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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap makhluk hidup membutuhkan tempat tinggal atau hunian, 

tidak kecuali manusia. Hunian tersebut merupakan kebutuhan yang 

mendasar dan memiliki fungsi yang sangat penting. Akan tetapi masih 

banyak masyarakat yang belum memiliki hunian khususnya bagi 

masyarakat yang berpenghasilan rendah. Bagi masyarakat yang 

berpenghasilan rendah sangat sulit memiliki hunian secara tunai. Oleh 

sebab itu, bank syariah menyediakan suatu produk untuk memudahkan 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan hunian yaitu dengan adanya 

produk Pembiayaan Hunian Syariah.  

Peneliti tertarik untuk memilih judul ini yang pertama karena 

tertarik dengan akad murabahah karena menurut saya akad murabahah 

jauh lebih mudah secara alurnya dari pada yang laiinnya dan juga lebih 

banyak diminati oleh para nasabah berdasarkan wawancara dengan 

manager dan kenapa penulis lebih tertarik untuk memilih pembiayaan 

hunian syariah karena misalnya jika penulis ingin membeli rumah atau 

merenovasi rumah tanpa pusing untuk mencari yang pembiayaannya sudah 

sesuai syar’i. Bank Muamalat Cabang Purwokerto sebagai tempat 

penelitian bagi peneliti tempatnya yang strategis dan aksesnya mudah 

tanpa susah untuk mencarinya dan lumayan ramai di tengah-tengah kota. 
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Pembiayaan hunian syariah haruslah terhindar dari praktik maisir 

(perjudian), gharar (ketidakjelasan), dan riba (tambahan). Bank membeli 

barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini 

harus sah dan bebas riba. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada 

nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus 

keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur 

harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. 

nasabah kemudian membayar harga barang yang telah disepakati tersebut 

pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Untuk mencegah 

terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat 

mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. 

Harga jual hunian ditetapkan diawal ketika nasabah 

menandatangani perjanjian pembiayaan hunian syariah, dengan angsuran 

tetap hingga jatuh tempo pembiayaan. Dengan adanya kepastian jumlah 

angsuran selesai, nasabah tidak akan dipusingkan dengan masalah naik 

atau turunnya angsuran ketika suku bunga bergejolak. Nasabah juga 

diuntungkan ketika ingin melunasi angsuran sebelum masa kontrak 

berakhir, karena bank syariah tidak akan mengenakan pinalti. Bank 

syariah tidak memberlakukan sistem pinalti karena harga  hunian syariah 

sudah ditetapkan sejak awal. 

Pembiayaan Hunian Syariah merupakan salah satu produk pada 

bank Muamalat yang menggunakan sistem murabahah pada 

operasionalnya. Pembiayaan hunian syariah ini merupakan pembiayaan 
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yang disediakan untuk pembiayaan kepada nasabah untuk kepemilikan 

rumah. Dalam pelaksanaan sistem murabahah di perbankan syariah 

khususnya dalam pembiayaan kepemilikan rumah, perlu mendapat 

peninjauan lebih lanjut. Diketahui bahwa sistem Murabahah dapat kita 

lihat dari aspek akad, uang muka dan iuran perbulan. Bagaimana 

kemudian penerapan ketiga aspek ini dalam perbankan syariah ketika 

diterapkan. Akad dalam suatu bentuk kerjasama mutlak ada karena akad 

ini menjadi legalitas dari kedua belah pihak. Uang muka diberikan di awal 

akad sebagai tanda jadi akan suatu pembelian serta iuran perbulan ini 

merupakan kewajiban pembeli atas barang yang dibelinya ketika barang 

tersebut tidak dibeli secara tunai.(Harnia, 2012:13) 

Kehadiran pembiayaan hunian syariah yang diberikan oleh bank 

syariah dapat menghindari resiko naik turunnya bunga. Pembiayaan 

hunian syariah tidak mengenal sistem bunga namun memakai harga 

penjualan rumah yang disepakati, ditambah dengan keuntungan bagi bank 

yang berkisar 15-20% per tahun. Secara hitungan matematis, pembiayaan 

hunian syariah sebenarnya tidak  berbeda jauh dalam jumlah cicilan 

bulanan di konvensional, walaupun umumnya sedikit lebih mahal. Namun 

keuntungan menggunakan pembiayaan hunian syariah adalah jika margin-

nya naik bergejolak, karena sudah sepakat mengenai harga jual dan 

keuntungan pertahun diawal perjanjian, nasabah selamanya akan mencicil 

sejumlah yang disepakati dari awal hingga berakhirnya masa jangka 

berkala. Status bank syariah dalam pembiayaan hunian syariah adalah 
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sebagai pedagang, karena bank membeli langsung dari pihak developer 

secara penuh. Setelah hunian tersebut dibeli oleh bank syariah, secara 

otomatis hunian tersebut menjadi milik bamk secara penuh. Kemudian 

nasabah membelinya dari bank secara berangsur.  

Ada beberapa bentuk pembiayaan untuk keperluan peningkatan 

usaha atau biasa dikenal dengan prinsip jual beli, pembiayaan produktif 

Islam yang diberikan oleh bank Islam, yaitu pembiayaan dengan prinsip 

jual beli, pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan 

kesepakatan, pembiayaan atas prinsip bagi hasil yang porsinya disesuaikan 

dengan proporsisi penyertaan dan pembiayaan yang berdasarkan prinsip 

sewa jual. 

Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli bagi nasabah yang 

menginginkan tambahan aset yang diperoleh melalui jual beli yang pada 

akhirnya bertujuan untuk menjadi kepemilikan aset tersebut pada nasabah. 

Pembiayaan yang diperuntukan untuk pemenuhan kebutuhan nasabah 

yang bersifat konsumtif baik berupa hunian atau kendaraan bermotor 

terdiri dari dua bentuk, yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dan 

berdasarkan sewa beli. 

Bagi masyarakat yang memiliki kemampuan dalam keuangan, 

membeli sebuah rumah secara tunai bukanlah kendala. Namun, bagi 

masyarakat yang memiliki keterbatasan keuangan, membeli rumah secara 

tunai menjadi kendala. Sehingga banyak masyarakat yang memilih 

membeli rumah melalui pembiayaan secara berkala. Hal ini dikarenakan 
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pembayaran secara berkala dianggap lebih ringan dibandingkan 

pembayaran secara tunai. Seperti kalangan usaha kecil dan menengah 

mendapatkan peluang baru untuk memanfaatkan pembiayaan-pembiayaan 

yang ditawarkan oleh Bank Muamalat. Jadi untuk semakin mendorong 

minat kalangan usaha kecil dan menengah untuk bekerja sama dengan 

lembaga keuangan syariah. 

Banyaknya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan hunian 

membuat Bank mengeluarkan produk-produk pembiayaan, yaitu seperti 

Pembiayaan Hunian Syariah. Berdasarkan pembiayaan hunian syariah 

akad yang digunakan dalam syariah yaitu akad murabahah atau bisa 

disebut juga jual beli. Oleh karena itu peneliti tertarik akan melakukan 

penelitian apakah sudah kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI tentang akad 

murabahah dengan judul penelitian ”Praktik Akad Murabahah Produk 

Pembiayaan Hunian Syariah di Bank Muamalat Cabang Purwokerto”. 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana praktik akad murabahah produk pembiayaan hunian syarih 

di Bank Muamalat Cabang Purwokerto? 

2. Bagaimana kesesuaian praktik akad murabahah produk pembiayaan 

hunian rumah di Bank Muamalat Cabang Purwokerto dengan Fatwa 

Dewan Syariah Nasional? 

C. Tujuan penelitian  

1. Untuk memberikan ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis 

2. Untuk mengetahui praktik akad murabahah pada produk pembiayaan 

hunian syariah di Bank Muamalat Cabang Purwokerto 
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3. Untuk menganalisis praktik akad murabahah pada produk pembiayaan 

hunian syariah di Bank Muamalat Cabang Purwokerto dengan Fatwa 

DSN. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Untuk Peneliti 

Untuk menambahkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan 

dalam mempelajari langsung serta menganalisis praktik akad murabahah 

pada produk pembiayaan hunian syariah di Bank Muamalat Cabang 

Purwokerto 

2. Untuk Praktisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

informasi yang dibutuhkan sehingga dapat digunakan sebagai dasar 

pertimbangan dalam praktik akad murabahah pada produk pembiayaan 

hunian syariah.  

Praktik Akad Murabahah..., Anita Khaerunnisa, Fakultas Agama Islam UMP, 2018




