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ABSTRAK 

 

Susanto, Juli, 2019. “Analisis Pembiayaan Murābahah Pada 

KPR di BRIS  Kantor Cabang Pembantu Ponorogo”. 

Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Pembimbing Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag 

 

Kata Kunci: Jual beli, dan keuntungan 

 Perbankan Syariah di Indonesia ada satu sistem 

perbankan yang dikenal dengan sistem murābahah yaitu saling 

menguntungkan dari pihak pertama maupun kedua, yang mana 

dalam konsep sistem murābahah tersebut berlaku kepada 

nasabah untuk dijadikan acuan dalam kepemilikan rumah 

lewat KPR Bank BRI Syariah guna mempermudah kebutuhan 

ekonomi dengan mengangsur apa yang sudah menjadi 

tanggung jawabnya. Sedangkan untuk penentuan margin pihak 

Bank menggunakan sistem dari pada jasa pinjaman dengan 

bekerjasama terhadap development perumahan, Notaris, serta 

murābahah bil Wākalah, yaitu menangguhkan jual beli dimana 

lembaga keuangan syariah mewakilkan pembelian produk 

kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut di dapatkan 

oleh nasabah kemudian nasabah memberikannya kepada pihak 
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lembaga keuangan syariah. Setelah barang tersebut dimiliki 

pihak lembaga dan harga dari barang tersebut jelas maka pihak 

lembaga menentukan margin yang didapatkan serta jangka 

waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak lembaga 

keuangan syariah dan nasabah. Kemudian untuk mencari 

Penentuan margin dan Pembiayaan murābahah dalam 

permasalahan diatas, maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: (1) Bagaimana analisis pelaksanaan 

pembiayaan murābahah pada KPR di Bank BRI Syariah 

Kantor Cabang Pembantu Ponorogo? (2) Bagaimana analisis 

penentuan margin pada KPR di Bank BRI Syariah Kantor 

Cabang Pembantu Ponorogo? 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif 

dengan menggunakan pendekatan fenomenologis normatif, 

pendekatan hukum Islam dan pendekatan konseptual. Dalam 

pengambilan data, peneliti menggunakan sumber data primer 

berupa Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah , sedangkan data sekunder berupa informan dan 

sumber data kepustakaan. Penulis  menggunakan penggalian 

data dengan wawancara dan dokumentasi, serta menggunakan 

teknik analisa reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi. 
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Dari hasil penelitian penulis mendapatkan hasil, bahwa 

Pelaksanaan pembiayaan murābahah pada KPR di Bank BRI 

Syariah Cabang pembantu  Ponorogo menggunakan wākalah. 

Bank diperkenankan mewakilkan kepada nasabah untuk 

memilih rumah dari pihak developer. Jika hal tersebut yang 

terjadi, maka Bank dan nasabah menyepakati akad wākalah 

dimana Bank BRI Syariah Cabang pembantu Ponorogo 

memberikan kuasa kepada nasabah untuk memilih rumah yang 

diinginkan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan agar 

rumah yang diinginkan oleh nasabah memiliki spesifikasi yang 

sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah. Dalam 

menentukan margin, Bank BRI Syariah Cabang pembantu  

Ponorogo mempertimbangkan dana mahal, jumlah bagi hasil 

yang akan diberikan kepada nasabah, keuntungan yang akan 

diperoleh pihak Bank (agar Bank tetap mendapatkan 

keuntungan), serta melihat margin bank lain (pesaing). 
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        BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Murābahah merupakan produk utama lembaga 

pembiayaan yang paling mendominasi dalam kegiatan 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Hal ini dapat 

dilihat pada grafik pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 

tahun 2013, sumber pembiayaan dengan nilai terbesar dalam 

perbankan syariah adalah dari piutang Murābahah, yaitu 

dengan nilai sebesar Rp. 20,59 triliun atau sekitar 92,09% 

dari total pembiayaan syariah, sementara untuk kegiatan 

Ijarah Muntahiyah Bittamlikhannya sebesar Rp. 1,58 triliun 

atau 7,06% dan ijarah sebesar Rp. 0,19 triliun atau 0,86%. 

Kemuadian analisis pertumbuhan jenis pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah tahun 2009-2013 diperoleh hasil 

bahwa jumlah pembiayaan bank syariah dengan indikator 

pembiayaanMurābahah terus menunjukkan peningkatan 

untuk setiap tahunnya serta memiliki nilai terbesar 

dibandingkan sumber pembiayaan lainnya yaitu 

musyarakah, mudharabah, ijarah, dan pendanaan lain 

berbasis syariah, dengan catatan dari pihak yang 

bersangkutan sudah ada prosedur sesuai peraturan yang 

sudah di tentukan oleh pihak bank syariah, baik dari segi 

teori maupun materil. 

Ada beberapa aspek yang menjelaskan tentang 

pembiayaan Murābahahtentang akad serta syarat rukunnya 

sebagai berikut: 

Pengertian pembiayaan  (pada Bank syariah) 

1 
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menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

: pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank 

dengan 

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah 

jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.1 

Dalam perbankan syariah sebenarnya penggunaan 

kata pinjam meminjam kurang tepat digunakan disebabkan 

dua hal : Pertama, pinjaman merupakan salah satu metode 

hubungan finansial dalam Islam. Kedua, pinjam meminjam 

adalah akad komersial yang artinya bila seseorang 

meminjam sesuatu ia tidak boleh diisyaratkan untuk 

memberikan tambahan atas pokok pinjamannya, karena 

setiap  pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba, 

sedangkan para ulama’ sepakat bahwa riba itu haram. Oleh 

karena itu dalam perbankan syariah, pinjaman tidak disebut 

kredit akan tetapi  disebut  pembiayaan.2 

Pengertian Murābahahmenurut istilah banyak 

didefinisikan oleh beberapa para ahli, tetapi semua definisi 

tersebut mempunyai satu pemahamam yang sama. Menurut  

Kasmir, bay’ al-Murābahahmerupakan kegiatan jual beli 

pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang 

disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dulu 

memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah 

keuntungan yang diinginkan.3 

Murābahah bil wākalah adalah jual beli dengan 

                                                           
1UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 
2 Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek(Jakarta: 

Penerbit Gema Insani, 2002), 170. 
3 Kasmir,BankIslam, 

AnalisisFiqihdanKeuangan(Jakarta:RajaGrafindoPersada,2010),19.  
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sistem wākalah.Dalam jual beli sistem ini pihak penjual 

mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, dengan 

demikian akad pertama adalah akadwākalah setelah akad 

wakalah berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang 

dari nasabah ke Lembaga Keuangan Syariah kemudian 

pihak lembaga memberikan akad murābahah. 

Akad murābahah bil wākalah adalah jual beli 

dimana lembaga keuangan syariah mewakilkan pembelian 

produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut di 

dapatkan oleh nasabah kemudian nasabah memberikannya 

kepada pihak lembaga keuangan syariah. Setelah barang 

tersebut di miliki pihak lembaga dan harga dari barang 

tersebut jelas maka pihak lembaga menentukan margin yang 

didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan 

disepakati oleh pihak lembaga keuangan syariah dan 

nasabah.4 

Sebagai salah satu bentuk jual beli, maka landasan 

yang menjadi dasar murābahahsama dengan landasan jual 

beli pada umumnya,baik berupa ayat, hadis, maupunijma'. 

Margin adalah kenaikan bersih dari aset bersih 

sebaai akibat dari memegang aset yang mengalami 

peningkatan nilai selama periode yang dipilih persyaratan 

pendapatan.Keuntungan juga diperoleh dari pemindahan 

saling tergantung insidental yang sah dan yang tidak saling 

tergantung, kecuali transfer yang tidak saling tergantung 

                                                           
4
Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan (Yogyakarta: 

Kalimedia, 2015), 226. 
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dengan pemegang saham, atau pemegang-pemegang 

rekening investasi tak terbatas dan yang setara dengannya. 

Penentuan harga merupakan salah satu aspek penting 

dalam kegiatan pemasaran.Harga menjadi sangat penting 

untuk diperhatikan, mengingat harga sangat menentukan 

laku tidaknya produk dan jasa perbankan. Salah satu dalam 

menentukan harga akan berakibat fatal terdapat produk yang 

ditawarkan nantinnya. Bagi perbankan terutama bank yang 

berdasarkan prinsip konvensional, harga adalah bunga, 

biaya administrasi, biaya provisi dan komisi, biaya kirim, 

biaya tagih, biaya sewa, biaya iuran, dan biaya-biaya 

lainnya.Sedangkan harga bagi bank yang berdasarkan 

prinsip syariah adalah bagi hasil.5 

Dalam pengertian lain, penetapan tingkat hasil 

pembiayaan pada bank syariah dapat berbentuk seperti 

penentuan tingkat harga (price) dari komoditas yang 

diperjualbelikan oleh Bank dalam hal ini komoditas  dinilai 

dalam bentuk nilai uang. Penentuan tingkat imbal hasil atas 

dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan pada giro, tabungan, atau deposito adalah imbal 

hasil yang diberikan  kepada  nasabah dana. Sedangkan 

tingkat imbal hasil atas dana yang disalurkan kepada 

masyarakat dalam bentuk pembiayaan adalah imbal hasil 

yang diterima bank dari nasabah pembiayaan. Dengan 

demikian, bank dapat memperkirakan dan mencatat 

keuntungan yang diperoleh dari selisih antara imbal hasil 

dana simpanan nasabah dan imbal hasil pembiayaan pada 

buku Bank (bankingbook). 

                                                           
5 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada, 2004), 151. 
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Penetapan keuntungan dari harga jual sejumlah 

tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan 

diambil, biaya-biaya ditangung termasuk antisipasi 

timbulnya kemacetan dan jangka waktu pengembalian yang 

bisa dianulirkan oleh pihak manapun, baik dari pihak satu 

maupun pihak yang lain. 

Faturrahman Djamil mengatakan bahwa Bank 

melakukan penetapan margin/keuntungan dari harga jual 

sejumlah tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan 

yang akan diambil, biaya-biaya yang ditanggung termasuk 

antisipasi timbulnya kemacetan dan jangka waktu 

pengambilan. Hal ini ditunjang oleh UU No. 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah, yang berisikan tentang 

pembiayaan pada perbankan syariah.6 

Dari situ jelas bahwa tinggi rendah atau besar kecil 

tingkat imbal hasil dapat menentukan besar kecil 

keuntungan yang diperoleh Bank. Selisih imbal hasil dana 

simpanan nasabah dan imbal hasil pembiayaan disebut 

margin imbal hasil/ margin keuntungan.7 

Sedangkan dari Akad merupakan perjanjian yang 

memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara 

pihak satu dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban 

masing-masing sesuai dengan prinsip syariah. 8Salah satu 

                                                           
6 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di 

Bank Syariah(Jakarta: PT Gramedia Pustaka), 1. 
7 Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank 

Syariah (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama ), 56. 

8 Abdul Ghofur, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia 
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akad yang digunakan KPR dalam transaksi pembiayaan 

berbasis jual beli adalah murābahah. 

Praktik akad murābahah dilapangan haruslah 

memenuhi rukun dan ketentuan yang menjadi persyaratan 

rukun dan ketentuan tersebut yaitu:9 

1. Adanya pelaku yang meliputi penjual (ba’i) dan 

pembeli (musytari). 

2. Adanya objek jual beli (mabi’) yang diperbolehkan 

secara syari’ah. 

3. Munculnya harga barang (tsaman) yan disebutkan 

secara jelas jumlah dan satuan mata uangnya. 

4. Terjadinya kontrak (ijab qabul) antara penjual dan 

pembeli. 

Beberapa ketentuan harus dipenuhi dalam 

melaksanakan akad murabahah agar transaksi akad tersebut 

terhindar dari riba dan sesuai dengan syariah.Syarat-syarat 

benda yang menjadi objek akad dalam objek murābahah, 

barang yang diperjual belikan secara prinsip harus sudah 

menjadi milik BRI Syariah. Tidak sah menjual barang-

barang yang baru akan menjadi miliknya.10 

KPR merupakan salah satu jenis layanan yang 

diberikan oleh bank kepada para nasabah yang berharap 

mendapatkan pelayananuntuk mendapatkan pinjaman dalam 

pemberian kredit perumahan kepada nasabahnya.11KPR 

                                                                                                                           
(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), 32.  

9 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah(Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar), 12. 

10 Suhendi Hendi,  Fiqh Muamalah  (Jakarta: PT. raja Grafindo 

Persada), 77.  
11 Ibrahim Bafadal, Manajemen perlengkapan Sekolah Teori dan 

Aplikasinya(Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 229. 
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muncul karena adanya kebutuhan yang tinggi di kalangan 

masyarakat untuk dapat memiliki rumah tanpa  diimbangi  

dengan peningkatan daya beli di masyarakat. Kredit 

Pemilikan Rumah termasuk dalam satu jenis kredit 

konsumtif, dimana kredit konsumtif merupakan kredit yang 

digunakan untuk membiayai pembelian barang- barang atau 

jasa-jasa yang akan memberi kepuasan secara langsung 

terhadap kebutuhan manusia (konsumen), dengan demikan 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bisa diartikan sebagai 

kredit yang diajukan oleh debitur/konsumen kepada pihak 

bank dimana kredit tersebut akan dipergunakan untuk 

membangun, merenovasi, membeli atau memperluas tanah 

dengan cara pembayaran angsuran setiap bulan sesuai 

dengan waktu tertentu yang telah disepakati kedua belah 

pihak dan dengan tujuan untuk konsumsi pribadi, keluarga 

atau rumah tangga. Upaya tersebut diarahkan untuk 

memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memilki 

rumah sendiri sehingga mendukung dalam penataan kota 

yang baik. Kepemilikan rumah sendiri merupakan salah satu 

faktor yang mendukung suatu Negara dan merupakan hak 

setiap warga dalam memenuhi kebutuhan  akan  tempat 

tinggal. 

Dalam perkembangan properti yang terus meningkat, 

banyak lembaga keuangan yang menyediakan produk KPR 

salah satunya produk Bank BRI syariah yaitu KPR 

BRISyariah iB melayani pembiayaan rumah ready stock 

atau dalam proses pembangunan developer (indent) maupun 
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rumahbekas/second, serta renovasi.12 

Semakin rendah margin produk perbankan maka 

semakin banyak pula minat masyarakat untuk membeli 

produk tersebut. Di sisi lain pemerintah juga sedang gencar 

memfokuskan pada produk KPR untuk meminimalisir 

masyarakat yang belum memiliki sebuah tempat tinggal. 

Dari sekian banyak bank, suatu marginnya itu berbeda-beda. 

Misal: Bank A; 14%, Bank B; 13%, dan Bank C; 13,5 % 

padahal untuk acuan itu sama yakni dari BI rate. Sehingga 

di sini saya tertarik meneliti salah satu Bank Syariah yaitu 

Bank BRI Syariah KCP Ponorogo, di mana marginnya 

sedang rendah yaitu 1% sampai 1,6 % dalam hitungan 

bulanny,karena BRI Syariah sedang berfokus pada 

peningkatan jumlah nasabah khususnya di produk KPR13. 

Dengan demikian dari nasabah harus bisa 

mempertimbangkan atau dengan cermat dari semua 

prosedur yang sudah ditentukan baik dari sistem maupun 

kinerja agar tidak ada kesenjangan antara belah oihak satu 

maupun pihak yang lain dengan mengatisipasi kejanggalan 

dalam kepemilikan. 

Apa saja pertimbangan Bank BRI Syariah dalam 

menenetukan margin pada pembiayaan murābahah. Dari 

latar belakang yang telah disebutkan di atas, penulis 

mengambil judul yaitu: “Analisis Pembiayaan Murābahah 

Pada KPR di BankBRISyariah Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo”. 

 

                                                           
12Gatot Wijanarko, Wawancara, 10 Februari 2019. 
13Data dari Bank BRI Syariah Cabang pembantu Ponorogo, 10 

Februari 2019. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana analisis pelaksanaan pembiayaan 

murābahahpada KPR di Bank BRI Syariah Kantor 

Cabang PembantuPonorogo? 

2. Bagaimana analisispenentuan margin pada KPR di 

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah 

yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk : 

1. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan pembiayaan 

murābahah pada KPR di Bank BRI Syariah. 

2. Untuk mengetahui penentuan margin pada KPR di 

Bank BRI Syariah. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini meliputi : 

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan partisipasi penulis 

dalam pembangunan ilmu pengetahuan terutama 

dalam disiplin ilmu Syari’ah khususnya dalam 

bidangmurābahah. 

2. Sebagai kontribusi pemikiran dari penulis dan 

menambah khazanah keilmuan dan karya ilmiah 

perpustakaan IAIN Ponorogo Jawa Timur. 

3. Sebagai bahan bacaan bagi generasi selanjutnya yang 
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ingin meneliti dari aspek lain.  

 

E. Studi Penelitian Terdahulu 

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya 

untuk mendapatkan gembaran hubungan topik yang akan 

diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah 

dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga 

diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian 

secara mutlak. Dari beberapa skripsi yang terdapat di 

Jurusan Perbankan IAIN Ponorogo, penulis menemukan 

data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang 

ditulis, antara lain : 

Penelitian yang peneliti lakukan ini 

berjudul‚Analisis pelaksanaan akad murābahah Terhadap 

Penentuan Margin Pada KPR Di BRI Syariah Kantor 

Cabang 

PembantuPonorogo.Penelitianinitentutidaklepasdariberba

gaipenelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan 

danjugareferensi.Pertama, yaitu penelitian berjudul 

“Analisis penentuan pembayaran margin pada proses 

reschedulingpembiayaanmurābahahmusimanbermasalah

diKJKSBMTSurya Mandiri Cabang Gandu 

Ponorogo”.14Perbedaannya dengan penelitian yang 

peneliti lakukan sekarang ini adalah penelitian ini dalam 

hal rescheduling terhadap nasabah yang mengalami 

kemacetan pada 

                                                           
14 Luluk Maria, Analisis penentuan pembayaran margin pada 

proses rescheduling pembiayaan murābahah musiman bermasalah di 

KJKS BMT Surya Mandiri Cabang Gandu Ponorogo (Skripsi--IAINPO, 

2017). 
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pembiayaanmurābahahmusimandiKJKSBMTSurya 

Mandiri Cabang Gandu Ponorogo kesepakatan kedua 

belah pihak dan mekanisme rescheduling pembiayaan ini 

mewajibkan nasabah untuk membayarkan margin terlebih 

dahulu, tetapi pada akad yang baru nasabah juga masih 

menanggung margin pembiayaan tersebut sehinggan 

dengan pembayaran margin tersebut tidak mengurangi 

beban nasabah justru menambah beban nasabah.  

Kedua, yaitu penelitian berjudul “ Analisis 

Hukum Islam terhadap Penentuan Margin Pembiayaan 

murābahah pada Koperasi Jasa KeuanganSyariah 

Ponorogo”.15Perbedaannya dengan penelitian yang 

peneliti lakukan sekarang ini adalah penelitian ini bahwa 

dalam menentukan margin pembiayaan murābahah pada 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ponorogo ialah 

ditentukan sepihak oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

Ponorogo dan berpatokan 

padatingkatsukubungayangberlakudipasarperbankankonv

ensional sehingga prosentase margin dapat berubah-ubah 

sesuai dengan tingkat suku bunga.Sedangkan penelitian 

yang peneliti lakukan sekarang bertujuan untuk 

mengetahui Analisis pelaksanaan murābahah terhadap 

penentuan margin pada KPR di BRIS Kantor 

CabangPembantuPonorogo. 

Ketiga, yaitu penelitian berjudul “ Metode 

Penetapan Margin Pada Harga Jual Kembali Produk 

                                                           
15 Azizah Nur, Analisis Hukum Islam terhadap Penentuan Margin 

Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

Ponorogo(Skripsi--IAINPO, 2015). 
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murābahahDi BMT Usaha Mulya Masjid Raya Pondok 

Indah Jakarta”.16Perbedaannya dengan penelitian yang 

peneliti lakukan sekarang ini adalah penelitian ini 

berfokus pada metode penetapan margin yang digunakan 

BMT Usaha Mulya adalah metode margin keuntungan 

flat dimana perhitungan margin keuntungannya terhadap 

nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari periode 

satu ke periode lainnya. Walaupun debetnya menurun 

sebagai akibat angsuran harga pokok. Sedangkan 

penelitian yang peneliti lakukan sekarang bertujuan untuk 

mengetahui Analisis pelaksanaan akadmurābahah 

terhadap penentuan margin pada KPR di Bank BRI  

Kantor CabangPembantu Ponorogo. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu.17Dalam penelitian ini data yang 

didapatkan diproses melalui beberapa tahapan, yaitu: 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini mengggunakan pendekatan 

kualitatifjenis field reserch, yaitu penelitian yang 

menggambarkan suatu keadaan yang terjadi di lapangan 

(BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo). 

2. Lokasi/ tempat penelitian 

Penelitian ini diteliti pada BRI Syariah Kantor 

                                                           
16 Dyan maudy, Metode Penetapan Margin Pada Harga Jual 

Kembali Produk Murabahahdi BMT Usaha Mulya Masjid Raya Pondok 

Indah Jakarta(Skripsi--UIN Syarif  Hidayatullah, 2013). 
17 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2011), 2. 
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Cabang Pembantu Ponorogo yang beralamatkan di Jl. 

Soekarno Hatta No.2B, Bangunsari, Kec. Ponorogo, 

Kabupaten Ponorogmur, kode pos 63413. Karena 

banyaknya dari kalangan pengusaha maupun umum lebih 

memilih KPR Bank dari pada cash dengan alasan dengan 

jalan pintas. 

3. Sumber data 

Adapun sumber data yang dibutuhkan oleh 

penulisan untuk memecahkan masalah yang menjadi 

pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini adalah : 

a. Data tentang pelaksanaan pembiayaan 

murābahahpada KPR Bank BRI Syariah Kantor 

Cabang Pembantu Ponorogo. 

b. Data tentang penentuan margin pada KPR di Bank 

BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. 

 Sumber data yang dibutuhkan dalam 

penelitian yang akan diperoleh secara langsung dari 

sumber data aslinya. Dalam hal ini sumber data 

diperoleh dari narasumber (informan) melalui 

wawancara dengan pihak – pihak yang terkait, seperti 

Kepala kantor BRI Syariah Cabang pembantu 

Ponorogo. 

 Data yang dikumpulkan dalam hal ini adalah 

data yang terkait tentang pelaksanaan akad 

danpenentuanmarginpembiayaanmurābahahpada BRI 

Syariah Kantor Cabang Ponorogo. 

4. Teknik pengumpulandata 

a. Observasi 

Observasi yaitu suatu penggalian data 
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dengan cara mengamati, memperhatikan, 

mendengar dan mencatat terhadap, obsevasi 

yang bertujuan mengamati pembiayaan 

murābahahdan penentuan marginyang menjadi 

sumber data.18Dalam hal ini peneliti langsung 

ke lapangan yakni di BRIS Kantor Cabang 

PembantuPonorogo. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah alat pengumpul 

data yang berupa dokumen dan catatan dari 

sumber yang diteliti.19Teknik ini dilakukan 

dengan cara mencatat data, dokumen lembaga 

terkait dengan penelitian. Dokumentasi ini 

merupakan data yang bisa penulis jadikan acuan 

untuk menilai seberapa besar peran BRIS 

Kantor Cabang Pembantu Ponorogo dalam 

menentapkan margin pembiayaanmurābahah. 

c. Wawancara 

Adalah percakapan dengan maksud 

tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewancara yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.20Pada 

penelitian ini peneliti melakukan wawancara 

kepada pihak terkait diantaranya Kepala Kantor 

BRIS Cabang Pembantu  Ponorogo, Account 

                                                           
18 Adi Riyanto, Metodologi Penelitian Social dan Hukum (Jakarta: 

Granit, 2004) 
19Ibid., 71. 
20Lexy. J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2009), 186. 
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Officer. 

 

 

 

5. Teknik pengolahandata 

Data yang telah dikumpulkan dalam 

penelitian ini dikelola menggunakan penelitian 

deskriptif analitis. Jenis penelitian ini, dalam 

deskripsinya juga mengandung uraian-uraian, tetapi 

fokusnya  terletak pada analisis hubungan 

antaravariabel. 

Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik-teknik pengolahan data 

sebagai berikut:21 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali dari semua 

data yang diperoleh terutama dari segi 

kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan  

antara data yang ada dan relevansi dengan 

penelitan. Dalam hal ini penulis akan 

mengambil data yang akan dianalisis dengan 

rumusan masalahsaja. 

b. Organizing, yaitu menyusun kembali data yang 

telah didapat dalam penelitian yang diperlukan 

dalam kerangka paparan yangsudah 

direncanakan dengan rumusan masalah secara 

sistematis. Penulis melakukan pengelompokan 

data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan 

                                                           
21 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D 

(Bandung: Alfa Beta, 2008), 243. 
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menyusun data tersebut dengan sistematis untuk 

memudahkan penulis dalam menganalisa data. 

c. Penemuan Hasil, yaitu dengan menganalisis data 

yang telah diperoleh dari penelitian untuk 

memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran 

fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan 

sebuah jawaban dari rumusan masalah. 

6. Teknik analisis data 

Data yang telah berhasil dikumpulkan 

selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif 

kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan  perilaku yang dapat diamati 

dengan metode yang telah ditentukan.22 

Tujuan dari metode ini adalah untuk 

membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek 

penelitian secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antar fenomena yangdiselidiki.23 

Teknik analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir 

induktif. 

a. Metode deskriptif yaitu metode yang digunakan 

untuk menggambarkan atau menjelaskan hasil 

penelitian mengenai fakta yang terjadipada 

                                                           
22 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format-format 

Kuantitatif dan Kualitatif (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 

143. 
23 Moh Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 

2005), 63. 
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Analisis pelaksanaan akad murābahah terhadap 

penentuan margin pada KPR di BRIS Kantor 

CabangPembantuPonorogo. 

 

b. Pola pikir induktif yaitu pola pikir yang 

digunakan untuk menyatakan fakta-fakta atau 

kenyataan di lapangan yaitu KPR Bank BRI 

Syariah Cabang pembantu Ponorogo yang 

selanjutnya dianalisis penentuan margin 

pembiayaan KPR di BRI Syariah Kantor 

Cabangpembantu Ponorogo. 

7. Teknik pengcekan keabsasahan data 

Pada pengertian yang lebih luas keandalan ( 

Reabilitas) dan keabsahan (Validitas) merujuk pada 

masalah kualitas data dan ketepatan metode yang 

digunakan untuk melaksanakan proyek penelitian.  

Kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan 

melaksanakan penelitian sangatlah penting 

khususnya dalam penelitian ilmu – ilmu sosial 

karena pendekatan filsafat dan metodologi yang 

berbeda terhadap studi aktivitas manusia.24 

Dalam bagian ini peneliti harus 

mempertegas teknik yang digunakan dalam 

mengadakan pengecekan keabsahan data yang 

ditemukan. Berikut beberapa teknik yang 

pengecekan keabsahan data dalam proses penelitian 

adalah sebagai berikut : 

                                                           
24 Emzir, Analisis Data :Metodologi penelitian kualitatif  (Jakarta: 

Gramedia, 2002), 78. 
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a. Pengamatan yang tekun 

 Ketentuan pengamatan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah menemukan ciri –ciri dan 

unsur –unsur dalam situasi yang sangat relevan 

dengan persoalan atau isu yang dicari. 

b. Triangulasi  

 Triangulasi adalah teknik keabasahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu, 

diperlukan pengecekan atau sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan 

sumber, metode, peyelidikan dan teori.  

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan memuat uraian dalam 

bentuk essay yang menggambarkan alur logis dari struktur 

bahasan skripsi.25Untuk lebih memudahkan tentang isi dan 

esensi skripsi ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I : Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, 

kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II :Kerangka teoritis yang membahas tentang 

pembiayaan murābahah, landasan hukum 

murābahah, rukun dan syarat murābahah, dasar 

hukum murābahah, dan penentuan margin, Pada 

bagian ini merupakan studi literatur dari berbagai 

referensi dan memuat penelitian yang terdahulu 
                                                           

25Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 

Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, 10. 
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yang relevan. 

BAB III : Merupakan bahasan penyajian data di lapangan 

yang akan menggambarkan tentang Profil Bank 

BRI Syariah Cabang Pembantu Ponorogo, 

Aplikasi Pembiayaanmurābahah KPR di BRI 

Syariah Cabang Pembantu Ponorogo, dan 

penentuan margin Pembiayaan KPR di BRI 

Syariah Cabang Pembantu Ponorogo. 

BAB IV : Merupakan rangkaian tahapan penyusunan 

penelitian (skripsi) ini selanjutnya merupakan bab 

analisis data,yakni memadukanantara teori 

sebagaimana yang dipaparkan pada bab II dengan 

apa yang peneliti temukan di lapangan (pada bab 

III) sebagai hasil penelitian yang digambarkan 

secara sistematis dan kritis dalam bahasan babini 

yang meliputi penentuan margin KPR pada bank 

BRI Syariah Kantor Cabang Ponorogo. BAB V 

merupakan bagian akhir dari penulisan yangakan 

menunjukkan pokok-pokok penting dari 

keseluruhan pembahasan bab-babsebelumnya. 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

BAB V: Pembahasan yang berisi kesimpulan dari uraian-

uraian yang dibahas dalam keseluruhan penelitian 

ini dan juga saran-saran. 
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BAB II 

PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DAN PENENTUAN 

MARGIN 

A. Pembiayaan murābahah 

1. Pengertian Pembiayaan 

Pengertianpembiayaan (pada bank syariah)  menurut 

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah: 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank 

dengan mengembalikan uang atau tagihan tersebut 

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 

hasil.1 

Kasmir mendefinisikan pembiayaan adalah 

penyediaan uangatau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan  pihak 

yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan 

atau bagihasil.2 

Menurut Muhammad pembiayaan secara luas berarti 

finansial atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang 

dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan 

oleh orang lain. Sedangkan, dalam arti sempit 

                                                   
1UU No. 21 Tahun  

2008 tentang Perbankan Syariah 
2Kasmir, Manajemen Perbankan(Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2005), 92. 
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pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan 

yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Namun, 

dalam perbankan pembiayaan dikaitkan dengan bisnis di 

mana pembiayaan merupakan pendanaanbaik aktif 

maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan 

kepada nasabah dan bisnis merupakan aktivitas berupa 

jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan 

nilai keuntungan.3 

Dalam perbankan syariah sebenarnya penggunaan 

kata pinjam meminjam kurang tepat digunakan 

disebabkan dua hal : Pertama, pinjaman merupakan salah 

satu metode hubungan finansial dalam Islam. Kedua, 

pinjam meminjam adalah akad komersial yang artinya 

bila seseorang meminjam sesuatu  ia tidak boleh di 

syaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok 

pinjamannya, karena setiap  pinjaman yang menghasilkan 

manfaat adalah riba, sedangkan para ulama’ sepakat 

bahwa riba itu haram. Oleh karena itu dalam perbankan 

syariah, pinjaman tidak disebut kredit akan tetapi  disebut  

pembiayaan.4 

2. FungsiPembiayaan 

Fungsi pembiayaan menurut Muhammad adalah sebagai 

berikut:5 

a. Memperoleh profit yangoptimal. 

b. Menyediakan aktiva cair dan kas yangmemadai. 

                                                   
3 Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuangan (Jakarta: Citra Aditya, 

2005), 260. 
4 Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: 

Penerbit Gema Insani, 2002), 170. 
5 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: 

Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), 263. 
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c. Menyimpancadangan. 

d. Mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dan 

kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak 

sebagai pemelihara dana-dana. 

e. Memenuhi kebutuhan masyarakat akanpembiayaan. 

Dari fungsi pembiayaan di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pembiayaan memiliki berbagai 

macam fungsi selain untuk memperoleh laba yang 

optimal, bank juga menyediakan aktiva cair dan kas yang 

memadai untuk keperluan bank itu sendiri atau untuk 

kepentingan nasabah yang bisa diambil kapan saja. 

Fungsi lainnya yaitu untuk menyimpan cadangan yang 

maksudnya adalah dana yang diberikan kepada nasabah 

dalam bentuk pembiayaan oleh bank harus 

mengembalikannya sesuai dengan perjanjian. Apabila 

dana yang diperoleh dari pihak ketiga tidak disalurkan 

lagi maka dana tersebut akan mengendap dan tidak dapat 

menghasilkan apa-apa, sehingga akan timbul kelebihan 

dana di bank dan bank tidak dapat memberikan imbalan 

kepada nasabah yang telah menyimpan dananya. 

3. PengertianMurābahah 

Secara bahasamurābahahmempunyai pengertian 

saling menguntungkan dapat dipahami bahwa 

keuntungan itu dimiliki oleh kedua pihak yaitu pihak 

pertama yang meminta pembelian dan pihak kedua yang 

membelikan. Keuntungan pihak pertama adalah 

terpenuhi kebutuhannya dan keuntungan pihak kedua 

adalah tambahan harga pokok (selisih harga pokok 

dengan harga jual) yang didapat berdasarkan kesepakatan 

kedua belah pihak. 
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Pengertianmurābahahmenurut istilah banyak 

didefinisikan oleh beberapa para ahli, tetapi semua 

definisi tersebut mempunyai satu pemahamam yang 

sama. Menurut  Kasmir, bay’ al-murābahahmerupakan 

kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan 

keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus 

terlebih dulu memberitahukan harga pokok yang ia beli 

ditambah keuntungan yang diinginkan.6 

Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan murābahahyaitu 

menjual barang dengan harga yang jelas sehingga boleh 

dipraktikkan dalam transaksi jual beli.Contohnya, “aku 

menjual barang ini dengan harga seratus 

sepuluh.”Dengan begitu, keuntungan yang diambilnya 

jelas. Ini tak jauh beda dengan mengatakan, “berilah aku 

keuntungan sepuluh dirham”.7 

MenurutMuhammadSyafi'iAntonio,bay’al-

murābahahadalah jual beli barang pada harga asal 

dengan tambahan keuntungan yang disepakati.8Ibnu 

Qudamah sebagaimana dikutip oleh Muhammad 

mendefinisikanmurābahahadalahmenjualdenganhargaasa

lditambah dengan margin keuntungan yang 

telahdisepakati.9 

                                                   
6 

Kasmir,BankIslam:AnalisisFiqihdanKeuangan,(Jakarta:RajaGrafindoPersad

a,2010),19.  
7 Syafi'i Antonio, Bank Syariah (Depok: Gema Insani,2001), 101. 
8 

WahbahZuhaili,FiqhIslamWaAdilatuhu,Terjemahan.Jilid5.(Damaskus:Daral

-Fikr,2004), 358. 
9 Muhammad, Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah, 

(Yogyakarta: UII Pres, 2005), 24. 
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SedangkanmenurutIrmaDevitaPurnamasari, 

murabahah adalah skema pembiamurābahah, bank 

membeli barang dari produsen, kemudian menjualnya 

kembali ke nasabah ditambahkan dengan keuntungan 

yang disepakati oleh bank dannasabah.10 

Secara sederhana murābahahadalah suatu penjualan 

barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan 

yang disepakati.11murābahahatau dalam bahasa Inggris 

sering disebut cost plus sales esensinya adalah akad jual 

beli dimana penjual dan pembeli menyepakati untuk 

harga barang atau jasa yang terdiri dari harga pokok dari 

penjual ditambah dengan tingkat keuntungan yang 

disepakati.12 

Daribeberapapengertianmurābahahdiatasdapatdisi

mpulkan bahwa murābahahadalah akad jual beli 

barang denganmenyatakan 

hargaperolehandankeuntungan(margin)yangdisepakati

olehpenjual dan pembeli.Karena dalam definisi adanya 

"keuntungan yang disepakati", karakteristik 

murābahahadalah penjual harus memberi penjelasan 

kepada pembeli tentang harga pembelian barang dan 

menyatakanjumlahkeuntunganyangditambahpadabiaya

tersebutdan dijadikan sebagai hargajual. 

4. Murābahah Bil Wākalah 

Murābahah bil wākalah adalah jual beli dengan 

                                                   
10 Irma Devita Purnamasari, Akad-akad Syariah, (Bandung: Kaifa, 

2011), 38. 
11 Adiwarman A Karim, Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008 ), 113. 
12 Muhaimin Iqbal, Dinar Solution (Jakarta: Gema Insani, 2008), 88. 
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sistem wākalah. Dalam jual beli sistem ini pihak penjual 

mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, dengan 

demikian akad pertama adalah akad wākalah, setelah 

akad wākalah berakhir yang ditandai dengan penyerahan 

barang dari nasabah ke Lembaga Keuangan Syariah 

kemudian pihak lembaga memberikan akad murābahah. 

Akad murābahah bil wākalah adalah jual beli 

dimana lembaga keuangan syariah mewakilkan 

pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah 

produk tersebut didapatkan oleh nasabah kemudian 

nasabah memberikannya kepada pihak lembaga 

keuangan syariah. Setelah barang tersebut di miliki 

pihak lembaga dan harga dari barang tersebut jelas 

maka pihak lembaga menentukan margin yang 

didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan 

disepakati oleh pihak lembaga keuangan syariah dan 

nasabah. 

 

5. Syarat dan Rukun murābahah bil wākalah 

a. Syarat 

1) Barang yang diperjual belikan harus halal dan 

bebas dari najis 

2) Penjual memberitahu modal yang akan 

diberikan kepada nasabah 

3) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun 

yang telah ditetapkan 

4) Kontrak harus bebas dari riba 

5) Penjual harus memberitahu atau menjelaskan 

bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian 
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6) Penjual harus menyampaikan semua hal yang 

berkaitan dengan pembelian, misalnya jika 

pembelian tersebut dilakukan secara utang13 

7) Objek barang yang akan dibeli harus jelas dan 

diwakilkan kepada nasabah yang mengajukan 

pembiayaan dengan akad murābahah bil 

wākalah. 

8) Tidak bertentangan dengan syariat islam 

b. Rukun murābahah 

Dalam rukun murābahah bil wākalahsama 

dengan akad murabahah, namun perbedaan dalam 

akad murābahah bil wākalah terdapat wakil dalam 

pembelian barang. 

1) Penjual (ba’i) 

2) Pembeli (musytary) 

3) Barang yang dibeli 

4) Harga barang, dalam hal ini harga barang harus 

diketahui secara jelas yaitu harga beli dan 

margin yang akan disepakati oleh kedua belah 

pihak. Sehingga kedua belah pihak akan 

melakukan keputusan harga jual dan jangka 

waktu pengangsuran. 

5)   Muwakil atau pemberi kuasa adalah pihak 

yang memberikan kuasa kepada pihak lain. 

6) Taukil atau objek akad 

7) Shigat atau ijab dan Qabul 

 

                                                   
13

Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan (Yogyakarta: Kalimedia, 

2015), 226. 
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6. RukunMurābahah 

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu 

transaksi (necessary condition).Murābahah salah satu 

bentuk jual beli yang memiliki rukun yang harus 

dipenuhi, sehingga Murābahahdapat dikatakan sah 

menurut syariat Islam. Adapun rukun dari 

Murābahahadalah sebagai berikut:14 

a. Ba’i(Penjual) 

 Ba’i  merupakan  supplier,   dalam  hal  

iniadalah  pihak  yang mempunyai barang yang 

dijadikan dalam transaksi jualbeli. 

b. Musytari’ awal (PembeliPertama) 

Musytari’ awal adalah pihak lembaga keuangan 

yang akan melaksanakan transaksi jual beli dengan 

pembeli kedua (anggota). 

c. Musytari’ sa’ni(PembeliKedua) 

Musytari’ sa’nimerupakan pihak yang memerlukan 

barang dan sebagai pihak yang akan menjadi pembeli 

dari pembeli pertama. 

d. Ma’qud ‘alaih (Objek JualBeli) 

Ma’qud ‘alaih merupakan barang yang dibutuhkan 

oleh pembeli kedua dan barang yang akan dijadikan 

obyek dalam transaksi jual  beli. 

e. Sigat Ijab Qabul(Ucapan SerahTerima) 

Shigat Ijab Qabul merupakan perkataan serah terima 

dari penjual dan pembeli dalam hal ini pihak Koperasi 

dan anggota. 

                                                   
14 Dumairi Nor et al., Ekonomi Syariah Versi Salaf (Sidogiri: 

Pustaka sidogiri, 2007), 41. 
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BANK 
NASABAH 

 

Terima 

Barang  

SUP

PLI

ER  

Pada dasarnya semua rukun dan syarat 

Murābahahdiatas dapat terealisasikan, jika barang atau 

produk telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada 

waktu negoisasi dankontrak. 

Jual beli secara Murābahahdapat digambarkan 

sebagaimana berikut ini: 

 

Negosiasi & Persyaratan Akad jual beli 

Gambar 2.1 

SkemaPembiayaanMurābahah 

 

 

                                                 Bayar 

 

 

BeliBarang                                     Kirim 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

1. Adanya kesepakatan antara pihak bank dengan 

nasabah untuk melakukan perjanjian atau negosiasi 

danpersyaratan 
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2. Setelah ada negosiasi kemudian melakukan 

perjanjian berupa akad jual beli antara kedua 

belahpihak. 

3. Dari pihak Bank mulai melakukan aktivitas berupa 

pembelian barang kepada penjual untuk nasabah atas 

namabank. 

4. Atas nama bank penjual mengirim barang kepada 

nasabah yang telah ditunjukkan olehBank. 

5. Nasabah menerima barang dan dokumen 

perjanjian dari penjual.15 

B. PenentuanMargin 

1. PengertianMargin 

Margin atau keuntungan merupakan nilai yang 

diperoleh oleh bank dalam melaksanakan kegiatan 

operasinya.Margin dalam perbankan diperoleh atas 

transaksi jual beli, yaitu transaksi Murābahah. 

Secara teknis, yang dimaksud dengan margin 

keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan 

per tahun perhitungan margin keuntungan secara 

harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 

hari; perhitungan margin keuntungan secara bulanan, 

maka setahun ditetapkan 12 bulan.16Sedangkan Ahmad 

Gozali mendefinisikan pengertian Margin yaitu selisih 

antara harga beli dan harga jual yang merupakan 

keuntungan kotor dalam transaksi jual beli barang, 

                                                   
15 Syafi‟i Antonio,BankSyariahDariTeori ke Prkatik (Depok: Gema 

Insani, 2007),103. 
16 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh (Jakarta: Raja 

Grafindo, 2010),279-280. 
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margin tidak sama dengan bunga karena margin harus 

sudah ditentukan pada awal perjanjian dan tidak dapat 

berubah ditengah jalan.17 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

margin rmerupakan keuntungan yang diperoleh dari 

hasil kegiatan jual  beli yang besarnya telah ditentukan 

pada awal akad sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati. Margin berbeda dengan bunga karena 

margin tidak mengikuti fluktuasi tingkat suku bunga, 

melainkan tarifnya sudah ditentukan sesuai dengan 

keputusan direksi yang dirumuskan dalam  rapat 

ALCO. 

2. Referensi MarginKeuntungan 

Yang dimaksud dengan Refensi Margin 

Keuntungan adalah margin keuntungan yang ditetapkan 

dalam rapat ALCO Bank Syariah. Penetapan margin 

keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul 

dan saran dari Tim ALCO Bank Syariah, dengan 

mempertimbangkan beberapa halberikut:18 

a. Direct Competitor’s Market Rate(DCMR) 

Adalah tingkat margin keuntungan rata-rata 

beberapa  perbankan syariah, atau tingkat margin 

keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang 

ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok 

kompetitor langsung, atau tingkat margin 

keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan 

                                                   
17 Ahmad Gozali, Serba-Serbi Kredit Syariah; Jangan Ada Bunga 

Di Antara Kita (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005), 280. 

18 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh (Jakarta: Raja 

Grafindo, 2010),280-281. 
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dalam rapat ALCO sebagai kompetitor 

langsungterdekat. 

b. Indirect Competitor’s Market Rate(ICMR) 

Adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan 

konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga 

beberapa bank  konvensional  

dalamrapatALCOditetapkansebagaikelompokkompet

itortidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga 

konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO 

ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung 

terdekat. 

c. Expective Competitive of Investor(ECRI) 

Adalah target bagi hasil kompetitif yang 

diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak 

ketiga. 

d. AcquiringCost 

Adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang 

langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh 

dana pihak ketiga. 

e. OverheadCost 

Adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang 

tidak langsung terkait dengan upaya untuk 

memperoleh dana pihak ketiga. 

3. Persyaratan untuk Perhitungan MarginKeuntunga 

Margin keuntungan = f (plafond) hanya bisa 

dihitung apabila komponen-komponen yang di bawah 

ini tersedia :19 

 

                                                   
19Ibid.,282-289. 
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a. Jenis perhitungan marginkeuntungan. 

b. Plafond pembiayaan sesuaijenis. 

c. Jangka waktupembiayaan. 

d. Tingkat margin keuntunganpembiayaan 

e. Polatagihanataujatuhtempotagihan(baikhargapokok

maupun 

marginkeuntungan). Tanggal jatuh tempo 

tagihanmerupakan 

tanggal yang tidak termasuk dalam perhitungan dari 

marginkeuntungan. 

4. Penentuan AngsuranPokok 

Penentuan angsuran pokok dilakukan dengan 

cara sebagai berikut:20 

a. Pembiayaan Berjangka Waktu di bawah SatuTahun 

Pembiayaan pokok pembiayaan dengan 

jangka waktu kurang dari satu tahun dapat 

dilakukan pada saat jatuh tempo. 

b. Pembiayaan Berjangka Waktu di atas SatuTahun 

Pembayaran pokok pembiayaan dengan 

jangka waktu lebih dari satu tahun wajib diangsur 

secara proporsional selama jangka waktu 

pembiayaan.Yang dimaksud dengan proposional 

adalah pembayaran angsuran sesuai dengan arus 

kas (net cash inflow) dari usaha nasabah. 

Sebagai kelengkapan dari komposisi jangka 

waktu, manajemen margin yang efektif 

memerlukan koordinasi dengan struktur tingkat 

bunga.Struktur tingkat bunga merujuk kepada 

                                                   
20Ibid.,289-290. 



33 
 

  

sensitifitas tingkat bunga pada aset dan 

liabilitas.Kenyataannya struktur tingkat bunga dan 

struktur jangka waktu berinteraksi untuk 

menentukan aspek-aspek kritis dari keuntungan 

bagi bank.21 

5. KebijakandalamPenentuanProfitMargindanNisbahb

agihasil 

Faktor-faktor  yang  perlu dipertimbangkan

 dalam penetapan margin dan bagi hasil 

antara lain:22 

a. Komposisipendanaan 

Bagi bank syariah yang pendanaannya 

sebagaian besar  diperoleh dari dana giro dan 

tabungan, yang notabene nisbah nasabah tidak 

setinggi pada deposan (apalagi bonus untuk giro 

cukup rendah karena diserahkan sepenuhnya pada 

kebijakan bank syariah yang bersangkutan), maka 

penentuan keuntungan (margin atau bagi hasil 

bank) akan lebih kompetitif jika  dibandingkan  

suatu bank yang pendanaannya porsi terbesar 

berasal  dari  deposito. 

b. Tingkatpersaingan 

Jika tingkat kompetisi ketata, porsi 

keuntungan bank tipis, sedangkan pada tingkat 

persaingan masih longgar bank dapat mengambil 

                                                   
21 Zinul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta : 

Azkia Publisher, 2009), 150. 

22 
Muhamad,ManajemenDanaBankSyariah(Jakarta:PTRajaGrafindoPe

rsada,2014),316-318. 



34 
 

 

keuntungan lebih tinggi. 

 

c. Resiko pembiayaan 

Untuk pembiayaaan pada sektor yang 

beresiko tinggi, bank dapat mengambil 

keuntungan lebih tinggi dibanding yang beresiko 

sedang apalagikecil. 

d. Tingkat keuntungan yang diharapkanbank 

Secara kondisional, hal ini (spread bank) 

terkait dengan masalah keadaaan perekonomian 

pada umumnya dan juga resiko atas suatu sektor 

pembiayaan, atau pembiayaan terhadap debitur 

dimaksud. Namun demikian, apa pun kondisinya 

serta siapa pun debiturnya, bank dalam 

operasionalnya, setiap tahun tentu telah 

menentukan berapa besar keuntungan yang 

dianggarkan. Anggaran keuntungan inilah yang 

akan berpengaruh pada kebijakan penentuan 

besarnya margin ataupun nisbah bagi hasil 

untukbank. 

6. Komponen dalam menentukan suku bungakredit 

Adapun Komponen dalam menentukan suku 

bunga kredit  antara lain:23 

a. Cost ofFund 

Cost of Fund atau total biaya dana merupakan 

biaya untuk memperoleh simpanan setelah 

ditambah dengan cadangan wajib (reserve 

                                                   
23 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi 

Baru(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012)157-158. 
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requirement) yang ditetapkan pemerintah. Biaya 

dana tergantung dari seberapa besar bunga yang 

ditetapkan untuk memperoleh dana melalui produk 

simpanan. Semakin besar/mahal bunga yang 

dibebankan, maka semakin tinggi pula biaya 

dananya. 

b. OverheadCost 

Merupakan biaya operasional yang harus 

ditanggung oleh bank untuk melakukan setiap 

kegiatannya.Biaya operasional untuk sarana dan 

prasarana ini dapat berupa manusia maupun 

alat.Biaya ini terdiri dari biaya admistrasi, biaya 

gaji pegawai, biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya 

lainnya. 

c. RiskAllowance 

Merupakan cadangan terhadap macetnya 

kredit yang diberikan, karena setiap kredit yang 

diberikan pasti mengandung suatu resiko tidak 

berbayar.Resiko ini dapat timbul baik disengaja 

maupun tidak disengaja maupun tidak 

disengaja.Oleh karena itu, pihak bank perlu 

mencadangkannya sebagai sikap bersiaga 

menghadapinya. 

d. SpreadMargin 

Bank sebagai lembaga keuangan baik yang 

konvensional maupun yang syariah tentunya 

mempertimbangkan laba yang diinginkan atau 

spread margin dengan seksama karena besarnya 

laba yang diinginkan ini akan mempengaruhi 

besarnya bunga kredit. Dalam hal ini biasanya 
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bank di samping melihat tingkat bunga bank lain 

sebagai kompetitornya, ia juga melihat sektor-

sektor yang dibiayai, misalnya jika proyek 

pemerintah untuk pengusaha kecil, maka labanya 

pun berbeda dengan yang komersial. 

7. Metode Penentuan Profit MarginPembiayaan 

Metode-metode penentuan margin menurut 

Muhammad adalah sebagai berikut: 

a. Mark-upPricing 

Mark-uppricingadalah penentuan tingkat 

harga dengan me-markup biaya produksi 

komoditas yang bersangkutan. 

b. Target-returnPricing 

Target-return pricing adalah penentuan harga 

jual produk yang bertujuan mendapatkan tingkat 

return atas besarna modal yang diinvestasikan. 

Dalam bahasan keuangan dikenal dengan return 

on investment (ROI). Dalam hal ini, perusahaan 

akan menentukan berapa return yang akan 

diharapkan atas modal yang telah diinvestasikan. 

c. Received-veluePricing 

Received-velue pricing adalah penentuan 

harga dengan tidak menggunakan variabel harga 

sebagai harga jual harga jual didasarkan pada 

harga produk pesaing dimana perusahaan 

melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk 

meningkatkan kepuasan pembeli. 

d. ValuePricing 

Value pricing adalah kebijakan harga yang 

kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi. 
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Dengan ungkapan ono rego ono rupo, artinya 

barang yang baik pasti harganya mahal. 

8. Pengakuan Angsuran HargaJual 

Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga 

beli/harga pokok dan angsuran margin keuntungan. 

Pengakuan angsuran dapat dihitung dengan 

menggunakan empat metode, yaitu :24 

a. MetodeMarginKeuntungan Menurun(Sliding) 

Margin keuntungan menurun adalah 

perhitungan margin keuntungan yang semakin 

menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok 

sebagai akibat adanya cicilan atau angsuran harga 

pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan margin 

keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulan 

semakinmenurun. 

b. Metode Margin KeuntunganRata-Rata 

Margin Keuntungan Rata-rata adalah margin 

keuntungan menurun yang perhitungannya secara 

tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan 

margin keuntungan) dibayar nasabah tetap setiap 

bulan. 

c. Metode Margin KeuntunganFlat 

MarginKeuntungan Flat adalah perhitungan 

margikeuntungan  terhadap  nilai  harga  pokok  

pembiayaan  secara  tetapdari satu periode ke 

periode lainnya, walaupun debetnya menurun 

sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok. 

                                                   
24 

Muhamad,TeknikPerhitunganBagiHasildanProfitMarginpadaBankSyariah(

Yogyakarta: UII Press Yogyakara ,2004),116. 



38 
 

 

 

 

d. Metode Margin KeuntunganAnuitas 

Margin Keuntungan Anuitas adalah margin 

keuntungan yang diperoleh dari perhitungan 

secara Anuitas. Perhitungan Anuitas adalah suatu 

cara pengembalian pembiayaan dengan 

pembayaran angsuran harga pokok dan margin 

keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan 

menghasilkan pola angsuran harga pokok yang 

semakin membesar dan margin keuntungan yang 

semakin menurun. 

Makin lama jangka waktu pembiayaan, maka 

makin besar margin yang dikenakan pada nasabah. 

Dalam diskusi ekonomi syariah, pembolehan konsep 

tersebut dikarenakan konsep anuitas hanya 

digunakan sebagai dasar perhitunganmargin. Setelah 

margin ditentukan, nilai margin tersebut tetap dan 

tidak berubah kendati terjadi keterlambatan 

pembayaran oleh nasabah. Hal ini juga disebutkan 

dalam PSAk 102 bahwa akad memperkenankan 

penawaran harga yang 

berbedauntukcarapembayaranyangberbedasebeluma

kad Murābahahdilakukan. Namun, jika akad tersebut 

telah disepakati, maka hanya ada satu  harga yang 

digunakan25 

                                                   
25 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh (Jakarta: Raja 

Grafindo, 2010),281-282. 
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BAB III 

PENERAPAN PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DAN 

PENENTUAN MARGIN PADA KPR DI BANK BRI 

SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU 

PONOROGO 

 

A. Profil Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo 

1. Latar Belakang Sejarah Berdiri Bank BRI Syariah 

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 

19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari 

Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya 

10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 

November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi 

beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah 

kegiatan usaha yang semula beroperasional secara 

konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan 

perbankan berdasarkan prinsip syariahislam.1 

Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir 

mempersembahkan sebuah bank ritel modern 

terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan 

nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan 

lebih bermakna.Melayani nasabah dengan pelayanan 

prima (service excellence) dan menawarkan beragam 

produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip 

syariah. 

                                                   
1 Sejarah BRI Syariah, dalam www.brisyariah.co.id(diakses pada 

tanggal 10 Februari 2019) 

 

http://www.brisyariah.co.id/
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Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-

tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh 

makna pendar cahaya yang  mengikuti logo perusahaan. 

Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan 

masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas 

PT.Bank. 

BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat 

dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang 

digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih 

sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero), Tbk., Aktivitas PT. Bank BRI 

Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 

ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur 

ke dalam PT. Bank BRI Syariah (proses spin off) yang 

berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. 

Penandatanganan dilakukan oleh Sofyan Basir selaku 

DirekturUtama PT.\Bank Rakyat Indonesia (Persero), 

Tbk., dan Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. 

Bank BRISyariah. 

Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank 

syariah ketiga  terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRI 

Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah 

pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan 

berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI 

Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern 

terkemuka dengan berbagai ragam produk dan 

layananperbankan. 

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI 

Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat 
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Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan 

jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),  

Tbk, sebagai Kantor Layanan Syariah dalam 

mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan 

penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan. 

2. Bank BRI Syariah Kantor 

CabangPembantuPonorogo 

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo terletak di Jl. Soekarno Hatta No. 2B, 

Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Jawa 

Timur 6341 yang diresmikan pada tahun 2013 yang 

dimana kantor cabangnya berpusat di kota Madiun Jawa 

Timur. Berdirinya Bank BRI Syariah Kantor Cabang 

Pembantu Ponorogo yang merupakan kawasan Central 

Bussines District di kotaPonorogo.2 

3. Visi danMisi 

a. Visi 

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan 

ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah 

dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih 

bermakna. 

b. Misi 

1) Memahami keragaman individu dan 

mengakomodasi beragam kebutuhan finansial 

nasabah. 

2) Menyediakan produk dan layanan yang 

mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-

                                                   
2Moh Anshori, Wawancara, 10 Februari 2019. 
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prinsipsyariah. 

3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai 

sarana kapan pun dan dimana pun. 

4) Memungkinkan setiap individu untuk 

meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan 

ketenteramanpikiran. 

 

4. Produk-Produk Bank BRI Syariah Kantor Cabang 

PembantuPonorogo  

a. ConsumerBanking3 

1) Dana PihakKetiga 

a) Tabungan BRI SyariahiB 

Tabungan BRI Syariah iB merupakan 

tabungan dari BRI Syariah bagi nasabah 

perorangan yang menggunakan prinsip titipan, 

dipersembahkan untuk anda yang 

menginginkan kemudahan dalam transaksi 

keuangan. 

b) Tabungan Haji BRI SyariahiB 

Tabungan Haji BRI Syariah 

merupakan sebuah tabungan yang digunakan 

untuk ibadah Haji. 

c) Tabungan Impian SyariahiB 

Tabungan Impian BRI Syariah iB 

adalah tabungan berjangka dari BRI Syariah 

dengan prinsip bagi hasil yang dirancang 

untuk mewujudkan impian Anda dengan 

terencana. 

                                                   
3 Draft BRI Syariah 
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d) Giro BRI SyariahiB 

Giro BRI Syariah iB merupakan 

simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan 

pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan 

yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat 

dengan Cek/Bilyet Giro. 

e) Deposito BRI SyariahiB 

Deposito BRI Syariah iB adalah 

produk investasi berjangka kepada Deposan 

dalam mata uang tertentu. 

b. Pembiayaan4 

1) Gadai BRI SyariahiB 

Gadai BRI Syariah iB merupakan 

sebuah produk untuk memperoleh dana tunai 

untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak 

ataupun untuk keperluan modal usaha dengan 

proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah 

untuk ketentraman  Anda. 

2) KKB BRI SyariahiB 

KKB BRI Syariah iB merupakan 

sebuah produk pembiayaan kepemilikan 

kendaraan bermotor.  Skim pembiayaan 

adalah jual beli, adalah akad jual beli barang 

dengan menyatakan harga perolehan dan 

keuntungan (margin) yang disepakati oleh 

Bank dan Nasabah (fixedmargin). 

 

                                                   
4Ibid., 
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3) KPR Faedah BRISyariah 

Pembiayaan Kepemilikan Rumah 

(KPR) kepada perorangan untuk memenuhi 

sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan 

hunian dengan mengunakan prinsip jual beli, 

dimana pembayarannya secara angsuran 

dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan 

di muka dan dibayar setiapbulan. 

4) KMG BRI Syariah iB 

Produk untuk memenuhi kebutuhan 

karyawan khususnya karyawan dari 

perusahaan yang bekerjasama dengan PT. 

Bank BRI Syariah dalam Program 

Kesejahteraan Karyawan, dimana produk ini 

dipergunakan untuk berbagai keperluan 

karyawan dan bertujuan unruk meningkatkan 

loyalitas karyawan Program 

KesejahteraanKaryawan. 

5) Pembiayaan Umrah BRI Syariah iB 

Pembiayaan Umrah BRI Syariah iB 

merupakan pembiayaan dalam membantu 

untuk menyempurnakan niat beribadah dan 

berziarah ke Baitullah. Akad produk 

Pembiayaan Umrah BRI Syariah iB 

mengunakan prinsip akad jual beli 

manfaat/jasa (ijarah Multijasa). 
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c. BusinessBanking5 

1) CommercialProduct 

a) Deposito 

Merupakan pilihan investasi dengan 

prinsip bagi hasil  bagi nasabah perorangan 

atau perusahaan yang dananya dapat ditarik 

pada saat jatuhtempo. 

b) Giro 

Merupakan simpanan untuk 

kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana 

berdasarkan prinsip titipan yang penarikannya 

dapat dilakukan setiap saat dengan Cek/Bilyet 

Giro. 

d. CommercialFinancing 

1) Pembiayaan ModalKerja 

Merupakan pembiayaan dalam memenuhi 

kebutuhan modal kerja perusahaan, baik modal 

kerja regular maupun musiman. 

2) Pembiayaan Investasi 

Merupakan pembiayaan investasi dalam 

memenuhi kebutuhan investasi nasabah. 

e. InvestementBanking 

Investement Bankingmerupakan sebuah 

jasapembelian Sukuk Negara Ritel.Dalam hal ini, Bank 

BRI Syariah menjadi agen penjual Sukuk, dan nasabah 

menjadi investorsukuk. 

 

                                                   
5Ibid., 
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f. SME &Linkage 

1) Koperasi 

Pembiayaan yang diberikan melalui 

Koperasi Karyawan atau Koperasi Pegawai RI 

dengan mekanisme executing, yang ditujukan 

kepada karyawan suatu perusahaan atau 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) suatu instansi yang 

memiliki pendapatan tetap bulanan berupa gaji 

dan menjadi anggota koperasi. 

Pembiayaan diberikan kepada sektor 

yang terkait dengan otomotif dalam 2 (dua) 

pola, yaitu pembiayaan  secara kemitraan 

(linkage) dan pembiayaan secara langsung 

(direct). Pembiayaan secara kemitraan 

(linkage), pembiayaan diberikan bekerjasama 

dengan perusahaan pembiayaan(multifinance 

company) untuk menyalurkan pembiayaan 

kepemilikan kendaraan dan/atau alat berat 

kepada nasabah (end-user). 

Pembiayaan kemitraan dengan 

multifinance ini dapat bersifat 

Executingmaupun Channeling/Joint Financing. 

Pembiayaan secaralangsung (direct), 

menyalurkan pembiayaan kepada pengusaha-

pengusaha yangterkait pada dunia otomotif, 

seperti pembiayaan kepada pengusaha jual-beli 

kendaraan (showroom/dealer) dan pembiayaan 

kepada pengusaha rental 

kendaraan.Pembiayaan yang diberikan dapat 
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berupa pembiayaan modal kerja 

dan/atauinvestasi.Pembiayaan Mikro SME 

(Small Medium Enterprise)Pembiayaan 

diberikan kepada sektor riil dengan plafond 

pembiayaan di atas Rp 500 juta sampai dengan 

Rp 5 milyar. 

5. Struktur Organisasi Bank BRI Syariah 

Kantor Cabang Pembantu Ponorogo 

Berikut adalah struktur organisasi Bank 

BRI Syariah kantor cabang pembantu 

Ponorogo : 

 

 

 

 

 

 

 

B. Penerapan Pembiayaan Murābahah pada KPR di BRI 

Syariah Kantor CabangPembantu Ponorogo. 

1. KPR BRISyariah 

Penerapan pembiayaan murābahahpada KPR di 

BRI Syariah KCP Ponorogo. Menurut Bapak Gatot 

Wijanarko, sebagai berikut :Pembiyaan Kepemilikan 

Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagaian 

Unit Head 
Account officer 

Moh Anshori 

Branch Ops.Spy. 

Noviana Putri H 

Teller 

Muh Kholid 

N 

Customer 

Service  

Devy Krisma 

V 

Account Officer Mikro 

Kiki Agung W 
Yuli Wahyuanto 

Nico Hardian N 

 

 
 

Pemimpin BRIS KCP Ponorogo 

Gatot Wijanarko 
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atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan 

menggunakan prinsip jual beli (murābahah) dimana 

pembayarannya secara angsuran dengan jumlah 

angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar 

setiap bulan.6 

2. Tujuan 

a. Pembelian property, terdiri dari pembeliansbb: 

1) Rumah ready stock atau dalam proses 

pembangunan oleh developer(indent) 

2) Rumahbekas/second 

3) Rumah toko (Ruko) dengan syarattertentu 

4) Rumah Kantor (Rukan) dengan syarattertentu 

5) Apartemen strata title dengan syarattertentu 

6) Tanah dengan luas tertentu (≤ 2500𝑚2) dan status 

tanah milik developer ataunon-developer. 

b. Pembangunan/RenovasiRumah 

1) Pembangunan rumah di atas lahan yang 

sudahdimiliki 

2) Renovasi memperbaiki rumah yang sudahdimiliki 

c. Take Over/ Pengalihan Pembiayaan KPR, terdiridari: 

1) Take over dari lembaga keuangankonvensional7 

d. Manfaat 

1) Skimpembiayaanadalahjualbeli(murābahah),adal

ahakadjualbeli barang dengan menyatakan harga 

perolehan dan keuntungan (margin) yang 

disepakati oleh Bank dan Nasabah (fixedmargin). 

                                                   
6Gatot Wijanarko, wawancara, 10 Februari 2019.  

7 Draft BRI Syariah, Skema Pembiayaan Konsumer, 20. 
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2) Uang muka ringan, minmum10%. 

3) Jangka waktu maksimal 15tahun.8 

e. Fitur 

 Bedasarkan pemaparan Bapak Gatot Wijaranarko 

adalah sebagai berikut : 

1) PlafonPembiayaan9 

-Minimal Rp. 50.000.000 

-Maksimal Rp 1.000.000.000 

2) Bank Finance (PembiyaanBank) 

 Contoh kasus pembiayaanrumah baru dari 

developer yang bekerjasama dengan BRI Syariah: 

 Tipe bangunan lebih dari 70 𝑚2; maksimum 

pembiayaan 70% dari harga penawaran developer 

atau nilai taksiran dari transaksi wajar Bank atau 

harga jual rumah mana yang lebihrendah. Tipe 

bangunan ≤ 70 𝑚2; maksimum pembiayaan 90% 

dari harga penawaran Developer setelah discount 

atau nilai transaksi Bank atau harga jual rumah 

mana yang lebihrendah. Rumah baru dari developer 

yang tidak bekerjasama dengan BRI Syariah 

(rumah siap huni, sertifikat dan IMB 

pecahperkavling)  Tipe bangunan lebih dari 70 𝑚2; 

maksimum pembiayaan 70% dari nilai taksiran dari 

transaksi wajar Bank atau harga jual rumah mana 

yang lebih rendah. Tipe bangunan ≤ 70 𝑚2; 

maksimum pembiayaan 80% dari nilai transaksi 

Bank atau harga jual rumah mana yang lebih 

                                                   
8Ibid, Draft BRI Syariah ..., 21. 
9 Gatot Wijanarko,Wawancara,  10 Februari 2019. 
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rendah. 

 Rumah bekas tipe bangunan lebih dari 70 𝑚2; 

maksimum pembiayaan 70% dari nilai taksiran dari 

transaksi wajar Bank atau Harga Jual Rumah mana 

yang lebihrendah.Tipe bangunan ≤ 70 𝑚2; 

maksimum pembiayaan 80% dari nilai transaksi 

Bank atau harga jual rumah mana yang lebih 

rendah. 

 Untuk apartement dengan tipe bangunan lebih 

dari 70 𝑚2; maksimum pembiayaan yaitu 70% dari 

harga penawaran pengembang setelah dikurangi 

discount (developer) atau 70% nilai pasar yang 

ditetapkan penilai jaminanBank. Untuk 

pembiayaan Apartement diluar ketentuan angka b.i 

maksimum pembiayaan 70% dari harga penawaran 

pengembang (developer) atau 80% nilai pasar yang 

ditetapkan penilai jaminanBank. 

  Untuk pembangunan rumah dengan tipe 

bangunan lebih dari 70𝑚2; maksimal pembiayaan 

adalah 80% dari rencana anggaran biaya (RAB) 

diluar biaya jasa tukang, sepanjang tidak melebihi 

70% dari nilai peningkatanagunan. 

 Untuk pembangunan rumah 70 𝑚2maksimum 

pembiayaan 80% dari Rencana 

AnggaranBiaya.Renovasi rumah maksimum 80% 

dari Rencana Anggaran Biaya selama tidak lebih 

besar dari nilai tanah yangdijaminkan.Penarikan 

secara bertahap berdasarkan progress, maksimal 6 

bulan.Take Over dari PembiayaanRumah 100% 
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dari Outstanding pembiayaan Bank Konvensional/ 

Bank syariah dan/atau/ 80% dari nilai pasar yang 

ditetakan penilai jaminan Bank (mana 

yangterendah) Pembiayaan Tanah Kavling 

SiapbangunMaksimum 70% dari harga penawaran 

pengembang (developer) atau nilai pasar yang 

ditetapkan  penilai  jaminan bank dengan 

pembatasan bahwa untuk tanah real estate, harus 

dengan developer yang sudah bekerjasama dengan 

Bank yaitu maksimum 50% dari nilai pasar yang 

ditetapkan penilai jaminan Bank untuk tanah yang 

di luarperumahan. 

 PembiayaanApartement Maksimum 70% dari 

harga penawaran pengembang (developer) yang 

sudah bekerjasama denganBank.Maksimum 80% 

nilai nilai pasar yang ditetapkan penilai jaminan 

Bank. 

 Berdasarkan wawancara bersama bapak Gatot 

Wijanarko yang penulis lakukan, bahwa pihak 

Bank selaku pemimpin Bank BRI Syariah Cabang 

Pembantu Ponorogo menjelaskan bahwa, akad 

murābahah di bank BRI Syariah ini tidak hanya 

terpicu pada pembiayaan hunian syariah saja, akan 

tetapi untuk kredit mobil dll juga bisa dilakukan. 

Namun dalam hal pembiayaan hunian syariah ini 

akad murabahah sering melayani dalam dalam hal 

pemesanan rumah (indent), Namun Bank memiliki 

kelemahan tidak bisa menyediakan barang setiap 

saat, sehingga Bank BRI Syariah Kantor Cabang 

pembantu Ponorogo dalam melaksanakan 
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pembiayaanmurābahahadalahNasabahharusmenent

ukanrumahtipeyang akan dibeli, Bank 

mewakilkan/memberikan kuasa pada nasabah 

untuk memilih sendiri rumah yang akan dibeli, 

ketika sudah cocok Bank 

melakukanakadmurābahahbilwākalah..10 

3) Jangka waktu 11  

a. Minimum 12 bulan 

b. Maksimum 15 tahun untuk KPR yang bertujuan: 

1) Pembelian Rumah baik dalam kondisi baru 

(rumah jadi  atau indent) dan rumah bekas 

pakai (second). 

2) Pembelian bahan bangunan untuk 

PembangunanRumah. 

c. Maksimum 10 tahununtuk 

1) Pembelian Apartement 

2) Pembelian Rumah Toko dan RumahKantor 

3) Pembelian Bahan Bangunan untuk 

RenovasiRumah 

4) Take Over PembiayaanRumah 

d. Maksimum 5tahun 

1) Khusus untuk pembiayaan tanah kavling siap 

bangun sebagai persiapan untuk 

pembangunanrumah. 

 

f. Syarat danKetentuan 

a. Persyaratan Umum Nasabah12 

                                                   
10 Gatot Wijanarko, Wawancara, 19 Maret 2019. 
11Ibid, Draft BRI Syariah ..., 23. 
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1) WNI 

2) Pegawai/karyawan tetap dengan masa kerja 

atau total masa  kerja ditempat sebelumnya 

minimal 2 (dua)tahun. 

3) Profesional terbatas hanya untuk profesi 

kesehatan (dokter, dokter spesialis danbidan). 

4) Usia minimal pada saat pembiyaan diberikan 

adalah 21 tahun dan batas usia max 55 tahun 

untuk karyawan (usiapensiun). 

5) Hasil track record BI Checking dan 

DHBIlancar/clear. 

6) Membuka rekening tabungan di Bank 

BRISyariah. 

 Dari ketentuan jangka waktu pembayaran 

secara angsur sudah tentukan oleh pihak bank, hal 

tersebut telah dinyatakan dalam sesi tanya jawab 

guna memperjelas sistem yang ada ialah, kapasitas 

nasabah dalam dalam hal membayar angsuran 

harus masuk kedalam rasio angsuran (cash ratio). 

Selanjutnya untuk maksimum cash ratio yang 

diberikan oleh pihak Bank BRI Syariah antara lain 

35% dari pendapatan kurang dari Rp. 5 juta, 40% 

jika pendapatan diatas Rp. 5 juta sampai dengan 

Rp. 10 juta. Dan 50% dari pendapatan diatas Rp. 

10 juta. 

 

g. Biaya-Biaya yang Dibebankan keNasabah 

                                                                                                            
12Ibid, Draft BRI Syariah ..., 24. 
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Biaya-biaya dibayarkan di muka secara lunas 

pada saat realisasi pembelian dan tidak berasal dari 

dana pembiayaan Bank BRI Syariah. 

Biaya-biaya terdiri dari: 

1) Bebas Biaya Administrasi dan provisi.13 

2) BiayaAsuransi 

1. Asuransi Jiwa Pembiayaan, premi asuransi 

di bayar di muka, sesuai jangka waktu 

pembiayaan. 

2. Asuransi Kebakaran, premi asuransi di bayar 

di muka, sesuai jangka waktu pembiayaan. 

3. Untuk daerah yang berpotensi gempa bumi, 

maka Unit Kerja dapat mengenakan biaya 

asuransi gempa bumi kepada nasabah. 

3) Biaya Notaris 

Biaya yang timbul sehubungan dengan 

jasa notaris dan dibayarkan 1 (satu) kali dimuka. 

4) Materai membawasendiri. 

h. JaminanPembiayaan 

a. Jaminan utama yang dapat diterima oleh bank 

adalah bangunan yang 

dibeli/dibangun/direnovasi/di takeover. 

b. Sertifikat yang dapat diterima adalah atas nama 

                                                   
13 Gatot Wijanarko,Wawancara,  19 Maret 2019. 
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nasabah dan/atau pasangan kawinnya. 

a. Jaminan atas nama pihak ke 3 yang dapat 

diterima adalah atas nama keluarga inti (Orang 

tua atau anak) dan pihak ke 3 tersebut 

memberikan persetujuanAPHT. 

b. Persyaratan Umum Jaminan 

1) Dokumen agunan absah danlengkap 

2) Dapat diikat sempurna dengan hukum 

yangberlaku 

3) Mudahdiperjualbelikan 

4) Dapatdiasuransikan 

5) Tidak menjadi agunan pada banklain 

6) Tidak dalamsengketa 

7) Agunan dapat bukan merupakan obyek 

yangdibiayai 

c. Jaminan dapat berlaku cross collateral, 

sepanjang memenuhi ketentuan 

collateralcoverage. 

d. Nilai apraisal bank adalah nilai pasarwajar. 

e. Tanah yang dapat diterima sebagai jaminan 

adalah Tanah dengan sertifikat Hak Milik (HM) 

atau Hak Guna Bangunan(HBG). 

f. Untuk tanah dengan SHBG berlaku syarat 

sertifikat yang dijaminkan belum jatuh 

tempopembiayaan. 

g. Nilai Hak Tanggungan adalah 125% dari plafon 

atau maksimum sebesar market valuejaminan. 
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h. Untuk pembiayaan dengan jaminan dana sendiri 

(cash colleteral) minimal collateral 117% dan 

diperkenankan untuk tidak dilakukan analisa 

kualitatif dankuantitatif.14 

C. Penentuan Margin MurābahahPada KPR Di BRI 

Syariah Kantor Cabang  PembantuPonorogo. 

Berdasarkan wawancara bersama bapak Gatot 

Wijanarko yang penulis lakukan, bahwa pihak Bank selaku 

pemimpin Bank BRI Syariah Cabang Pembantu Ponorogo 

menjelaskan bahwa, dalam murābahah, ada beberapa 

ketentuan yang harus dilaksanakan oleh Bank BRI Syariah 

Kantor CabangPembantu Ponorogo berkaitan dengan 

penentuan margin dalam pembiayaan murābahah, Bank 

BRI Syariah Kantor CabangPembantu Ponorogo selalu 

melakukan evaluasi dalam kinerjanya. Salah satunya 

berkenaan dengan margin yang didapat dari transaksi jual 

belimurābahah.dalam penjelasan yangdiberikan karyawan 

di Bank BRI Syariah Kantor CabangPembantu Ponorogo 

kepada penulis, didapatkan bahwa kinerja  tahun 

sebelumnya menjadi pokok dari penyusunan segala 

kebijakan, tak terkecuali perkara penetapan hargajual. 

Dengan pertimbangan tersebut pihak Bank menentukan 

margin awal sebesar 1% - 1,6% dan dibedakan menjadi 

beberapa kategori.15 

 

Tabel 2. Kategori margin pembiayaan 

murābahahBRI Syariah 

                                                   
14Ibid, Draft BRI Syariah ...,27. 
15 Gatot Wijanarko, Wawancara, 10 Februari 2019. 
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No. Kategori Margin akad murābahah per 

bulan 

1 Umum 1,5%-1,6% 

2 AUM 1,4 % 

3 Pengurus 1,25 % 

Sumber : BRIS KCP Ponorogo 

Kemudian untuk metode yang digunakan pada BRI 

Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo pemaparan 

dari Bapak Gatot Wijanarko, dalam menentukan 

marginmurābahah adalah metode margin keuntungan flat, 

dimana penetapan margin dan hutang pokok yang 

dibebankan setiap bulan adalah sama sehingga 

pembayaran total cicilan setiap bulannya besarannya sama. 

Berikut metode margin keuntungan flat. 

 

Harga beli rumah x rate = A 

                  Harga beli rumah / waktu = B 

Angsuran perbulan = A+B 

Gambar 1. Perhitungan angsuran pokok dan margin 

Sumber : BRI Syariah 

Berikut ini contoh perhitungan pembiayaan 

murābahah dengan kategori umum yakni 1,2% perbulan 

dan margin pertahunnya 14,4%. Jika ibu Y akan 

mengajukan pembiayaan murābahah di BRI Syariah 

dengan nominal sebesar Rp 300.000.000 dengan Dp yang 

telah diberikan 10% yaitu sebesar Rp 30.000.000 dan 

jangka waktu yang disepakati 12 tahun, maka untuk 
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perhitungan angsurannya tiap bulan yang harus dibayar ibu 

Y. 

Diketahui : 

Harga Rumah : Rp 300.000.000,00 

 Uang Muka (DP) : Rp 30.000.000,00 (10 %) 

 Jangka Waktu (Tenor) : 12 tahun (144 bulan) 

 Margin Bank : 14.4 % / tahun (1.2 % / bulan)  

Perhitungan Margin : Flat 

Plafon Pinjaman (Harga Rumah - Uang Muka) 

: Rp 270.000.000,00 

Angsuran per Periode : Rp 5.115.000,00 

Total Periode : 144 bulan16 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gatot 

Wijanarkoselaku Kepala kantor BRI Syariah Cabang 

Pembantu Ponorogo menjelaskan bahwa, diperoleh 

informasi bahwa tingkat margin bank BRI Syariah 

merujuk pada suku bunga Bank Indonesia. Kalau 

marginnya itu kita bisa dapat dari rapat ALCO, itu rapat 

Asset/Liability Management Committee, itu pusat yang 

menentukan, sebelumnya rapat ALCO itu dari rapat 

Dewan Gubernur Bank Indonesia, lebih lanjut penjelasan 

beliau bahwa:yang menentukan besarnya margin tetap 

Bank Bri Syariah tapi acuannya dari BI, kan soalnya 

                                                   
16 Moh Anshori, Wawancara, 10 Februari 2019. 
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ekonomi makro dan ekonomi mikro Indonesia gitu kan 

yang tahu BI, nah setelah kebijakan BI rate keluar, baru 

ALCO keluar, jadi kita dapat marginnya ya acuan dari BI 

rate itu, sama Bank Indonesia dipersyaratkan ikut sana, 

karena kan kita dibawah naungan BI. Kalau kita berdiri 

sendriri, istilahnya ya orang jualan untung seribu kan 

enggak masalah, karena BI menyarankan kita ikut dia saja. 

Jadi margin yang kita dapatkan itu acuan dari BI. 

Selain itu pihak BRI Syariah dalam menentukan 

margin murābahah tidak mengikuti ketetapan dari 

referensi margin keuntungan melalui rapat Asset 

AndLiability Comitte (ALCO) Bank Syariah dikarenakan 

BRI Syariah sendiri bukanlembaga keuangan bank 

melainkan lembaga koperasi syariah yang memiliki 

standart syariah sendiri yakni komite kredit yang 

membantu pelaksanaan pemberian pembiayaan untuk 

anggotanya pada pihak Bank Syariah mempunyai 

kebijakan sendiri dalam menentukan margin keuntungan. 

Lebih khusus untuk bagaimana Bank dapat 

menentukan margin sekian, berdasarkan hasil wawancara 

dengan Bapak Gatot Wijanarkoselaku Kepala kantor BRI 

Syariah Cabang Pembantu Ponorogo menjelaskan bahwa, 

fungsi Bank merupakan sebagai tempat penghimpun dan 

penyalur dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat 

berarti bank harus mengembalikan dana yang telah 

dihimpun serta bagi hasil yang diperoleh bank, untuk 

mengembalikan dana yang telah diperoleh Bank harus 

menggunakan dana tadi untuk dikelola, salah satunya 

melalui pembiayaan. Kemudian mengenai Penentuan 
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margin, Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo adalah mempertimbangkan dana mahal misalnya 

deposito karena, Bank mengembalikan bagi hasil lebih 

besar dan dana murah itu seperti tabungan, jumlah bagi 

hasil yang akan diberikan kepada nasabah, keuntungan 

yang akan diperoleh pihak Bank (agar Bank tetap 

mendapatkan keuntungan), serta melihat margin Bank lain 

(pesaing).Haltersebutsayakirasudahadadalamstandar 

operasiaonal prosedur yang telah ditentukan dalam produk 

KPR di Bank BRI Syariah Kantor CabangPembantu 

Ponorogo ini.17 

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa 

dalam penentuan margin dengan mempertimbangkan 

biaya yang harus dikeluarkan Bank BRIS KCP Ponorogo 

untuk operasional, beban karyawan, serta targetlaba serta 

ditentukan dari dana nasabah yang akan diterima dari Bank

                                                   
17 Gatot Wijanarko,Wawancara, 10 Februari 2019. 
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BAB IV 

ANALISIS PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DAN 

PENENTUAN MARGIN PADA KPR DI BANK BRI 

SYARIAH CABANG PEMBANTU PONOROGO 

 

A. Analisis Pembiayaan Murābahah pada KPR di Bank 

BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo 

Dalam pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah 

persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan 

mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka 

waktu yang sudah ditentukan, sehingga dalam Perbankan 

Syariah sebenarnya penggunaan   kata pinjam meminjam 

kurang tepat digunakan yang bias meyebabkan 2 perkara 

yaitu: 

1. Pinjaman merupakan salah satu metode hubungan 

financial dalam Islam, antara lain dari metode tersebut 

adalah sebuah kesinambungan teradap system Syariah 

Islam, yang mana nantinya akan diatur pada poin-poin 

yang sudah diterapkan. 

2. Pinjam meminjam suatu perjanjian komersial yang 

artinya bila seseorang meminjam sesuatu yang tidak 

boleh diisyaratkan untuk memberikan tambahan atau 

pokok pinjamannya, karena setiap pinjaman 

menghasilkan faktor riba, dan sudah disepakati oleh 

para ulama. 

Sedangkan dari murābahah itu sendiri mempunyai 

arti saling menguntungkan, dari pihak pertama maupun 
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pihak kedua, perbedaan untung dari masing-masing yaitu, 

pihak pertama terpenuhi kebutuhannya, sedangkan dari 

pihak kedua tambahan harga pokok atau selisih harga 

pokok dengan harga jual yang sudah di sepakati oleh pihak 

terkait. 

Pembiayaan murābahah telah diparaktikkan oleh 

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo 

dalam rangka pembelian barang (rumah). Sebagaimana 

proses munculnya wākalah disebabkan karena kelemahan 

bank juga tidak bias menyediakan barangnya. 

Adapun Bank BRI Syariah Kantor Cabang 

Pembantu Ponorogo dalam melaksanakan pembiayaan 

murābahah adalah Nasabah harus menentukan rumah tipe 

yang akan dibeli, Bank mewakilkan/ memberikan kuasa 

pada nasabah untuk memilih sendiri rumah yang akan 

dibeli, ketikas udah cocok Bank melakukan akad 

murābahah bil wākalah. 

Menurut uraian di atasmakadapatdilihatbahwa 

Pelaksanaan pembiayaan murābahah pada KPR di Bank 

BRI Syariah Kantor Cabang pembantu Ponorogo 

menggunakan wākalah. Praktik tersebut di sinitelahsesuai 

hubungan finansial dalam hukum Islam tentangpenguasaan 

barang yang secara prinsip harus menjadi milik Bank BRI 

Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo dan semua 

hal yang mengatur tentang murābahah. 
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Jelas disebutkan bahwa persyaratan pembiayaan 

murābahah yang  berkenaan dengan obyek yang 

diperjualbelikan adalah bahwa barang merupakan hak 

milik penuh yang berakad. Bank diperkenankan 

mewakilkan kepada nasabah untuk membelibarangdari 

pihak ketiga.Jika hal tersebut yang terjadi, maka Bank dan 

nasabah menyepakati akad wākalah dimana Bank BRI 

Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo memberikan 

kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang 

diinginkan sesuai dengan barang pada akad murābahah 

yang disepakati sebelumnya. 

Hal ini dilakukan dengan pertimbangan agar 

barang yang diinginkan oleh nasabah memiliki spesifikasi 

yang sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah, hal ini 

pun akan lebih mempersingkat waktu dan proses karena 

tidak akan ada complain dari nasabah terkait tidak cocokan 

atas spesifikasi barang. Di sisi lain memang kelemahan 

bank juga tidak bias menyediakan barang setiap saat. 

Dalam hal ini kepraktisan menjadi pertimbangan pula bagi 

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. 

 

B. Analisis Penentuan Margin pada KPR Di Bank BRI 

Syariah Kantor  Cabang Pembantu Ponorogo 

Dalam transaksi jual beli, harga memegang 

peranan penting untuk sebuah produk. Menurut Basu 

Swastha, harga ialah jumlah uang yang digunakan di 

dalam pertukaran suatu barang. Sehingga harga dapat 

didefinisikan sebagai jumlah uang (ditambah beberapa 
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produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan sejumlah kombinasi dariprodukdan 

pelayanannya. Berdasarkan definisi tersebut dapat 

diketahui bahwa harga yang dibayar oleh pembeli itu 

sudah termasuk pelayanan yang diberikan oleh penjual. 

Penetapan margin keuntungan pembiayaan 

berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari Tim ALCO 

Bank Syariah, dengan mempertimbangkan beberapa hal 

berikut: 

1. Direct Competitor’s Market Rate(DCMR) 

Adalah tingkat margin keuntungan rata-rata 

beberapa perbankan syariah. 

2. Indirect Competitor’s Market Rate(ICMR) 

Adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan 

konvensional. 

3. Expective Competitive of Investor(ECRI) 

Adalah target bagi hasil kompetitif yang 

diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga. 

4. AcquiringCost 

Adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang 

langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana 

pihak ketiga. 

5. OverheadCost 

Adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang 

tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh 
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dana pihak ketiga.  

Berdasarkan fakta di lapangan bahwa dalam 

menentukan keuntungan atau margin penjualan Bank 

BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo 

menggunakan metode Mark up pricing (penentuan 

tingkat harga dengan me-markup biaya produksi 

komoditas yang bersangkutan) dan Target- return 

pricing (penentuan harga jual produk yang bertujuan 

mendapatkan tingkat return atas besarna modal yang 

diinvestasikan). Kemudian menurut Tim ALCO Bank 

Syariah, Bank BRI Syariah Cabang Ponorogo 

menggunakan pertimbangan Expective Competitive of 

Investor (ECRI) yaitu target bagi hasil kompetitif yang  

diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga. 

Sebagai mana dijelaskan dalam teori pada bab 2 

bahwasanya Angsuran harga jual terdiri dari angsuran 

harga beli/harga pokok dan angsuran margin 

keuntungan. Pengakuan angsuran dapat dihitung 

dengan menggunakan empat metode, yaitu: 

a. Metode Margin Keuntungan Menurun(Sliding) 

Margin keuntungan menurun adalah 

perhitungan margin keuntungan yang semakin 

menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok 

sebagai akibat adanya cicilan atau angsuran harga 

pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan margin 

keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulan 

semakin menurun. 
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b. Metode Margin Keuntungan Rata-Rata 

Margin Keuntungan Rata-rata adalah margin 

keuntungan menurun yang perhitungannya secara 

tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan 

margin keuntungan) dibayar nasabah tetap setiap 

bulan. 

c. Metode Margin  Keuntungan Flat 

Margin Keuntungan Flat adalah perhitungan 

margin keuntungan terhadap nilai harga pokok 

pembiayaan secara tetap dari satu periode ke 

periode lainnya, walaupun debetnya menurun 

sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok. 

d. Metode Margin Keuntungan Anuitas 

Margin Keuntungan Anuitas adalah margin 

keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara 

Anuitas. Perhitungan Anuitas adalah suatu cara 

pengembalian pembiayaan dengan pembayaran 

angsuran harga pokok dan margin keuntungan 

secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan 

pola angsuran harga pokok yang semakin 

membesar dan margin keuntungan yang semakin 

menurun. 

Berdasarkan temuan penelitian di lapangan 

bahwa metode pengakuan pendapatan yang 
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digunakan oleh Bank BRI Syariah Kantor Cabang 

Pembantu Ponorogo adalah metode margin 

keuntungan flat, dimana penetapan margin dan 

hutang pokok yang dibebankan setiap bulan adalah 

sama sehingga pembayaran total cicilan setiap 

bulannya besarannya sama.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan pemaparan terkait analisis 

penentuan margin pembiayaan murābahah pada KPR 

di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo, 

maka penulis dapat menarik kesimpulan, sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan pembiayaan murābahah pada KPR di 

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo menggunakan wākalah. Praktik 

tersebut disini telah sesuai tentang penguasaan 

barang yang secara prinsip harus menjadi milik 

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo. Jelas disebutkan disana bahwa 

persyaratan pembiayaan murābahah yang 

berkenaan dengan obyek yang diperjual belikan 

adalah bahwa barang merupakan hak milik penuh 

yang berakad. Bank diperkenankan mewakilkan 

kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak 

ketiga. Jika hal tersebut yang  terjadi, maka Bank 

dan nasabah menyepakati akad wākalah dimana 

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo memberikan kuasa kepada nasabah 

untuk memilih rumah yang diinginkan. 

Selanjutnya proses administrasi, pencairan, 

melakukan pengawasan kepada nasabah selama 

angsuran sampai pelunasan atas kewajiban 
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nasabah. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan 

agar barang yang diinginkan oleh nasabah 

memiliki spesifikasi yang sesuai dengan apa yang 

diinginkan nasabah. 

2. Dalam menentukan margin, Bank BRI Syariah 

Kantor Cabang Pembantu Ponorogo 

mempertimbangkan dana mahal (misal: deposito, 

karena bank mengembalikan bagi hasil lebih 

besar) dan dana murah (misal: tabungan), jumlah 

bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah, 

keuntungan yang akan diperoleh pihak Bank (agar 

Bank tetap mendapatkan keuntungan), serta 

melihat margin bank lain (pesaing). Dengan 

pertimbangan tersebut pihak Bank menentukan 

margin awal sebesar 1% - 1,6%. 

B. Saran 

1. Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah bil 

wakalah pada KPR BRI Syariah kantor cabang 

pembantu Ponorogo ada baiknya dilaksanankan 

setelah dana ditransfer ke rekening developer, 

atau setelah nasabah membeli rumah kepada 

developer atas nama pihak Bank. 

2. Dalam penentuan margin, Bank BRI Syariah 

Kantor Cabang Pembantu Ponorogo harus lebih 

melihat para pesaingnya terutama Bank 

Konvensional, agar pasar Bank Syariah lebih 

besar. 

3. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu 

Ponorogo harus bias mempertahankan strategi 
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promosi dengan margin yang rendah agar 

masyarakat semakin puas dan produk KPR lebih 

diminati. 
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