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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring perkembangan zaman terutama di era sekarang ini, berbagai 

macam perkembangan baik itu di bidang teknologi, pengetahuan, sosial, 

budaya, dan lain-lain telah semakin meningkat. Hal ini dapat berpengaruh 

terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat untuk semakin meningkat pula.  

Apalagi dalam hal kebutuhan tempat tinggal yang menjadi suatu kebutuhan 

yang sangat vital bagi kelangsungan hidup setiap masyarakat ini, turut 

menjadi hal yang perlu diperhatikan. 

Sebuah hunian atau rumah tinggal adalah salah satu kebutuhan pokok 

bagi setiap manusia. Memiliki rumah tinggal sendiri yang indah, nyaman, dan 

aman merupakan sebuah idaman, terlebih lagi bagi yang sudah berkeluarga. 

Dewasa ini harga sebuah rumah memang tidak bisa dikatakan murah. Bahkan 

tidak hanya untuk pembelian rumah baru siap huni, biaya yang diperlukan 

untuk membangun rumah baru atau merenovasi rumah lama akhir-akhir ini 

juga meningkat seiring dengan banyaknya faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. 

Sistem perbankan dan lembaga keuangan berperan penting dalam 

perekonomian Islam.
1
 Mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada 

perlindungan kepada keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan 

manusia. Apapun yang menjadi terlindunginya lima perkara ini akan 
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 Umer Chapra, Sistem Moneter Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 2. 
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memenuhi kepentingan umum yang dikehendaki adalah tujuan syariat 

menurut pendapat al-Ghaza>li2
.
3
  

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak.
4
 Dalam hal penghimpunan dana, terdapat tiga 

bentuk simpanan yang dapat ditawarkan kepada masyarakat yaitu berupa 

tabungan, giro, dan deposito. Sedangkan dalam hal penyaluran dana, terdapat 

berbagai macam bentuk pembiayaan ataupun pinjaman yang dapat digunakan 

oleh masyakarat guna membantu memenuhi kebutuhan yang bersifat 

produktif maupun untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif. Dan dengan 

hadirnya layanan perbankan terutama dalam hal pembiayaan ini, sangat 

memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

pokoknya khususnya dalam hal pembiayaan rumah hunian. 

Di dalam dunia perbankan, dewasa ini terdapat dua macam bank yang 

telah hadir sampai ke berbagai daerah guna memberikan layanan kepada 

masyarakat. Pertama, Bank Umum yang bergerak dengan sistem 

konvensional dan kedua, Bank Syariah yang bergerak dengan sistem Islam 

atau sesuai dengan syari’at Islam. Keduanya hadir dengan perkembangannya 

masing-masing demi tercapainya visi dan misi memberikan pelayanan yang 

                                                             
2
 Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad, 

Imam Besar Abu Hamid Al Ghaza>li Hujjatul Islam. 
3
 Umer, Sistem Moneter, 1 

4
 Kasmir, Dasar-dasar Perbankkan (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2012), 278. 
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terbaik kepada masyarakat dengan masing-masing sistem dan metode yang 

dimilikinya. 

Produk pembiayaan hunian merupakan salah satu jenis pembiayaan 

yang digunakan untuk pembelian rumah, apartemen, ruko/rukan, dan kios 

baru maupun bekas, serta pengalihan (take over) KPR dari Bank lain. Pada 

perbankan syariah, Produk Hunian ini merupakan salah satu produk 

penyaluran dana yang dilakukan melalui sistem pembiayaan untuk tempat 

tinggal yang disebut produk pembiayaan hunian syariah. Dalam 

operasionalnya terdapat 2 pilihan sistem akad pembayaran yang digunakan, 

yaitu menggunakan akad mura>bahah5
 dan akad musha>rakah mutana>qis}ah6

. 

Nasabah dapat mengajukan permintaan uang muka 0% untuk 

akad mura>bahah dengan memberikan agunan tambahan. Pengajuan untuk 

produk ini menerima jumlah penghasilan joint income
7
 dari suami istri atau 

gabungan penghasilan sebagai karyawan dan wiraswasta. Pembayaran juga 

akan mencakup fasilitas asuransi jiwa yang akan melunasi seluruh 

pembiayaan tempat tinggal nasabah jika nasabah meninggal dunia. 

Terkait dengan angsuran pengembalian pinjaman pada akad 

mura>bahah ataupun musha>rakah mutana>qis}ah pada pembiayaan Bank Syariah 

adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil dalam 

                                                             
5 

Transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan 

(margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. 
6
 Akad antara dua pihak atau lebih yang berserikat atau berkongsi terhadap suatu barang 

dimana salah satu pihak kemudian membeli bagian pihak lainnya secara bertahap. Akad ini 

diterapkan pada pembiayaan proyek yang dibiayai oleh lembaga keuangan dengan nasabah 

atau lembaga keuangan lainnya dimana bagian lembaga keuangan secara bertahap dibeli oleh 

pihak lainnya dengan cara mencicil. Akad ini juga terjadi pada mudha>rabah yang modal pokoknya 

dicicil, sedangkan usaha itu berjalan terus dengan modal tetap. 
7
 Penghasilan bersama dalam suatu usaha bersama 

http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pembiayaan.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/lembaga_keuangan.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/mudharabah.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/usaha.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/modal_tetap.aspx
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pembiayaan pada perbankan syariah adalah memberikan layanan angsuran 

pengembalian dana pembiayaan dengan besaran yang tetap dan tidak akan 

berubah hingga masa jatuh tempo. Dengan kata lain bahwa perbankan syariah 

memberikan layanan bebas bunga kepada seluruh nasabahnya.
8
  Karena 

berdasarkan prinsip syariah, penerapan sistem bunga adalah sangat dekat 

dengan riba >. Dalam surat al-Baqarah ayat 278 sampai dengan ayat 279 Allah 

telah melarang dengan tegas adanya setiap transaksi yang mengandung riba > 

dan telah difirmankan sebagai berikut: 

                      

                       

              

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang 

yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan 

sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan 

memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), 

Maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak Menganiaya dan tidak 

(pula) dianiaya.
9
  

Dalam praktiknya, setiap bank syariah dalam menjalankan produk 

pembiayaan hunian syariah ini, memang tidak sama dalam memberikan 

kontrak atau akad kepada nasabahnya. Ada yang dengan menggunakan akad 

mura>bahah dan ada juga yang dengan menggunakan akad musha>rakah 

mutana>qis}ah. Berdasarkan dua akad yang berbeda ini, memungkinkan 

                                                             
8
 Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, Perbankkan Syariah Prinsip, praktik, dan 

prospek (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), 11. 
9
 _____________, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta Selatan: PT. Khazanah Mimbar 

Plus, 2011), 47. 
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terjadinya perbedaan pada perolehan bagi hasil yang diterapkan pada masing-

masing pihak bank. 

Dalam sistem pembiayaan pada bank syariah, bank tidak dapat 

menanggung risiko atas satu pihak (debitur) saja melainkan pihak pemilik 

dana (kreditur/bank) juga ikut menanggung  resiko (loss sharing).  Oleh 

karena itu, konsep pembiayaan Islam tidak membenarkan adanya pihak yang 

lepas tangan terhadap resiko yang terjadi. Dengan demikian konsep resiko 

dalam pembiayaan Islam ini didistribusikan kepada pelaku-pelaku ekonomi. 

Dewasa ini pertumbuhan bank syariah terus meningkat dari tahun ke 

tahun mengalahkan pertumbuhan dari bank konvensional, diantaranya: 

jumlah nasabah industri perbankan syariah terus tumbuh, ditandai dengan 

makin banyaknya jumlah rekening khususnya pada bank syariah 

mandiri. hingga kuartal
10

 IV/2014, jumlah rekening di Bank Syariah Mandiri 

mencapai 13,1 juta rekening, naik dibandingkan dengan posisi pada kuartal 

I/2014 dengan total rekening 12,7 juta.
11

 

Pertumbuhan rekening tersebut sejalan dengan penambahan jaringan 

kantor Bank Syariah Mandiri, baik yang berupa bank umum syariah, unit 

usaha Syariah, maupun BPR Syariah. Menurut data OJK (Otoritas Jasa 

                                                             
10

 Pembagian tahun menjadi empat bagian atau setiap tiga bulan sekali disebut satu 

kuartal. 
11

 http://syariah.bisnis.com/read/20140510/232/226487/jumlah-nasabah-bank-syariah-

naik-jadi-131-juta diakses pada 21 Janiari 2015. 
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Keuangan)
12

, sepanjang tiga bulan pertama tahun 2014, terjadi penambahan 

jaringan kantor sebanyak 54 kantor menjadi 3.044 kantor.
13

 

BSM menduduki peringkat pertama dalam Indonesian Bank Loyalty 

Index (IBLI) 2011 yang digelar Mark Plus Insight bekerja sama dengan 

Majalah InfoBank untuk indeks loyalitas nasabah (customer loyalty index) 

tabungan Syariah. 

Pertumbuhan nasabah tabungannya yang naik sekitar 20%-30% untuk 

nasabah baru menjadi faktor pendukung. Hingga Oktober 2010, pangsa pasar 

tabungan BSM di industri perbankan Syariah mencapai 43,94% dengan posisi 

DPK Rp. 25,16 triliun.
14

 Aset BSM per akhir November 2011 sebesar Rp. 

45,17 triliun. aset BSM per September 2011 terhadap industri perbankan 

Syariah mencapai 35.27% persen, naik dibandingkan posisi pada September 

2010 yang sebesar 33.31 persen.
15

  

Salah satu bank syariah tertua dan pertama di Indonesia, Bank 

Muamalat Indonesia, menoreh prestasi luar biasa. Bank Muamalat meraih 

penghargaan sebagai Best Islamic Finance Bank in Indonesia  selama 6 kali 

berturut-turut. Penghargaan pertamanya diperoleh pada 2009.
16

  

                                                             
12 

Lembaga Negara  yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang 

berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap 

keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. 
13

 http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/05/18/nasabah-bank-syariah-capai-131-juta 

diakses pada 21 Janiari 2015. 
14

 http://www.infobanknews.com/2011/02/daftar-10-bank-syariah-yang- memiliki-

nasabah-paling-loyal diakses pada 21 Januari 2015. 
15

 http://www.syariahmandiri.co.id/2011/12/sukses-mengawal- bsm- dengan- courage-

knowledge- wisdom-2/ diakses pada 7 Pebruari 2015. 
16

 http://www.dream.co.id/dinar/salut-bank-syariah-ini- sudah- 6-kali-jadi- terbaik-di-

indonesia-140826b.html 

http://www.syariahmandiri.co.id/2011/12/sukses-mengawal-bsm-dengan-courage-knowledge-wisdom-2/
http://www.syariahmandiri.co.id/2011/12/sukses-mengawal-bsm-dengan-courage-knowledge-wisdom-2/
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Bank Muamalat kembali membukukan kinerja menggembirakan di 

tahun 2012. Pada periode tersebut, pertumbuhan Aset tercatat 38.1% 

(Audited). "Per akhir 2012, Aset Bank Muamalat mencapai Rp 44.9 triliun 

atau meningkat 38.1% dari posisi akhir 2011 (Rp 32.5 triliun). Pertumbuhan 

ini membawa market share Bank Muamalat meningkat dari 22.3% (2011) 

menjadi 23.0% (2012) terhadap industri perbankan syariah. Sedangkan 

pembiayaan yang disalurkan berjumlah 32.9 triliun atau tumbuh 46.3% dari 

Rp 22.5 triliun (yoy) dengan Financing to Deposit Ratio (FDR) berada dalam 

posisi yang optimal yaitu 94.2%. Penyaluran pembiayaan terutama 

dikontribusikan oleh akad Mura>bahah yang mencapai 49,68% dari total 

portfolio, diikuti oleh akad bagi hasil (Mud}a>rabah dan Musha>rakah) yang 

porsinya mencapai 45,79%.
17

 

Melihat karakteristik perbankan syariah dalam penentuan nilai bagi 

hasil dengan nasabah maka kebijakan moneter longgar atau penurunan suku 

bunga akan menguntungkan perbankan syariah dalam penghimpunan dpk. hal 

ini karena ketika suku bunga simpanan bank konvensional menurun, nilai 

bagi hasil bank syariah masih bertahan relatif lebih tinggi, sehingga akan 

menarik nasabah bank konvensional beralih ke bank syariah.
18

  

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berusaha untuk 

membandingkan lebih lanjut dengan skripsi berjudul “STUDI 

KOMPARASI TENTANG PEMBIAYAAN RUMAH HUNIAN DI 

                                                             
17

 http://bankmuamalat.co.id/berita/detail/laba -bersih -bank -muamalat -tumbuh-

42#.VRVCn_wbJkh diakses pada 27 Maret 2015. 
18 

http://www.republika.co.id/berita/koran/pareto/14/08/22/naoz8845-mendorong-

akselerasi-perbankan-syariah diakses pada 5 Pebruari 2015. 

http://bankmuamalat.co.id/berita/detail/laba-bersih-bank-muamalat-tumbuh-42#.VRVCn_wbJkh
http://bankmuamalat.co.id/berita/detail/laba-bersih-bank-muamalat-tumbuh-42#.VRVCn_wbJkh
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BANK SYARIAH MANDIRI KCP PONOROGO DAN BANK 

MUAMALAT INDONESIA KCP PONOROGO”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Istlah-istilah dalam judul skripsi ini menurut penyusun sudah tidak 

lagi asing karena begitu seringnya digunakan dalam pembicaraan sehari-hari,  

istilah yang perlu ditegaskan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 

Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo adalah lembaga perbankan 

di Indonesia yang menginduk pada Bank Syariah Mandiri Pusat. BSM 

telah hadir secara resmi di Kota Ponorogo dari tahun 2010, tepatnya pada 

tanggal 21 Desember 2010. Manajemen BSM mengajukan kepada Bank 

Indonesia (BI) untuk membuka kantor cabang pembantu yang akan 

ditempatkan di kota Ponorogo untuk melayani nasabah BSM dan 

sekaligus memperluas jaringan yang menjadi kebutuhan manajemen 

BSM pusat. 

2. Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo 

Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo telah dibuka pada 

tanggal 28 Desember 2009 dan beroprasi pada tahun selanjutnya untuk 

memenuhi aspek bisnis dan pelayanan jaringan maka perlu dibuka KCP 

yang ditempatkan di kota Ponorogo. BMI hadir hampir satu tahun lebih 

dulu di kota Ponorogo dari BSM yang menjadi partner bisnis perbankan 

yang berbasis syariah. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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3. Pembiayaan 

Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk 

pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran 

secara angsuran
19

. Pembiayaan konsumen termasuk ke dalam  jasa 

keuangan dan dapat dilakukan baik oleh bank ataupun lembaga keuangan 

non-bank dalam bentuk perusahaan pembiayaan. 

4. Rumah Hunian 

Merupakan produk pembiayaan yang akan membantu usaha 

nasabah untuk membeli, membangun ataupun merenovasi properti 

maupun pengalihan (take-over) pembiayaan properti dari bank lain untuk 

kebutuhan bisnis nasabah
20

 yang dapat diberikan dalam pembiayaan 

jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian 

rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan 

developer.
21

 

 

C. Rumusan Masalah 

Dalam skripsi ini penyusun menyajikan 2 (dua) rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah bentuk dan mekanisme akad di Bank Syariah Mandiri 

KCP Ponorogo dan Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo dalam 

pembiayaan rumah hunian? 

                                                             
19

  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang 

Perusahaan Pembiayaan. 
20

 http://bankmuamalat.co.id /produk /pembiayaan –hunian –syariah -bisnis#. 

VRVGYPwbJkg diakses pada 27 Maret 2015. 
21

 http://www.syariahmandiri.co.id /category /consumer-banking /pembiayaan-

konsumer/pembiayaan-griya-bsm/ diakses pada 27 Maret 2015. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pembiayaan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Angsuran&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Jasa_keuangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Jasa_keuangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_keuangan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perusahaan_pembiayaan&action=edit&redlink=1
http://www.syariahmandiri.co.id/
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2. Bagaimanakah sistem pengambilan margin di Bank Syariah Mandiri 

KCP Ponorogo dan Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo dalam 

Pembiayaan Rumah Hunian? 

 

D. Telaah Pustaka 

Beberapa kajian yang telah pernah dilakukan banyak yang dituangkan 

dalam tulisan, buku, jurnal, artikel-artikel, dan lain-lain. Namun, sejauh 

penelusuran penulis, yang membahas secara khusus tentang “Studi 

Komparasi Tentang Pembiayaan Rumah Hunian Di Bank Syariah 

Mandiri KCP Ponorogo Dan Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo” 

belum ditemukan. 

Dian Nuriyah S, dalam skripsinya yang berjudul “Pengelolaan qard}ul 

h}asan (pinjaman kebajikan) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang 

Yogyakarta”. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai dana pinjaman untuk 

pembiayaan yang bersifat produktif dan konsumtif serta di peruntukkan bagi 

orang-orang yang kurang mampu dan memiliki profesionalisme yang kurang 

dalam berusaha. Dalam pembiayaan qard}ul h{asan, nasabah tidak dikenakan 

biaya apapun dalam pengembaliannya, kecuali membayar biaya 

administrasi di awal peminjaman.
22

 Dari segi peruntukan atau nasabah yang 

dibidik sangatlah berbeda dengan penelitian yang akan penyusun bahas yaitu 

berorientasi pada profit baik pihak bank ataupun nasabah yang berdasar pada 

akad mura>bahah dan/atau musha>rakah mutana>qis}ah. 

                                                             
22

 Dian Nuriyah S.,  Pengelolaan Qardhul Hasan (Pinjaman Kebajikan) di Bank Rakyat 

Indonesia (BRI) Syariah Cabang Yogyakarta  (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006) 
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Sedangkan Eva Rosyida, dalam skripsinya yang berjudul “Analisa 

Perbandingan Pembiayaan Hunian Syariah Dengan Akad Mura>bah}ah Dan 

Akad Musha>rakah Pada Bank Muamalat (Studi Kasus Pada Bank Muamalat 

Surabaya)”. Dalam sekripsi ini dijelaskan mengenai perbandingan penerapan 

akad oleh Bank Muamalat dalam pembiayaan Hunian Syariah. Selama masa 

pembiayaan, besarnya angsuran adalah tetap dan tidak akan berubah hingga 

masa jatuh tempo. Bank Muamalat Surabaya memberikan produk 

pembiayaan hunian syariah dalam bentuk pembayaran secara angsuran dan 

mempunyai beberapa sistem, prosedur, dan persyaratan yang harus dipenuhi 

oleh  calon  penerima  pembiayaan.
23

 Sedangkan yang akan penyusun 

Komparasikan tidak berfokus pada satu institusi melainkan pada dua 

institusi. 

Dan Irjayanti Mardin, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis 

Perbandingan Perlindungan Debitur Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR) Bank Konvensional X Dan Akad Pembiayaan Al-Mura>bahah (KPR 

Syariah) Bank Syariah Y”. Dalam skripsinya Mardin berusaha menjelaskan 

melalui metode perbandingan atau komparasi dari sudut pandang 

perlindungan debitur (nasabah) yang tujuannya agar pihak perbankan tidak 

semena-mena dalam berkontrak dan nasabah bisa lebih berhati-hati dalam 

pelaksanaan kontrak itu sendiri.
24

 Sedangkan yang akan penyusun bahas 

                                                             
23

 Eva Rosyidah, Analisa Perbandingan Pembiayaan Hunian Syariah Dengan Akad 

Murabahah Dan Akad Musyarakah Pada Bank Muamalat, Studi Kasus Pada Bank Muamalat 

Surabaya (Skripsi, UNS, Surabaya,2013). 
24

 Irjayanti mardin, Analisis Perbandingan Perlindungan Debitur Perjanjian Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) Bank Konvensional X Dan Akad Pembiayaan Al-Murabahah (KPR 

Syariah) Bank Syariah Y (Skripsi, UI, Depok, 2011) 
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terkait dengan dua institusi perbankan yang memiliki latar belakang murni 

syariah. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

konsep-konsep pembiayaan rumah hunian dalam Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo dan Bank Bank Muamalat KCP Ponorogo yang selanjutnya akan 

penyusun komparasikan keduanya sehingga diketahui persamaan dan 

perbedaannya serta kelebihan dan kekurangannya. Adapun tujuan dalam 

penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bentuk dan mekanisme akad di Bank Syariah Mandiri 

KCP Ponorogo dan Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo dalam 

pembiayaan rumah hunian 

2. Untuk mengetahui sistem pengambilan margin di Bank Syariah Mandiri 

KCP Ponorogo dan Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo dalam 

Pembiayaan Rumah Hunian 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan 

(field research) yang pada hakekatnya merupakan metode untuk 
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menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu 

saat di tengah masyarakat.
25

 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Pendekatan Kualitatif, yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya 

pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan gejala-

gejala yang ada dalam kehidupan manusia.
26

 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo 

yang beralamat di Jl. Sukarno Hatta, No. 216, Kelurahan Banyudono, 

Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, dan Bank Muamalat 

Indonesia KCP Ponorogo yang beralamat Jl. Sukarno Hatta, No. 35-37, 

kota Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Menurut penulis, kedua bank 

tersebut layak untuk diteliti, karena memiliki lokasi yang berdekatan 

namun dengan kompetitif beradu stategi untuk menjadi bank syariah 

terbaik dan terbesar di wilayahnya terkhusus wilayah Ponorogo. 

3. Subyek penelitian 

Untuk memperoleh informasi dan data terkait dengan penelitian 

“Komparasi Bank” di antara Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo yang 

beralamat di Jl. Sukarno Hatta, No. 216, Kelurahan Banyudono, 

Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, dan Bank Muamalat 

Indonesia KCP Ponorogo yang beralamat Jl. Sukarno Hatta, No. 35-37, 

kota Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, maka penulis membutuhkan subyek 

                                                             
25

 Aji Damanuri, Metodologi penelitian Muama>lah (Ponoorogo: STAIN Po PRESS, 

2010), 6. 
26

 Ibid, 9. 
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penelitian yaitu orang-orang yang terkait secara langsung dan/atau tidak 

langsung dengan praktek pembiayaan rumah hunian yang ada di dua bank 

tersebut. Di antara orang-orang yang terkait yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini adalah karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo dan 

Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo bagian pembiayaan rumah 

hunian. Serta sumber-sumber lain yang dapat membantu penelitian ini. 

4. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Yaitu data yang hanya kita peroleh dari sumber asli atau 

pertama.  Artinya data primer harus secara langsung kita ambil dari 

sumber aslinya, melalui narasumber yang tepat dan yang kita jadikan 

responden dalam penelitian kita.
27

 Adapun sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Karyawan bagian pembiayaan rumah hunian yang mengetahui 

secara detail terkait pembiayaan rumah hunian ini. 

2. Kepala perusahaan atau manajer bank yang dapat memberikan 

keterangan terkait penelitian ini. 

b. Sumber Data Sekunder 

Adapun data sekunder yang digunakan oleh penulis untuk 

melengkapi data penelitian ini,  adalah sebagai berikut : 

1. Bank Syariah dari Teori ke Praktek karya Syafi’i Antonio. 

2. Fiqh Muama>lah karya Hendi Suhendi. 

                                                             
27

 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif  (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006), 124. 
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3. Ini Lho Bank Syariah karya Ahmad Ifhan Sholihin. 

4. Pengantar Fiqh Muama>lah karya Dimyauddin Djuwaini. 

5. PerBankkan Syariah Prinsip, Praktik, dan Prospek  karya Latifa M. 

Algaoud dan Mervyn K. Lewis. 

6. Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional karya Ramlan Ginting.  

7. Dan lain-lain. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pelaksanaan penelitian guna memperoleh data-data yang 

dibutuhkan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

metode wawancara yang terdiri dari : 

a. Observasi (pengamatan) 

Pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data 

penelitian melalui pengamatan dan pengindraan disebut dengan 

observasi.
28

 Observasi juga diartikan sebagai penelitian yang 

bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu yang cukup lama 

antara peneliti dengan subjek di dalam lingkungan subjek dan selama 

itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis 

dan berlaku tanpa gangguan.
29

 Metode ini penyusun gunakan untuk 

mengumpulkan data tentang gambaran umum pelaksanan pembiayaan 

rumah hunian di Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo dan Bank 

Muamalat Indonesia KCP Ponorogo. 

 

                                                             
28

 Burhan Bugin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan 

Ilmu Social Lainnya (Jakarta: Kencana, 2007), 115. 
29

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2012), 164. 
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b. Wawancara tidak berstruktur 

Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas di 

mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. 

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan.
 30

 Metode ini penyusun gunakan 

untuk mengumpulkan data tentang gambaran umum perusahaan, 

struktur organisasi, keadaan perusahaan yang berkaitan dengan 

responden Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo dan Bank Muamalat 

Indonesia KCP Ponorogo. 

c. Dokumentasi 

Merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif 

dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh 

subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Berkaitan dengan 

itu penulis akan mendokumentasikan dan/atau mencari dokumen-

dokumen serta hal-hal yang berkaitan erat dengan penelitian komparasi 

bank ini, yaitu mekanisme akad pembiayaan rumah hunian, sistem 

pengambilan margin. Metode ini penyusun gunakan untuk menggali 

data mengenai bentuk-bentuk pelaksanaan pembiayaan rumah hunian 

di Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo dan Bank Muamalat 

Indonesia KCP Ponorogo. 

 

                                                             
30

 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

142. 
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6. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data-data yang diperlukan telah terkumpul tentu 

memerlukan teknik-teknik pengolahan data, penyusun menggunakan 

beberapa teknik di  antaranya yaitu: 

a. Editing, kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai 

menghimpun data di lapangan,
31

 yaitu dengan memeriksa kembali 

semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, 

keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang 

lain, relevansi dan keseragaman satuan/kelompok kata.
32

 Kegiatan ini 

menjadi penting karena kenyataan bahwa data yang terhimpun kadang 

belum memenuhi harapan peneliti. Ada di antaranya kurang atau 

terlewatkan, tumpang tindih, berlebihan, bahkan terlupakan. Oleh 

karena itu, keadaan tersebut harus diperbaiki melalui editing.
33

 

b. Organizing, menyusun dan mensistemasikan data-data yang diperoleh 

dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, 

kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan sistematika 

pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.
34

 

c. Penemuan Hasil Riset, menemukan analisa lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori, 

                                                             
31

 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis 

Dalam Penelitian (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 200. 
32

 Damanuri, Metodologi, 153. 
33

 Sangadji, Metodologi, 200. 
34

 Damanuri, Metodologi, 153. 
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dalil-dalil, dan lain-lain, sehingga diperoleh kesimpulan akhir yang 

jelas dan obyektif.
35

 

7. Teknik Analisa Data 

Deskriptif komparatif adalah metode berfikir yang penulis gunakan 

dalam mengolah dan membahas data yang diperoleh,  menggunakan data-

data yang telah ada dengan membandingkan dan memberi tanggapan 

terhadap keduanya untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya. 

dengan metode ini penyusun berusaha menganalisa data dengan 

membandingkan antara Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo dan Bank 

Muamalat Indonesia KCP Ponorogo dalam mekanisme akad pembiayaan 

rumah hunian, sistem pengambilan margin. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan hasil penelitian ini, penulis akan membagi dalam 

lima bab yang dapat digambarkan sebagai berikut: 

Bab pertama : Pendahuluan.  

Merupakan konsep dasar yang memberikan gambaran 

secara umum dari keseluruhan penelitian ini, yang 

meliputi latar belakang masalah, penegasan masalah, 

rumusan masalah, telaah pustaka, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

                                                             
35

 Singarimbun, Masri, dan Sofyan Effendi, Metodologi Penelitian Survey (Jakarta: 

LP3IES, 1981), 191. 



19 

 

Bab kedua : Konsep Pembiayaan Menurut Fiqh.  

Bab ini menguraikan teori tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan pembiayaan rumah hunian yang terdiri dari teori 

tentang konsep pembiayaan, sistem pengambilan margin 

yang diterapkan menurut fiqh. 

Bab ketiga : Pembiayaan Rumah Hunian Di Bank Syariah Mandiri 

KCP Ponorogo Dan Bank Muamalat Indonesia KCP 

Ponorogo. 

Bab ini menguraikan data-data tentang pembiayaan rumah 

hunian yang diterapkan di antara Bank Mandiri Syariah 

dan Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo  yang 

meliputi tentang sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, 

bentuk dan mekanisme akad, serta sistem pengambilan 

margin. 

Bab keempat : Analisis Studi Komparasi Tentang Pembiayaan 

Rumah Hunian Di Bank Syariah Mandiri KCP 

Ponorogo Dan Bank Muamalat Indonesia KCP 

Ponorogo .  

Menganalisis dan mengkomparasikan dari aspek bentuk 

dan mekanisme akad serta sistem pengambilan margin 

tentang pembiayaan rumah hunian di Bank Syariah 
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Mandiri KCP Ponorogo dan Bank Muamalat Indonesia 

KCP Ponorogo. 

Bab kelima : Kesimpulan dan Saran.  

Merupakan tahap akhir penelitian yang berisi kesimpulan 

dan jawaban dari pembahasa-pembahasan bab sebelumnya 

dengan tujuan untuk memudahkan pembaca memahami 

intisari penelitian, saran-saran, penutup dan lampiran-

lampiran yang berhubungan dengan penyusunan penelitian 

ini. 


