
 

BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia memiliki tiga kebutuhan yang 

biasa dikenal dengan kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Kebutuhan 

primer sendiri merupakan kebutuhan yang paling mendasar dan bersifat wajib 

untuk dipenuhi, sedangkan kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan 

tambahan setelah terpenuhinya kebutuhan primer dan kebutuhan tersier 

merupakan kebutuhan akan barang mewah. 
 

Kebutuhan primersendiri terdiri atas sandang, pangan, dan papan. 

Sandang adalah pakaian manusia, pangan merupakan sumber makanan bagi 

manusia dan yang terakhir adalah papan, papan merupakan kebutuhan rumah 

atau tempat tinggal.Tiga kebutuhan pokok manusia tersebut merupakan 

kebutuhan hidup yang tidak dapat ditinggalkan.Kehidupan yang layak, 

menyangkut terpenuhinya ketiga kebutuhan pokok tersebut. 
 

Dari ketiga kebutuhan dasar manusia tersebut, kebutuhan yang paling 

akhir dipenuhi adalah kebutuhan akan tempat tinggal atau rumah. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, 

Rumah adalah “Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan hunian 

bagi pembinaan keluarga”
1
.Rumah merupakan kebutuhan dasar dan 

mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia, selain sebagai 

salah satu kebutuhan dasar manusia, perumahan dan pemukiman mempunyai 

fungsi yang sangat strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian 

budaya, dan peningkatan kualitas generasi mendatang, termasuk perannya 

sebagai pemantapan jati diri. 
 

Seiring berkembangnya zaman kebutuhan hidup manusia terus 

meningkat terutama mengenai kebutuhan papan, yaitu untuk memiliki rumah 

impian, sebagai salah satu kubutuhan utama manusia maka rumah diminati 

banyak orang. Namun, populasi penduduk yang terus meningkatmenimbulkan 
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Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan 

dan Pemukiman. 
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banyak masalah yang berkaitan dengan perumahan atau tempat tinggal. 

Tingkat kualitas hidup yang tidak terkendali, memunculkan fenomena 

perumahan liar di perkotaan, akibat mahalnya kebutuhan hidup, dan mahalnya 

biaya pembangunan rumah. 
 

Harga rumah yang melambung tinggi menyebabkan jarang orang yang 

mampu membeli rumah secara tunai, sehingga membeli dengan angsuran atau 

menyewa adalah alternatif yang dipilih. Banyak cara yang dapat ditempuh oleh 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka dalam hal perumahan, 

salah satunya adalah dengan menggunakan jasa bank. 
 

Bank merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran sangat 

penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara, bahkan 

pertumbuhan bank suatu negara dipakai sebagai ukuran pertumbuhan 

perekonomian negara tersebut.sebagai badan usaha yang bergerak dalam 

bidang jasa, kepercayaan dari semua pihak yang terkait adalah hal yang sangat 

penting.
2 

 
Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah 

memberikan landasan legalitas terhadap pemberlakuan dua sistem perbankan, 

yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah dalam 

sistem hukum perbankan nasional (dual banking system). Pembuat undang-

undang saat itu memang secara sengaja menghindarkan penyebutan syariah 

atau Islam secara tegas dalam undang-undang tersebut. Hal ini cukup beralasan 

karena mengingat situasi pada era awal 90an, secara politis kurang 

memungkinkan digunakannya kata-kata Islam secara formal.
3 

 
Menurut karnaen Purwaatmadja, bank syariah adalah bank yang 

beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara 

dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur 
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Sutan RemySjadeni, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 20, Perbankan Syariah Suatu 

Alternatif Kebutuhan Pembiayaan Masyarakat. (Jakarta:Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 
2002), 2.  

3
Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia, (Bandung: PT. 

Citra Aditya Bakti, 2002), 44 
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yang harus dijauhi dalam muamalah Islam adalah praktik yang mengandung 

unsur riba.
4 

Menurut UU Republik Indonesia No.10 Tahun 1998, tentang perubahan 

atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa bank umum adalah bank 

yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan 

prinsip syariah yang dalam kegiatanya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Sedangkan prinsip syariah itu sendiri adalah aturan berdasarkan 

hukum Islam.
5 

Perbankan syariah telah tumbuh dan berkembang sebagai suatu lembaga 

keuangan (Financial institution) internasional, tidak kurang dari 50 perbankan 

syariah dengan konsep Islami yang menggunakan sistem bebas bunga telah 

berdiri di berbagai negara, tidak hanya terbatas di negara-negara islam tetapi 

juga diluar negara Islam, seperti di Denmark, Luxemburg, Switzerland, dan 

Inggris. 
 

Munculnya bank syariah di Indonesia tidak lepas dari tuntutan 

masyarakat yang menginginkan tersedianya jasa pelayanan perbankan yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ketika tuntutan yang tercermin dari 

permintaan masyarakat terhadap bank syariah itu meningkat dan terlebih 

sistem perbankan syariah berkembang pesat, terbukti krisis keuangan yang 

melanda indonesia sejak akhir tahun 1997 menunjukan bahwa perbankan 

syariah mampu bertahan dari krisis.
6 

 
Bank syariah yang pertama kali di dirikan pada tahun 1992 adalah PT. 

Bank Muamalat Indonesia Tbk. Pada awal pendirian Bank Muamalat 

Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang 

optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi 

bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai bank 

dengan sistem bagi hasil, tidak terdapat rincian landasan hukum syariah dalam 

 
 
 
 

4 Muhammad Firdaus NH, dkk, Konsep & Implementasi Bank Syariah, (Jakarta:Renaisan,
  

2005), 18 
5
Atjep Djazuli dan Yadi janwari, Lembaga-Lembaga perekonomian Umat (Sebuah 

Pengenalan), (Jakarta:Rajawali Press, 2001), 53  

6 Fathurrahman Djamil, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 20, Urgensi Undang-Undang 
Perbankan Syariah di Indonesi, (Jakarta, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2002), hal.41.
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undang-undang ini hanya diuraikan sepintas lalu dan merupakan „sisipan‟ 

belaka.
7 

 
Landasan syariah perbankan syariah adalah ketentuan-ketentuan hukum 

muamalah. Hukum bermuamalah dalam Islam pada asalnya halal dan boleh, 

sampai ada dalil yang melarangnya. Islam tidak melarang manusia 

bermuamalah dengan siapapun, kecuali muamalah yang melanggar syariat 

agama. Islam memberikan kelapangan yang sangat luas sekali dalam hal 

muamalah. Kita hanya perlu mencari hal-hal yang dilarang, sedangkan selain 

hal-hal yang dilarang, kita bebas berkreasi dalam bidang muamalah. Bidang 

muamalah akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, 

sehingga diperlukan kreativitas dari manusia.
8
 Muamalah yang sering 

dijalankan manusia dengan manusia lain adalah jualbeli. Jual-beli tidak akan 

lepas dari yang namanya akad. 
 

Prinsip syariah yang diterapkan pada bank syariah adalah melalui 

ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dalam bentuk Fatwa 

Dewan Syariah Nasional. Pada tahun 1999 Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

mendirikan Dewan Syariah Nasional, dasar pendirian Dewan Syariah Nasional 

(DSN) berdasarkan SK.MUI No.Kep.754/II/1999, MUI memandang perlu 

adanya dewan syariah yang bersifat nasional yang mempunyai tugas di 

antaranya adalah mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis produk lembaga 

keuangan syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah dan lain 

sebagianya, agar sesuai dengan nilai-nilai syariah.
9 

 
Salah satu produk bank yang sangat membantu masyarakat untuk 

mempunyai hunian idaman adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR). pada 

prinsipnya Kredit pemilikan Rumah (KPR) konvensional dalam menjalankan 

programnya menggunakan sistem kredit berbunga dimana para nasabah 

diwajibkan membayar sejumlah uang beserta bunga sesuai dengan kesepakatan 

 
 
 

 
7
M.Syafi‟i Antonio, Islamic Banking, Bank Syariah dari Teori Ke Praktek, 

(jakarta,:Gema Insani Press,2001), 26 
8
Adiwarman Azwar Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta : PT. 

RajaGrafindo Persada 2013), 9. 
9
Rahmani Timorita Yulianti , Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang 

Produk Perbankan Syariah, (Islamic University of Indonesia, 2007), 59 
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transaksi, menjadi suatu dilema bagi umat muslim untuk KPR yang umumnya 

masih menerapkan sistem bunga. 
 

Dengan seiring berkembangnya zaman gaya hidup yang halal semakin 

tumbuh dan berkembang di masyarakat,contohnya mulai dari kebutuhan 

makanan halal, minuman halal, fashion muslim hingga kebutuhan hunian atau 

yang biasa disebut dengan tempat tinggal berbasis syariah yang bebas riba, 

yang digunakan oleh perbankan syariah pada program Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR) syariah ini biasa disebut konsep bagi hasil dan jual beli. 
 

Beroperasinya perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil itu, disebabkan 

adanya sebagian masyarakat yang meragukan perbankan konvensional yang 

berdasarkan bunga. Hal ini dilatar belakangi adanya perbedaan pandangan di 

antara para ulama dan tokoh Islam di Indonesia mengenai halal dan haramnnya 

bunga yang ada di perbankan konvensional. Sebagaimana Allah SWT. 

berfirman disebutkan dalam Al-Qur‟an surat An-Nisa (4) ayat 29. 
 

        م...
ج            ن               

                    ن                         
       ن                               م                  م ب              م ب   

أ                 ي    
 

 

Artinya:”Hai orang yang beriman! Janganlal kalian saling memakan 
(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antaramu..."
10 

 

Dalam ayat ini Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman 

memakan harta sebagian mereka tehadap sebagian lainnya dengan cara yang 

bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak dibenarkan, tidak sesuai 

syariat Islam. Seperti Riba, Judi, dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya. 
 

Di antara sistem akad jual beli yang cukup banyak ditemukan pada 

bank-bank dan Lembaga keuangan syariah adalah akad murabahah. 

Murabahah tidak dikenal pada masa Nabi saw dan sahabatnya. Dan mulai 

muncul pertama kali pada abad ke-2 Hijriah. Secara sederhana murabahah 

berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan 

yang disepakati. 
 

Murabahah masuk kategori jual beli muthlaq dan jual beli amanah. Disebut 

jual beli Muthlaq karena obyek akadnya adalah barang („ayn) dan uang 

 
10

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur‟an dan Terjemahnya. Surabaya: Karya 

Agung, 2006. 
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(dayn), sedangkan masuk dalam kategori jual beli amanah karena dalam proses 

transaksinya penjual diharuskan dengan menyampaikan harga perolehan al-

tsaman al-awwal) dan keuntungan yang diambil ketika akad.
11 

 
Prinsip bermuamalah dalam konteks melakukan berbagai macam 

kegiatan dalam akad atau transaksi ekonomi tentu harus sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah seperti menghindari penipuan (tadlis), ketidak jelasan (gharar), 

dan riba. Prinsip-prinsip syariah inilah yang kemudian menjadi suatu peraturan 

dalam melakukan kegiatan ekonomi sehingga kegiatan dalam akad atau 

transaksi ekonomi tidak ada pihak yang merasa tertipu dan dirugikan. Semua 

peraturan dan ketentuan-ketentuan syariah baik di bidang ibadah, perkawinan 

termaktub dalam kitab Kompilasi hukum Islam (KHI), sementara ketentuan-

ketentuan syariah di bidang muamalah atau akad transaksi ekonomi dijelaskan 

dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2018 dalambuku 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada bab akaddan bab materi 

atau harta benda (al-amwal) , terkait penjelasan akad dan harta benda dalam 

transaksi ekonomi secara universal.
12 

 
Kepemilikan rumah melalui akad murabahah tentunya harus sesuai 

dengan kaidah-kaidah akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah akan 

tetapi dalam prakteknya seringkali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum 

ekonomi syariah. Contohnnya dalam penerapan akad Murabahah di mana 

ketika melakukan akad Murabahahseharusnya dihadirkan saksi sebagai pihak 

ketiga atau lebih, dari sebuah kejadian atau transaksi, yang sengaja atau tidak 

sengaja secara langsung (tanpa perantara) menyaksikan atau mengetahui 

kejadian atau transaksi tersebut. Segala macam berakad ada baiknya kita 

menghadirkan saksi, supaya tidak ada keraguan untuk kita dalam 

melaksanakan segala akad. Tetapi dalam prakteknya pada PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Cirebon seringkali tidak 

 
 
 
 
 

 
11

Burhanuddin al-Marghinani, Al-Hidayah Syarh Bidayahal-Mubtadi, (Bayrut: Dar 
al-Fikr:1998), 122.  

12 Peraturan Mahkamah Agung, No.2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
(Jakarta: Mahkamah Agung Ditjen Badilag, 2013).9
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menghadirkan saksi sesuai dengan ketentuan perbankan maupun prinsip 

bermuamalah dalam Islam
13

. 
 

Allah memerintahkan perlunya saksi dalam jual beli, sebagaimana dalam 

firman Allah SWT. yang dituangkan kedalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 

282 yang berbunyi: 
 

              

ض٠                 ع  ٠ػ                 
ج                

   
      

 

Artinya:“Dan persaksikanlah apabilah kamu berjul beli”
14 

 

Perintah dalam surat tersebut menurut Sayyid Sabiq menunjukan sunnah 

(demi kemaslahatan) bukan wajib, sebagaimana juga pendapat Imam Madzab 

umumnya, kecuali „Ata dan al-Nakha‟i yang menyatakan wajib. Bila barang 

dagangan itu nilainya sedikit, maka tidak dianjurkan mempersaksikanya, ini 

adalah pendapat Imam Syafi‟i, Hanafiyah, Ishak, dan Ayub. Adapun menurut 

Ibnu Qudamah, bahwa mendatangkan saksi dalam jual beli adalah kewajiban 

yang tidak boleh ditinggalkan, pendapat tersebut diriwayatkan dari Ibnu Abas 

dan diikuti oleh Atha dan Jabir.
15 

 
Mengingat bahwa ini juga anjuran yang diberikan oleh Allah SWT 

untuk siapa saja yang melakukan praktik jual beli. Demikian ini karena jual 

beli yang dilakukan dihadapan saksi dapat menghindarkan terjadinya 

perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap menyangkal. 
 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik membahas secara 

mendalam mengenai akad murabahah serta penerapannya secara rill di salah satu 

bank syari‟ah, yaitu PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang 

Syariah Cirebondengan menggunakan judul “Pembiayaan Kepemilikan Rumah 

Dengan Akad Murabahah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. 

 
 

B. Perumusan Masalah 
 

1. Identifikasi Masalah 

a. Wilayah Kajian 

 

 
13

Wawancara dengan Bapak Depby Prihanala Sebagai Analis Commercial, Pada Tanggal 
18 November 2020,Pukul 15:00 WIB. 

14
 Departemen  Agama  Republik  Indonesia.  Al-Qur‟an  dan  Terjemahnya.  Surabaya:  

Karya Agung, 2006. 78 
15 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenada Media, 2012). 105
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Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “Macam-Macam Akad” 

yang dalam penelitian ini berkaitan dengan akad kredit pemilikan rumah 

(KPR). 
 

b. Pendekatan Penelitian 
 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah berdasarkan 

pengalaman penelitiannya berupa fenomena-fenomena yang terjadi di 

masyarakat.
16 

 
Dengan kata lain, pendekatan kualitatif berusaha mengkombinasikan 

pendekatan normatif dan empiris.
17

Jadi penelitian ini mengacu pada 

norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, 

putusan pengadilan, peraturan yang terdapat dalam Al-Qur‟an dan 

Hadist serta norma-norma yang berlaku di masyarakat. 
 

2. Pembatasan Masalah 
 

Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas dan agar 

pembahasan jelas serta terarah, penulis akan membatasi kajian 

permasalahan pada pembiayaan kredit kepemilikan rumah dengan akad 

Murabahah hanya pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor 

Cabang Syariah Cirebon. 
 

3. Pertanyaan Penelitian 
 

a. Bagaimana prosedur pembiayaan pemilikan rumah dengan akad 

Murabahah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor 

Cabang Syariah Cirebon? 
 

b. Bagaimana penerapan pembiayaan pemilikan rumah dengan akad 

Murabahah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor 

Cabang Syariah Cirebon? 

 
 
 
 
 

 
16

Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam 

Muamalah,(Bandung: Pustaka Setia), 49.  
17

Fahmi M. Ahmadi dan Jaenal Arifin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Lembaga 
Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 31. 
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c. Bagaimana pembiayaan pemilikan rumah dengan akad Murabahah pada 

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah 

Cirebon dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah? 

 
 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 

1. Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
 

a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan kepemilikan rumah 

dengan akad Murabahah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 

Tbk Kantor Cabang Syariah Cirebon. 
 

b. Untuk mengetahui bagaiamana penerapanpembiayaan kepemilikan 

rumah dengan akad Murabahah padaPT. Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Cirebon. 
 

c. Untuk mengetahui bagaimana pembiayaan kepemilikan rumah dengan 

akad Murabahah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 

Kantor Cabang Syariah Cirebon berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. 
 

2. Kegunaan penelitian 

a. Secara Teoritis 
 

Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi pembaca, 

baik mahasiswa maupun masyarakat luas tentang Praktik pembiyaan 

kepemilikan rumah dengan akad Murabahah dalam perspektif hukum 

ekonomi syariah dan dapat digunakan sebagai dasar pengetahuan 

maupun pengalaman dalam kegiatan penelitian berikutnya bagi 

mahasiswa/i di lingkungan kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Syekh Nurjati Cirebon. 
 

b. Secara Praktisi 
 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebuah referensi dalam 

menambah informasi dan dalam pemecahan atas permasalahan 

terkaitPraktik pembiyaan kepemilikan rumah dengan akad Murabahah 

dalam perspektif hukum ekonomi syariah. 
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D. Penelitian Terdahulu 
 

Penelitian terdahulu mengungkap sejumlah karya ilmiah sebelumnya yang 

memiliki relevansi dan dinilai penting terkait dengan penelitian yang sedang 

dilakukan. Berikut uraian penelitian terdahulu dan penulis sebagai berikut: 
 

Muhammad Afgari, dengan skripsinya yang berjudul “Penerapan akad 

Murabahah pada Pembiayaan KPR Syariah berdasarkan fatwa DSN MUI di 

Bank BTN Syariah cabang Harmoni” dalam skripsi ini membahas tentang 

regulasi Pembiayaan murabahah yang dipraktikan di BTN Syariah cabang 

Harmoni dalam pembiayaan KPR Syariah adalah dengan skema murabahah 

bilwakalah dimana BTN Syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk 

membeli barang pesanannya dan implementasi fatwa DSN-MUI tentang 

murabahah terhadap praktik pembiayaan KPR Syariah yang dilaksanakan oleh 

BTN Syariah cabang Harmoni sudah sesuai, terutama dalam model 

pembiayaan murabahahbil wakalah dan perlakuan bagi nasabah yang 

mengalami penurunan kemampuan angsuran.
18 

 
Lukman Ali. Dengan disertasi yang berjudul “Mekanisme pembiayaan 

murabahah konsumtif dalam perspektif hukum Islam di Bank BTN Syariah 

Makassar dan PT. Amanah Finance”
19

 Dalam disertasi ini membahas tentang 

kesesuaian mekanisme murabahah pada bank BTN syariah Makasar dan 

Implementasi keadilan dalam penetapan margin, isi dari disertasi ini 

diantaranya adalah ketika dalam menyampaikan semua hal yang berkaitan 

dengan pembelian, pemberitahuan harga perolehan secara transparan kepada 

calon pembeli inilah yang dalam praktek belum secara nyata dilakukan oleh 

Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance. 
 

Tri Lestari, dengan skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi 

Syariah Terhadap Praktik Murabahah Bil Wakalah di BNI Syariah Cabang 

Panorama Bengkulu” dalam skripsi ini membahas tentang praktik dan tinjauan 

hukum Islam akad murabahahbil wakalah di Bank BNI Syariah dimana 

 
 

 
18

 Muhammad Afgari,Penerapan akad Murabahah pada Pembiayaan KPR Syariah 
berdasarkan fatwa DSN MUI di Bank BTN Syariah cabang Harmon, ( Jakarta, Universitas 
Muhammadiyah Jakarta, 2018).  

19 Lukman Ali, Mekanisme pembiayaan murabahah konsumtif dalam perspektif hukum 
islam di Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance, (Makasar, UIN Alaudin,2017).
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menurut penulis dalam penerapannya telah sejalan dengan hukum ekonomi 

syariah. 
 

Bagya Agung Prabowo, dengan buku yang berjudul “Aspek Hukum 

Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah.”
20

Dalam buku ini 

dijelaskan bahwa pembiayaan murabahah adalah akad perjanjian penyediaan 

barang berdasarkan jual-beli di mana bank membiayai atau membelikan 

kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah 

ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Bank syariah di Indonesia pada 

umumnya dalam memberikan pembiayaan murabahah, menetapkan syarat-

syarat yang dibutuhkan dan prosedur yang harus ditempuh oleh musytari yang 

hampir sama dengan syarat dan prosedur kredit sebagaimana lazimnya yang 

ditetapkan oleh bank konvensional. dalam buku ini dibahas juga tentang 

mekanisme pembiayaan murabahah yang disesuaikan dengan Fatwa DSN-

MUI No. 4 dan PSAK 102. 
 

Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah (Produk-Produk dan Aspek-

Aspek Hukumnya)
21

. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa perbankansyariah 

belum banyak dipahami oleh masyarakat Indonesia, termasuk oleh perbankan 

dan para pengguna jasa perbankan syariah. Oleh karena itu, bagi mereka yang 

dalam pekerjaannya terlibat secara langsung dalam perbankan syariah, 

membaca dan memahami dengan baik isi buku ini adalah suatu keniscayaan. 

Buku ini seyogyanya dapat menjadi buku pegangan bagi kalangan perbankan 

syariah di samping tentu saja bagi para nasabah bankbank syariah itu 

sendiri.Pembahasan secara yuridis bukan saja menurut ketentuan-ketentuan 

atau prinsip-prinsip syariah, termasuk fatwa-fatwa DSN-MUI, tetapi juga 

menurut berbagai Peraturan Bank Indonesia dan menurut hukum perjanjian 

sebagai hukum positif. Jadi dalam buku tersebut dibahas tentang seluruh 

produk-produk perbankan syariah dan aspek-aspek hukumnya. 

 
 
 
 
 

 
20

 Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan 
Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2012).  

21
Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah (Produk-Produk dan Aspek-Aspek 

Hukumnya, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014). 
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E. Kerangka Pemikiran 
 

Pemikiran awal yang melandasi skripsi ini adalah mengenai masalah 

tentang pembiyaan kepemilikan rumah, bagaimana dengan akadnya apakah 

sudah sesuai penerapannya dengan hukum ekonomi syariah, yang dimaksud 

sesuai itu seperti tidak ada riba, tidak boleh berlaku zalim, harus amanah, ada 

kejelasan barang yang diperjual belikan, seperti barangnya rusak atau bahkan 

ketidak sesuaian setelah melakukan akad. 
 

Di antara sistem akad jual beli yang cukup banyak ditemukan pada bank-

bank dan Lembaga keuangan syariah adalah akad murabahah. Murabahah tidak 

dikenal pada masa Nabi saw dan sahabatnya. Dan mulai muncul pertama kali 

pada abad ke-2 Hijriah. Secara sederhana murabahah berarti suatu penjualan 

barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Akad 

murabahah sebagai bentuk transaksi dalam jual beli yang dapat memberi 

keuntungan dan manfaat bagi ke dua belah pihak karena memperhatikan nilai-

nilai dan prinsip ekonomi syariah dan taawun atau saling tolong menolong dan 

membantu dalam memenuhi kebutuhan hajat manusia.
22 

 
Dalam akad jual beli khususnya Bai „al Murabahah penjual harus 

menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan termasuk harga 

pembelian dan keuntungan, selain itu ada pihak yang keberadaanya dibutuhkan 

selain penjual dan pembeli tentunya harus ada saksi, mengingat bahwa ini 

dianjurkan oleh Allah SWT dan berlaku untuk siapa saja yang melakukan jual 

beli. Saksi dalam akad jual beli menurut pandangan hukum Islam harus dua 

orang saksi laki-laki, apabila tidak ada dua orang laki-laki maka boleh seorang 

laki-laki dan dua orang perempuan. 
 

Kepemilikan rumah melalui akad murabahah tentu dapat membantu 

dana memudahkan masyarakat dalam memiliki rumah dengan tidak 

mengabaikan prinsip-prinsip syariah seperti ada unsur penipuan (tadlis), 

adanya unsur ketidak jelasan (gharar) dan mengandung riba, hal ini 

bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam karena dapat merugikan 

salah satu pihak. Oleh karena itu, Undang-Undang Kompilasi Hukum Ekonomi 

 

 
22

Adiwarman Azwar Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta:Raja 
Grafindo Persada, 2007) h. 252. 
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Syariah (KHES) mengatur dengan jelas tentang bagaimana praktik transaksi 

ekonomi yang dibenarkan dalam Islam sehingga dapat memberi keuntungan 

dan manfaat bagi berbagai pihak. Kompilasi Hukum Islam membahas secara 

rinci tentang ketentuan-ketentuan dalam bermuamalah yang bersumber dari 

berbagai kitab-kitab fiqh yang dapat dijadikan sumber dan litelatur.
23

Secara 

sedehana dapat dilihat skema di bawah ini: 

 
 

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran 

 

Nasabah 
  

AkadMurab 

Proses dan Penerapan  

 Pembiayaan 

 ahah Kepemilikan Rumah 
   

 

Bank 

Pembiayaan 

kepemilikan rumah 

dalam perspektif 

hukum ekonomi 

syariah pada PT. Bank 

Tabungan Negara 

(Persero) Tbk Kantor 

Cabang Syariah 

Cirebon 
 
 

 

F. Metodologi Penelitian 
 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal 

tersebut, terdapat empat kunci yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, 

tujuan dan kegunaan.
24

Metodeologi pada penelitian ini dapat dijelaskan lebih 

lanjut pada uraian di bawah ini : 
 

1. Jenis Penelitian 
 

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang 

berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan. Metode ini 

diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang 

 



23
Peraturan Mahkamah Agung, No.2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

(Jakarta: Mahkamah Agung Ditjen Badilag, 2013).9 
24

 Sugiono,  Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D,  (Bandung:  Alfabeta,  
2010), 2. 
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meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. 

Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, 

realitas sosial dan persepsi sasaran penelitian.
25 

 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu penelitian 

yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-

kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau 

daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif ini cenderung tidak perlu 

mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis.
26 

 
Oleh karena itu, maka dapat terjadi sebuah penyidikan atau penelitian 

deskriptif membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu 

kemudian mengambil perbandingan atau mengukur suatu dimensi melalui 

wawancara atau interview dan lain sebagainya, atau mengadakan klasifikasi, 

penilaian, menetapkan standar hubungan kedudukan antara satu dan yang 

lain.
27 

 
2. Sumber Data 

a. Data Primer 
 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

informan atau objek penelitian. Data primer ini merupakan catatan hasil 

wawancara yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan 

pengumpulan data. Informan dalam penelitian ini berasal dari PT. Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Cirebon. 
 

b. Data Sekunder 
 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lain, 

biasanya didapatkan dari berbagai publikasi untuk mendukung data 

primer. Data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dari sumber 

pustaka seperti buku, dokumen-dokumen pihak terkait, maupun sumber 

dari media lain yang dapat menunjang kelengkapan data penelitian. 

 
 
 
 

 
25 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktek, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2015), 81.
  

26 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori – Aplikasi, 
(Jakarta:PT Bumi Aksara, 2006), 47.

  

27
Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1990), 139. 
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G. Teknik Pengumpulan Data 
 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan teknik observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 
 

1. Observasi 
 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara 

sistematis. Observasi juga dapat dikatakan sebagai suatu aktivitas yang 

dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasari 

pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi 

terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa yang sedang diamati. 

Observasi yang akan penulis lakukan yaitu observasi secara langsung pada 

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Cirebon 

untuk mendapatkan data atau informasi terkait dengan Pembiayaan dengan 

akad murabahah.
28 

2. Wawancara 
 

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasiverbal 

dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yangdiinginkan 

dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisanuntuk dijawab 

secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalahadanya kontak langsung 

dengan tatap muka antara pencari informasi(interviewer) dan sumber 

informasi.
29

Wawancara yang akan dilakukanpenulis adalah wawancara 

kepada pegawai PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang 

Syariah Cirebon. Wawancara ini adalah wawancara yang dilakukan secara 

bertahap yang manaketika peneliti merasa data yang diperoleh kurang, maka 

peneliti dapat datang kembali untuk melakukan wawancara. 
 

3. Dokumentasi 
 

Dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, 

 

 
28 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek, (Jakarta:PT Bumi 

Aksara, 2015),143.
 

29 Nurul  Zuriah,  Metodologi  Penelitian  Sosial  dan  Pendidikan  :  Teori  –  Aplikasi,
  

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 179. 
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pendapat, dalil, atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan 

masalah penelitian.
30

Teknik dokumentasi menjadi pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara, karena teknik ini dapat 

membuktikan bahwa peneliti yang dilakukan peneliti benar adanya dan hasil 

penelitian yang diperoleh merupakan fakta yang terjadi di lapangan. 

 

 

H. Teknik Analisis Data 
 

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan 

pengaturan secara sistematis transkip wawancara, catatan lapangan, danbahan-

bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap 

bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang 

lain.
31 

 
Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif bertujuan 

untuk memberikan deskripsi mengen subjek penelitian berdasarkan data yang 

diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk 

menguji hipotesis. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu data yang 

dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar dan kebanyakan bukan 

angka-angka. Jika ada angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang. Data 

yang dimaksud meliputi wawancara, catatan data lapangan, foto-foto dokumen 

pribadi, note dan catatan lainnya. Termasuk didalam deskriptif mengenai tata 

situasi.
32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30
Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori – Aplikasi,(Jakarta: 

PT Bumi Aksara, 2006), 191. 
31

Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori – Aplikasi, (Jakarta: 
PT Bumi Aksara, 2006), 217. 

32
Sudarwan  Darmin,  Menjadi  Peneliti  Data  Kualitatif,  (Bandung:  CV  Pustaka  Seta, 

2002), 61. 
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I. Rencana Waktu Penelitian 
 

Adapun rencana penelitian yang akan dilakukan penulis seperti : 
 

No Uraian 
Sep Des Jan Feb 

Keterangan 
2020 2020 2021 2021    

       

 Konsultasi     

1 penyusunan      

 proposal      
       

2 
Seminar     

proposal 
     

      
       

3 
SK     

pembimbing 
     

      
       

 Pembimbing     

4 pembuatan      

 skripsi      
       

5 Munaqosah     
       

 
 

J. Sistematika Penulisan 
 

Adapun sistematika penulisan yang akan dibahas dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
 

BAB I 
 

Bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk 

mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. 
 

BAB II 
 

Berisi mengenai deskripsi teoritik tentang pengertian pembiayaan,unsur-

unsur pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, pengertian kepemilikan, konsep 

kepemilikan dalam islam, macam-macam kepemilikan, berakhirnya kepemilikan, 

pengertian jual beli, dasar hukum jual beli,syarat dan rukun jual beli, pengertian 

akad,dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, pengertian murabahah, dasar 

hukum murabahah, rukun dan syarat murabahaha,jenis-jenis murabahah. 
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BAB III 
 

Berisi tentang kondisi obyektif bank tabungan syariah tentang sejarahlahir 

dan perkembangan bank tabungan syariah,struktur organisasi dan tugas pokok dan 

fungsinya, produk-produk bank tabungan syariah, 
 

BAB IV 
 

Bab ini akan membahas tentang analisa mengenaipembiayaan pemilikan 

rumah dengan akad murabahah yang sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi 

syariah, sehingga pokok permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini dapat 

terjawab. 
 

BAB V 
 

Bab ini akan membahas tentang kesimpulan dan saran mengenai skripsi 

ini yang telah ditulis oleh penulis. 


