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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Secara filosofis, bank syariah adalah bank yang aktivitasnya 

meninggalkan masalah riba. Penghindaran bunga yang dianggap riba 

merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. 

Belakangan ini para ekonomi muslim telah mencurahkan perhatian besar 

guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi 

perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam. Upaya ini 

dilakukan dalam upaya membangun model teori ekonomi yang bebas bunga 

dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi, dan distribusi 

pendapatan (Machmud dan Rukmana, 2010: 4-5).  

Bank Syariah merupakan salah satu perangkat dalam ekonomi syariah. 

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan 

pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan 

atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan 

Al Qur’an dan hadist Nabi SAW. Antonio, Muhammad Syafi’i dan 

Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu bank Islam dan 

bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank 

yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara 

beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan  Al-Qur’an  dan hadits. 

Sementara itu, bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam 

adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan 
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syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara 

Islam (Machmud dan Rukmana, 2010 : 9). 

Terkait dengan bentuk produk revenue sharing di bank BNI Syariah 

Cabang Purwokerto sebagai objek penelitian agar diketahui bagaimana 

aplikasi hukum atau akad dan bentuk produk-produk dari bank BNI Syariah 

Cabang Purwokerto, salah  satu produk bank BNI Syariah Purwokerto adalah 

Griya IB Hasanah, Griya IB Hasanah BNI Syariah  menggunakan akad 

murabahah (jual beli). Jadi, nasabah  membeli rumah dengan harga yang 

sudah disepakati (harga barang ditambah margin). Margin yang disepakati di 

awal, besarnya tidak akan berubah, sehingga angsuran nasabah tetap, tidak 

akan mengalami kenaikkan sampai dengan pembiayaan lunas. Inilah salah 

satu keuntungan apabila nasabah mengambil pembiayaan kepemilikan rumah 

di BNI Syariah. Angsuran bersifat tetap, tidak terpengaruh dengan suku 

bunga pada saat ini. 

Penelitian ini akan membahas mengenai produk revenue sharing pada 

bank BNI Syariah Cabang Purwokerto, dalam aplikasinya sudah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu diteliti lebih 

mendalam lagi. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik 

untuk menulis penelitian hukum dengan judul  “Analisis Produk Revenue 

Sharing pada Bank BNI Syariah Cabang Purwokerto”.  

B. Perumusan  masalah 

1. Bagaimana aplikasi akad revenue sharing pada bank BNI Syariah Cabang 

Purwokerto? 
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2. Bagaimana  produk revenue sharing pada bank BNI Syariah Cabang 

Purwokerto? 

C. Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui aplikasi akad revenue sharing pada bank BNI Syariah 

Cabang Purwokerto. 

2. Untuk mengetahui bentuk produk revenue sharing pada bank BNI Syariah 

Cabang Purwokerto. 

D. Kegunaan penelitian 

1. Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

pengembangan pustaka hukum yang berkaitan dengan hukum perbankan 

syariah terutama yang berkaitan dengan analisis produk revenue  sharing 

pada bank BNI Syariah Cabang Purwokerto. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan 

informasi tentang studi analisis produk revenue sharing pada bank BNI 

Syariah Cabang Purwokerto. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi 

sumbangan pemikiran untuk masyarakat dalam memahami ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan analisis produk 

revenue sharing pada bank BNI Syariah Cabang Purwokerto. 
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