
 
 

 
 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Perbankan Syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep 

ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan. Perbankan Syariah dalam 

peristilahan internasional dikenal sebagai Islamic Banking atau disebut juga dengan 

Interest-Free Banking. Bank Syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu 

respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya 

mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedianya 

produk pembiayaan dan jasa keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral 

dan prinsip-prinsip Syariah Islam. Utamanya adalah yang berkaitan dengan 

pelanggaran praktek riba, kegiatan maisir (spekulasi) dan gharar (ketidakjelasan).  

(Lia Anisatul Muniroh: 2012) 

Dengan keluarnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yang merupakan revisi 

dari peraturan pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang sebuah bank yang beroperasi 

dengan sistem bagi hasil, maka seiring dengan hal tersebut banyak pula lembaga 

keuangan non bank yang muncul dengan sistem bagi hasil. Salah satunya adalah 

BMT (Baitul Mal Wat Tamwil), yang merupakan lembaga keuangan mikro yang 

menginduk pada koperasi, sehingga BMT lebih dikenal dengan koperasi jasa 

keuangan syariah. Peraturan dan pelaksanaan kegiatannya diatur dalam Keputusan 

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI nomor: 

91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi 

jasa keuangan syariah. (www.bpkp.go.id) 

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah 

lembaga keuangan mikro non bank yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil untuk 

menumbuhkembangkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir 



 
 

 
 

miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat 

setempat dengan berlandaskan pada ekonomi yang salaam. BMT berfungsi untuk 

menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya.  BMT pertama kali yang 

didirikan bernama “Bait at Tamwil Salman” pada tahun 1980 oleh aktivis mahasiswa 

ITB. Sampai dengan akhir tahun 2008 sudah terdapat 3.200 BMT diseluruh 

Indonesia. (Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah: 2012) 

Bagi dunia perekonomian dan pengusaha kecil dan menengah serta 

masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan, masalah keterbatasan finansial 

selalu dirasakan sebagai kendala utama yang dikeluhkan. Dengan keterbatasan 

finansial itu sendiri diharapkan adanya akses dari masyarakat kepada BMT untuk 

memberikan pembiayaan-pembiayaan yang jumlahnya relatif terjangkau, syarat-

syarat yang lebih mudah, dan prosedur yang sederhana namun tetap menerapkan 

prinsip syariahnya. Hal ini sesuai dengan sifat kebutuhan masyarakat yang mudah, 

cepat, serta terjangkau. BMT dengan produk-produk pembiayaannya, diharapkan 

mampu mengurangi kegelisahan sebagian masyarakat yang memiliki keterbatasan 

finansial. Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariat Islam ditentukan 

oleh adanya aqad yang terdiri dari lima konsep dasar aqad. Bersumber dari kelima 

konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk bank syariah. Kelima konsep 

tersebut yaitu sistem simpanan, bagi hasil, margin keuntungan, sewa dan fee. (Dwi 

Suwigyo: 2010)   

Koperasi Syariah BMT itQan merupakan suatu lembaga keuangan mikro 

berbasis koperasi yang legal, menangani penghimpunan dana (maal) untuk Islam 

meliputi zakat, infaq, dan shadaqah dan juga menangani jasa keuangan (tamwil) yang 

meliputi simpanan dan pembiayaan untuk usaha produktif kepada anggotanya dan 

nasabah/masyarakat umum baik lembaga, yayasan, instansi maupun perorangan yang 

pengelola dan operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Salah satu produk jasa 

pembiayaan Koperasi BMT itQan adalah pembiayaan murabahah. Murabahah 

adalah jual beli barang pada harga perolehan dengan tambahan keuntungan (margin) 

yang disepakati oleh kedua belah pihak (Penjual dan Pembeli). (http://bmtitqan.org) 

http://bmtitqan.org/


 
 

 
 

Produk pembiayaan murabahah pada Koperasi Syariah BMT itQan saat ini 

berbeda dengan kebanyakan pembiayaan pada umumnya, dimana para anggotanya 

mengharuskan mengikuti wajib kumpulan didalam suatu Rembug Pusat untuk 

mendapatkan pembiayaan murabahah dan dalam praktiknya Koperasi Syariah BMT 

itQan hanya sebagai penyedia dana untuk pembelian barang modal yang diajukan 

oleh anggota. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik melakukan observasi 

dan menuangkannya dalam suatu laporan tugas akhir berkaitan dengan produk 

pembiayaan dengan akad murabahah dengan judul “TINJAUAN ATAS 

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KOPERASI 

SYARIAH BMT ITQAN CABANG PADASUKA BANDUNG” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis 

mengidentifikasikan beberapa masalah yang merupakan dasar untuk pembahasan 

yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana Prosedur Operasi Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Syariah 

BMT itQan? 

2. Bagaimana Perhitungan Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Syariah BMT 

itQan? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Tugas akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat menempuh 

ujian akhir (sidang) Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

Adapun tujuan kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana Prosedur Operasi Pembiayaan Murabahah pada 

Koperasi Syariah BMT itQan 



 
 

 
 

2. Untuk mengetahui bagaimana Perhitungan Pembiayaan Murabahah pada 

Koperasi Syariah BMT itQan 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-

pihak yang terkait, antara lain: 

1. Bagi Penulis 

Untuk membekali diri, meningkatkan dan memperluas pengetahuan mengenai 

ilmu akuntansi khususnya mengenai akuntansi syariah. 

2. Bagi Perusahaan  

Semoga penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan koreksi 

bagi pihak perusahaan, serta menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan. 

3. Bagi Pihak Lain 

Laporan Tugas Akhir ini juga diharapkan bermanfaat menjadi bahan referensi 

bagi para mahasiswa yang akan menyusun laporan tugas akhir berkaitan 

dengan masalah ini. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek 

Sesuai dengan judul yang diajukan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir 

ini, maka objek penelitian yang diambil dilakukan pada Koperasi Syariah BMT itQan 

yang berlokasi di Jalan Padasuka No.160 Bandung. Sedangkan waktu penelitian yang 

dilaksanakan penulis yaitu bulan April 2015 sampai dengan bulan Juni 2015. 

 


