
 

 

 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut undang-undang No.21 tahun 2018 pasal 1 Bank Syariah adalah Bank 

yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Kemunculan perbankan 

Syariah ini merupakan sebuah alternatif dalam sistem keuangan dengan karakter 

bebas bunga. 

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan 

penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainya dalam rangka 

menigkatkan taraf hidup rakyat yang banyak. 

Dilihat dari segi imbalan maupun jasa atau pengunaan dana, baik simpanan 

maupun pinjaman, menurut peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 bahwa 

bank dibedakan menjadi dua yaitu :  

a) Bank konvensional yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpun dana 

maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan 

imblan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentasi periode tertentu. 

b) Bank syariah yaitu bank yang dalam aktifitasnya, baik penghimpun dana 

maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan megenakan 

imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.  
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“Menurut Muhammad Syafei’i Antonio (2015). Hal mendasar membedakan 

antara lembaga keuangan konvesional dengan syariah adalah terletak pada 

pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada 

lembaga keuagan dan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah”. 

(17) 

 

Pertumbuhan dan perkembagan perbankan syariah di Indonesia tumbuh makin 

pesat secara fantastis. Krisis keuangan disatu sisi telah membawa hikmah bagi 

perkembagan perbankan syariah.  Prospek perkembagan syariah di Indonesia makin 

cerah dan menjanjikan.  Bank syariah di Indonesia diyakini akan terus tumbuh dan 

berkembang.  Perkembangan industri lembaga syariah ini diharapkan mampu 

memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. 

Menurut Hilip Kotler dan Gary Armstrong (2010) Bank Syariah tidak 

menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun 

membebankan bunga atas pengunaan dana dan pinjaman karena bunga 

merupakan riba yang diharamkan.  Bank Islam di Indonesia sudah dikenal oleh 

masyarakat dengan berdirinya Bank Syariah sebagai bank umum syariah yang 

pertama kali muncul di Indonesia. (43) 

 

Perkembangan Bank Syari’ah di Indonesia tergolong pesat.  Dalam waktu yang 

singkat banyak bank-bank yang bersifat konvesional akhirnya membuka cabang 

perbankan yang bersifat syari’ah.  Perusahaan-perusahaan perbankan tersebut 

bukanlah sekedar mencoba untuk mengebangkan prinsip syariah di Indonesia, tetapi 

faktor lebih penting adalah permintaan masyarakat untuk dibentuknya perbankan 

syariah. 

Bank Syari’ah merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip Syariah 

Islam.  Sesuai dengan perintah dan larangan syari’ah. Perbedaan pokok antara bank 

syariah dengan bank konvesional adalah adanya larangan riba (bunga) bagi bank 

syari’ah, riba dilarang sedangkan jual beli (al-bai) dihalalkan, ini berarti membayar 
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dan menerima bunga atas yang dipinjam atau dipinjamkan adalah dilarang. Dalam 

operasinya, baik dalam kegiatanya penghimpun dana dari masyarakat maupun dalam 

penyaluran dana kepada masyarakat, bank syari’ah tidak memperhitungkan bunga 

dalam prinsip jual beli.  

PT. Bank Negara Indonesia (BNI) merupakan salah satu cabang Bank Nagara  

Indonesia yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada 

masyarakat tanpa adanya sistem bunga.  Dalam kegiatanya penyaluran dana, bank 

syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang 

digunakan penanaman dana atau penyertaan keuntungan yang diperoleh tergantung 

pada kinerja usaha bank, sesuai jual beli dan bagi hasil yang telah diperjanjikan 

sebelumya.  Pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana dan layak 

memperolehnya.  Keduanya dimasukan dalam istilah” pembiayaan”.  

Pembiayaan murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan 

tambahan margin (keuntungan) yang telah disepakati oleh kedua bela pihak.  Dalam 

pembiayaan ini, penjual (dalam hal ini adalah bank) memberitahu harga produk yang 

dibeli dan menentukan suatu tingkat margin. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merasa tertarik 

untuk melakukan penelitian lebih  lanjut megenai Pola Manajemen Pembiayaan 

Sistem Murabahah BNI Syariah Kendari Dengan Judul“Pola Manajemen 

Pembiayaan Sistem Murabahah (Studi Kasus Pada PT. BNI Syariah Cabang 

Kendari)”. 
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1.2 Fokus Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka batasan masalah pada penelitian ini 

adalah “Pola Manajemen Pembiayaan Sistem Murabahah PT. BNI Syariah Cabang 

Kendari”. 

1.3 Rumusan Masalah 

Masalah yang diteliti agar dapat menjadi jelas dan lebih operasional maka 

masalah ini perlu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pola Manajemen Pembiayaan Sistem Murabahah PT.BNI 

Syariah Cabang Kendari? 

2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat Pola Manajemen 

Pembiayaan Sistem Murabahah PT. BNI Syariah Cabang Kendari? 

3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan Pola 

Manajemen Pembiayaan Sistem Murabahah PT. BNI Syariah Cabang 

Kendari? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk Mengetahui Pola Manajemen Pembiayaan Sistem Murabahah PT. 

BNI Syariah Cabang Kendari. 

2. Untuk Megetahui Faktor-Faktor Yang Menjadi Pendukung Dan Penghambat 

Pola Manajemen Pembiayaan Sistem Murabahah PT. BNI Syariah Cabang 

Kendari. 
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3. Untuk Mengetahui Upaya-Upaya Yang DilakukanUntukMengatasi 

Hambatan-Hambatan Pola Manajemen pembiayaan Sistem Murabahah PT. 

BNI Syariah Cabang Kendari. 

1.5  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis peneltian ini adalah sebagai salah satu alternatif untuk 

menambah wawasan keilmuan terkait pola manajemen pembiayaan sistem 

murabahah PT. BNI Syariah Cabang Kendari,serta dengan hasil peneilitian ini 

diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis dengan 

penelitian ini, sekaligus sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan secara 

emperis, sehingga diperoleh pemahaman megenai Pola Manajamen Pembiayaan 

Sistem Murabahah PT.BNI Syariah Cabang Kendari. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai sarana untuk bahan informasi dan memberikan kontribusi yang 

bermanfaat bagi pihak fakultas. 

2. Sebagai masukan bagi pihak bank serta dapat menunjang keberhasilan pihak 

bank khususnya. 

3. Bagi penulis adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

kesarjanaan dalam bidang ilmu perbankan syariah, selain itu diharapkan dapat 

meningkatkan penalaran, keluasan wawasan dan kemampuan pemahaman 

penulis tentang pola manajemen pembiayaan sistem murabahah PT. BNI 

Syariah Cabang Kendari. 
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4. Bagi peneliti lain adalah sebagai acuan reverensi dan bahan bacaan bagi 

seluruh mahasiswa IAIN Kendari yang akan melakukan penelitian terkait pola 

manajemen pembiayaan sistem murabahah PT. BNI Syariah Cabang Kendari. 

1.6 Definisi Operasional 

Menghindari dan mempermudah salah satu pengertian serta mempertegas ruang 

lingkup pembahasan, maka penulis memandang perlu menyampaikan operasional 

sebagai berikut : 

1. Pola Manajemen Pembiayaan Sistem Murabahah merupakan bentuk atau model 

(lebih abstrak, suatu peraturan) yang bisa dipakai untuk membuat atau untuk 

menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu yang dimaksud dalam hal ini adalah 

pola manajemen pembiayaan sistem murabahah mempunyai pola manajemen 

pembiayaan dasar yang dapat ditunjukan atau terlihat, yang mana pola manajemen 

pembiayaan murabahah tersebut dapat memperlihatkan hasil yang optimal bagi 

perusahaan khususnya BNI Syariah Cabang Kendari.  

2. Manajemen Pembiayaan Sistem Murabahah adalah sebuah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk 

mencapai sasaran secara efektif dan efesien. Manajemen pembiayaan sistem 

murabahah merupakan ilmu yang mengatur aktivitas pengumpulan dana, 

penyaluran kredit, serta pelaksanaan lalu lintas pembayaran agar berjalan efektif 

dan efesien dalam mengapai tujuan. 

3. Pembiayaan Sistem Murabahah dapat diartikan sebagai fasilitas yang berhubungan 

dengan biaya melalui penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuaan atau 

kesepakataan antara bank dengan nasabah. 


