini menunjukkan 
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bahwa masyarakat cenderung menyimpan dana yang dimiliki di bank konvensional 

karena bunga yang ditawarkan lebih tinggi. Namun mulai tahun 2012 sampai tahun 

2015 pertumbuhan Pendapatan Margin dan Pembiayaan Murabahah mengalami 

penurunan yang cukuppesat. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat 

dalam menggunakan produk pembiayaan murabahah mengalami penurunan 

sehingga mengakibatkan turunnya pendapatan marginyang dimiliki oleh Bank BRI 

Syariah Turunnya pendapatan margin ini di bisa disebabkan oleh banyaknya kredit 

macet yang dimiliki oleh Bank BRI Syariah, hal ini terjadi karena kurang telitinya 

pihak Bank BRI Syariah dalam memilih dan menganalisa nasabah pembiayaan. 

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul 

“Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Nasabah 

UMKM”(Studi Pada Bank BRI Syariah Cabang Kendari) 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penelitian ini akan dibatasi, agar 

lebih terfokus dalam pembahasan. Masalah yang akan diteliti  adalah “pengaruh 

pembiayaan murabahah terhadap pendapatan Nasabah UMKM” (studi pada Bank 

BRI syariah cabang kendari) 

C. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 
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Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan nasabah 

khususnya pada nasabah UMKM Bank BRI syariah kendari ? 

D. Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

Untuk mengetahui apakah pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap 

pendapatan  nasabah UMKM ? 

E. Manfaat  penelitian 

Penelitian mengenai pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pendapatan 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi peneliti  

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis terlebih dalam 

penerapanya berdasarkan teori dan konsep yang telah dipelajari. 

b. Bagi akademisi  

penelitian ini dapat dijadikan sumbang pemikiran atau studi banding bagi mahasiswa 

atau pihak yang melakukan penelitian sejenis. Disamping itu, guna meningkatkan 

keterampilan, memperluas wawasan yang akan membentuk mental mahasiswa 

sebagai bekal memasuki lapangan kerja. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi bank BRIS Kendari  

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam 

pemberian pembiayaan syariah khususnya pada Pembiayaan murabahah untuk Usaha 

Mikro Kecil Menengah (UMKM) sehingga dapat membantu perkembangan usaha 

nasabah. 

b. Bagi instansi terkait  

hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi pihak-pihak terkait 

dengan permasalahan ekonomi khususnya kementrian koperasi dan UKM dalam 

menentukan kebijakan terkait dengan usaha lembaga keuangan mikro syariah dan 

pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

c. Bagi Masyarakat 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan masyarakat khususnya pelaku 

UMKM untuk beralih ke lembaga keuangan syariah yang telah turut serta membantu 

perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan perekonomian nasional 

serta merupakan suatu solusi untuk sistem keuangan tampa sistem bunga riba (riba). 

 

 

 

 

 

 


	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	BAB I
	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Batasan Masalah
	C. Rumusan masalah
	D. Tujuan penelitian
	E. Manfaat  penelitian

	KAJIAN PUSTAKA
	A. Penelitian Relevan
	B.  Kajian  Teori
	b. Dasar Hukum Murabahah
	6. Kerangka Pikir
	7. Hipotesis

	BAB III
	METODE PENELITIAN
	A. Jenis penilitian
	B. Waktu dan tempat penelitian
	D. Data Dan Sumber Data
	E. Desain Penelitian
	F. Variabel  Penelitian
	G. Tehnik Pengumpulan Data
	H. Tehnik Analisis Data
	I. Definisi Operasional Variabel

	BAB IV
	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	A. Gambaran Umum Bank BRISyariah
	B. Visi Dan Misi Bank BRI Syariah
	C. Struktur Orgnisasi Bank BRI Syriah Kantor Cabang Kendari
	D. Karakteristik Responden
	E. Hasil Penelitian dan Pembahasan
	F. Analisis Hasil Penelitian
	G. Pembahasan Hasil Penelitian

	a =0,000
	BAB  V
	KESIMPULAN DAN SARAN
	A. Kesimpulan




