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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Proses Globalisasi ekonomi telah memberikan pengaruh terhadap perkembangan dan 

pertumbuhan industri Perbankan Indonesia. Perkembangan ini ditandai dengan semakin 

banyaknya bank – bank dengan berbagai macam produk pelayanan yang ditawarkan kepada 

masyarakat. Lajunya pertumbuhan ekonomi dewasa ini meningkat cukup pesat dan menuntut 

dunia usaha untuk semakin berkembang dan mampu bersaing satu sama lainnya. 

Akan tetapi perkembangan perekonomian dunia usaha saat ini mengalami kemunduran 

akibat dari suasana politik yang kurang mendukung dan ini mengakibatkan dunia usaha banyak 

yang mengalami kemunduran, bahkan banyak yang mengalami kebangkrutan dan perusahaan 

yang masih berdiri harus mampu meningkatkan kinerjanya dalam mengelola perusahaan. 

Selain itu perkembangan ekonomi saat ini mengakibatkan adanya persaingan yang harus 

dihadapi oleh pelaku – pelaku ekonomi baik perorangan maupun perusahaan. 

Situasi yang seperti ini mengakibatkan dunia usaha yang semakin marak, oleh karena 

itu bank sebagai salah satu lembaga keuangan ikut berpartisipasi dalam aktifitas perekonomian 

dan berperan besar untuk membantu pemerintahan dalam membantu perekonomian nasional. 

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjalankan usahanya dengan cara 

mengumpulkan dana dari beberapa sumber dan memberikan pinjaman kepada nasabahnya 

serta memberikan pelayanan jasa lainnya. Lembaga – lembaga keuangan ini terus 

berkompetensi dalam menyediakan berbagai macam produk layanan jasa keuangan. 

Berdasarkan prinsip usaha bank dibedakan menjadi dua kelompok yaitu,bank 

konvensional yang menjalankan usahanya berdasarkan system bunga dan bank syariah 

berdasarkan margin. Menurut undang – undang no. 10 tahun 1998 bank syariah merupakan 

bank umum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip yang dalam 

kegiatannya memberikan jasanya dalam lalu lintas pembayaran. Oleh karena itu untuk 

menjalankan usahanya selalu mempertimbangkan halal dan haram menurut hukum islam. Dan 

dalam melakukan aturan usahanya dan kontrak – kontrak bisnis juga harus sesuai dengan 

hukum islam. 

Di Indonesia tujuan didirikan bank adalah untuk memperoleh laba yang optimum, akan 

tetapi ada hal – hal mendasar yang membedakan kedua jenis lembaga perbankan tersebut yaitu 

landasan operasional, bank syariah berpedoman dan berlandaskan pada ajaran islam yang 



berpegang pada Alquran dan hadist yang menitik beratkan usahanya dengan prinsip 

keadilan,amanah,kemitraan,transparansi, dan saling menguntungkan baik bagi bank maupun 

bagi nasabah, serta meniadakan unsur riba, dan tidak membiayai usaha yang diharamkan dan 

menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas. Sementara itu bank konvensional lebih 

mengutamakan profit/laba disamping kerjasama dalam mengatasi masalah keuangan. 

Munculnya bank – bank syariah dalam dunia perbankan di Indonesia mendapat 

tanggapan yang sangat baik dari masyarakat yang mayoritas beragama islam. Namun bank 

syariah diperuntukkan bukan hanya bagi masyarakat muslim saja, akan tetapi juga masyarakat 

non muslim. 

Bank syariah memakai prinsip usaha yang mempunyai beberapa kharakteristik, 

pertama mengutamakan prinsip bagi hasil yang selalu diikat dengan kontrak (akad). Yang 

kedua tidak mengunakan persentase dalam menghitung keuntungan maupun potensi untuk 

melipat gandakan keuntungan, dan tidak mengenal keuntungan pasti karena keuntungan diakui 

setelah usahanya direalisasikan. 

Perkembangan dalam masyarakat ditandai dengan perkembangan lembaga – lembaga 

pembiayaan yang terdapat pada masyarakat tersebut, baik dalam bidang sosial, ekonomi, 

budaya, dan politik. Sejalan dengan semakin meningkatnya pembangunan nasional, dengan 

serta pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut semakin meningkat pula. 

Keadaan tersebut baik secara langsung ataupun tidak langsung akan menuntut lebih aktif dalam 

bidang pembiayaan. 

PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek merupakan salah satu bank dengan berbagai 

produk. Dimana dalam menjalankan operasinya telah diperoleh laba yang meningkat sesuai 

dengan perkembangan waktu. Salah satu produk layanan perbankan penting yang dijalankan 

bank syariah bertindak sebagai mediator atau penghubung antara pihak pemilik dana 

(pemegang saham) dan nasabah dana (investor) dengan pihak yang membutuhkan modal atau 

dana (pengusaha dan masyarakat konsumen). 

Prinsip yang dijalankan bank syariah salah satunya adalah jual beli angsuran yang 

dikenal dengan Bai’almurabahah yaitu jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan 

keuntungan yang disepakati. 

Pada produk pembiayaan ini PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek menerapkan metode 

perhitungan keuntungan atas dasar margin. Hal yang sangat mendasar yang perlu diperhatikan 

oleh pihak bank adalah dalam analisa pembiayaan. 

Hal inilah yang akan menyulitkan para petugas bank yang akan melakukan analisa 

pembiayaan apabila pengusaha mikro dan kecil akan mengajukan permohonan pembiayaan 



pada bank. Para pejabat bank selalu dituntut kehati – hatian dalam pemberian pembiayaan, 

karena kalau terjadi kesalahan dalam melakukan analisa dalam pemberian pembiayaan, besar 

kemungkinan pembiayaan nantinya akan menjadi pembiayaan masalah atau macet dan apabila 

hal ini terjadi akan mengundang persoalan yang lebih berat dikemudian hari. Sebaliknya 

apabila bank terlalu ketat memberikan pembiayaan, maka disatu pihak bagi perusahaan mikro 

dan kecil akan sulit memperoleh pembiayaan dari Bank. 

Dalam melakukan analisa pembiayaan (khususnya untuk pembiayaan kepada 

pengusaha mikro dan kecil), pada umumnya para pejabat bank akan menemui berbagai 

hambatan, antara lain : 

1. Sulit untuk mendapatkan dana yang akurat, karena kebanyakan pengusaha mikro 

dan kecil tidak mempunyai administrasi/pembukuan yang memadai. 

2. Untuk mendapatkan data guna analisa, secara terpaksa harus melakukan wawancara 

dengan seksama dan kadang – kadang memakan waktu yang cukup lama kepada 

calon peminjam. 

3. Petugas pembiayaan (account officer) bank harus membuat neraca dan perincian 

sendiri laba rugi berdasarkan hasil wawancara. 

Dari uraian diatas jelas sekali, bahwa dalam pemberian pembiayaan kepada pengusaha 

mikro dan kecil sangat diperlukan sekali petugas pembiayaan yang cukup 

tangguh/berpengalaman, memiliki ilmu teknik wawancara, sabar, disamping adanya 

pengetahuan yang banyak mengenai bagaimana menganalisa permohonan pembiayaan yang 

sederhana khusus untuk pengusaha mikro dan kecil yang serba kekurangan. 

Untuk itu pengetahuan untuk menganalisa pembiayaan bagi pengusaha mikro dan kecil 

bagi PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek mutlak diperlukan agar pemberian pembiayaan 

kepada nasabah kecil dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti mengenai system 

pembiayaan pada bank syariah yang berdasarkan prinsip murabahah yang berjudul : “Analisa 

Pembiayaan Dengan Prinsip Murabahah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah 

Haji Miskin Pandai Sikek”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana menganalisa pembiayaan dengan prinsip murabahah pada PT. BPRS Haji 

Miskin Pandai Sikek. 

 

1.3 Tujuan Magang  



Tujuan yang hendak dicapai dalam magang ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana analisa pembiayaan dengan prinsip 

Murabahah pada PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. 

2. Untuk meningkatkan, memperluas dan memantapkan pemahaman penulis terhadap 

dunia kerja yang sesungguhnya. 

3. Sebagai salah satu usaha mempersiapkan SDM yang berkualitas dalam menghadapi 

persaingan dimasa yang akan datang. 

4. Sebagai sarana aplikasi ilmu yang telah didapat dibangku kuliah. 

 

1.4 Manfaat Magang 

Adapun yang menjadi manfaat dari kegiatan magang ini adalah : 

a) Bagi Perusahaan 

Melalui magang ini diharapkan akan bermanfaat bagi pihak perusahaan sebagai 

masukan dalam menetapkan kebijaksanaan yang dilakukan pihak perusahaan pada 

para nasabah dan bisa sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki kekurangan 

yang ada terutama yang mencakup dengan pembiayaan murabahah. 

b) Bagi Penulis 

Disamping akan bisa bermanfaat bagi pihak perusahaan, dengan adanya magang ini 

juga diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan penulis dalam 

mengimplementasikan semua teori – teori yang ada dan telah dipelajari terutama 

yang berkaitan dengan kebijakasanaan – kebijaksanaan pelayanan jasa dan 

menambah pengetahuan tentang perbankan syariah dan lembaga keuangan yang 

berdasarkan syariah islam. 

 

c) Bagi Pembaca  

Selain bermanfaat bagi pihak perusahaan, magang ini diharapkan agar dapat 

membantu pihak pembaca mengenai permasalahan yang sedang terjadi dan 

bagaimana mengatasi masalah tersebut, serta agar pembaca mengetahui hal – hal 

tentang perbankan syari’ah. 

 


