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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) 

terbanyak setelah provinsi Jawa Barat yang memiliki kepentingan pada pertumbuhan 

ekonomi, namun dalam mengakses pembiayaan yang dilakukan pada UMKM adalah 

kerja sama antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak (lembaga) yang bisa 

memfasilitasi dalam hal pembiayaan. Dalam proses sebelum melakukan pembiayaan 

dengan lembaga formal yang memfasilitasi dana bagi pengembangan UMKM yakni 

dengan melakukan pengajuan baik dari sisi karakter calon nasabah, kemampuan dari 

calon nasabah ketika melakukan pembayaran (cicilan), ataupun dari modal dan 

kekayaan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan (Amrulloh, 2017: 1). 

Peningkatan dalam perbankan syariah sangat diharapkan untuk bisa membantu 

serta memberikan dampak positif salah satunya untuk memberikan kemaslahatan 

masyarakat dan untuk bisa memberikan konstribusi optimal terhadap perekonomian 

di Indonesia. Untuk mengimplementasikan konsep ekonomi syariah dapat 

menggunakan sistem perbankan syariah sehingga bisa memberikan sebutan untuk 

perbankan syariah yakni “beyond banking”. Di dalam suatu lembaga keuangan pasti 

akan memiliki beberapa produk keuangan, sama seperti halnya dalam perbankan 

syariah juga banyak memiliki banyak bentuk produk yang dijadikan sebagai alternatif 

dalam menghadapi masalah keuangan baik sekarang maupun masa depan yang akan 

dihadapi di Indonesia (Polindi, 2016: 2). 

Dari hal yang telah dijelaskan diatas maka, lembaga keuangan khususnya 

perbankan syariah hadir untuk bisa membantu memudahkan serta meringankan 

masyarakat dalam menjalankan transaksi pembiayaan juga digunakan untuk 

mengembangkan usaha yang dijalankan, pembiayaan ini bisa disebut dengan mikro 

finance. Mikro finance menggunakan beberapa akad antara lain : Akad Murabahah,  
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Musyarakah Mutanaqiah, Rohn, dan IMBT (Ijarah Muntahiyya Bi Tamlik). Namun 

dalam kepenulisan kali ini  penulis lebih menggunakan akad IMBT (Ijarah 

Muntahiyya Bi Tamlik) karena akad yang digunakan dalam penyedia dana dilakukan 

oleh kedua belah pihak dengan menggunakan dua akad terpisah yakni dengan 

menggunakan akad sewa-menyewa dan akad jual-beli (Andi, 2019: 3). 

Namun tidak hanya demikian, apabila menggunakan akad yang lain tidak akan 

seperti akad IMBT, seperti hal yang ada pada akad Murabahah yang tidak bisa 

melakukan refinancing serta take over baik sesama bank syariah atau lintas 

perbankan lainnya. Sedangkan dalam menggunakan akad IMBT bisa melakukan 

Refinancing dan juga Take Over baik dalam satu perbankan syariah ataupun dalam 

lintas perbankan. IMBT bisa melakukan Refinancing berlandaskan pada ditetapannya 

DSN-MUI No.89 pada Tahun 2013 (Miangko, 2017:4). 

Dalam data yang diambil dari snapshot perbankan syariah perdesember by 

Otoritas Jasa Keuangan mengatakan bahwa didalam akad Ijarah Muntahiyya Bi 

Tamlik masih berada di 2,20%, sehingga masih minim diketahui oleh masyarakat 

untuk mengetahui serta memahami betul mengenai akad Ijarah Muntahiyya Bi 

Tamlik di mikro finance serta beberapa orang masih beranggapan bahwasannya 

melaksanakan pembiayaan pada unit kecil dengan perbankan syariah itu sama 

besarnya. Namun dalam perbankan syariah masih lebih aman, nyaman, terhitung 

murah yang bisa membantu masyarakat yang memerlukan dana untuk meningkatkan 

usahanya agar bisa semakin berkembang dan membantu perekonomian nasabah bisa 

berkembang sehingga bisa membantu orang lain  dengan cara membuka lowongan 

pekerjaan. 

Dalam melakukan pembiayaan hendaklah menerapkan prinsip-prinsip syariah 

salah satunya menghindarkan dari maysir, ghoror, dan riba dalam melakukan setiap 

transaksinya seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an sebagai berikut : 
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Q.s. Al-Baqarah : 275 

ِلكَ  بِأَن  ُهْم قَالُوا  بَا ََل يَقُوُموَن إَِل  َكَما يَقُوُم ال ِذي يَتََخب ُطهُ الش ْيَطاُن ِمَن اْلَمس ِ ۚ ذََٰ ال ِذيَن يَأُْكلُوَن الر ِ

بَا ۚ فََمْن َجاَءهُ َمْوِعَظةٌ ِمْن َرب ِِه فَاْنتََهىَٰ فَلَهُ َما َسلََف  َم الر ِ ُ اْلبَْيَع َوَحر  بَا ۗ َوأََحل  َّللا  إِن َما اْلبَْيُع ِمثُْل الر ِ

ئَِك أَْصَحاُب الن اِر ۖ ُهْم فِيَها َخاِلُدونَ  ِ ۖ َوَمْن َعاَد فَأُولََٰ  َوأَْمُرهُ إِلَى َّللا 

Allażīna ya`kulụnar-ribā lā yaqụmụna illā kamā yaqụmullażī 

yatakhabbaṭuhusy- syaiṭānu minal-Bapaks, żālika bi`annahum qālū innamal-

bai'u miṡlur-ribā, wa aḥallallāhul-bai'a wa ḥarramar-ribā, fa man jā`ahụ 

mau'iẓatum mir rabbihī fantahā fa lahụ mā salaf, wa amruhū ilallāh, wa man 

'āda fa ulā`ika aṣ-ḥābun- nār, hum fīhā khālidụn 

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 

penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan merka 

berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal 

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang 

telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari 

mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka ; mereka kekal 

didalamnya” (Q.s. Al-Baqarah : 275). 

Dilihat dari penelitian sebelumnya yang diambil oleh penulis dari beberapa 

jurnal baik dalam judul, maupun pembahasan yang ada didalam jurnal yang 

sebelumnya, maka peneliti hendak meneliti sebuah pembiayaan namun dengan 

menggunakan akad yang berbeda yakni Akad Ijarah Muntahiyya Bi Tamlik. 

Mikro finance diperuntukkan bagi UMKM yang membutuhkan dana dalam 

menjalankan usahanya. Dengan minimnya Masyarakat yang mengetahui tentang 

mikro finance dengan menggunakan akad Ijarah Muntahiyya Bi Tamlik selain dari 

pihak mikro staff  Bank Syariah Indonesia KC Gresik Dr. Soetomo serta 

mengetahui proses implementasi yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI yang ada di 

Bank Syariah Indonesia KC Gresik Dr. Soetomo, maka penelitian ini untuk 

membahas masalah tersebut dengan cara menuangkan sebagai tugas akhir yang 

berjudul “Implementasi Akad Ijarah Muntahiyya Bi Tamlik untuk Mikro 

Finance di Bank Syariah Indonesia KC Gresik Dr. Soetomo”.
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1.2 Rumusan Masalah 

Dilihat dari latar belakang yang sudah disampaikan oleh penulis sebelumnya maka 

penulis ingin menjabarkan dengan detail tentang Bagaimana Implementasi produk mikro 

finance dengan menggunakan akad IMBT di Bank Syariah Indonesia KC Gresik Dr. Soetomo ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui Implementasi produk pembiayaan dengan menggunakan akad IMBT 

untuk mikro finance di Bank Syariah Indonesia KC Gresik Dr. Soetomo. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Bank Syariah Indonesia KC Gresik Dr. Soetomo 

Hasil penelitian yang dilakukan saat ini bisa sebagai sumber referensi bagi bank untuk 

melakukan Implementasi mikro finance sesuai dengan Fatwa DSN No.27/DSN-

MUI/III/2002. 

b. Bagi Peneliti Lain 

Diharapkan setelah penelitian ini telah dilakukan, peneliti bisa menjadikan sebagai 

sumber informasi dan referensi terhadap penilitian yang sama yakni mikro finance 

dengan menggunakan akad IMBT (Ijarah Muntahiyya Bi Tamlik). 

c. Bagi Peneliti 

Dalam penelitian ini penulis menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam bangku 

perkuliahan dan penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang 

transaksi dalam mikro finance dengan menggunakan akad IMBT (Ijarah Muntahiyya Bi 

Tamlik) serta menjadi salah satu syarat dalam menyelasaikan studi Program strata satu 

(S1) Program studi Ekonomi Syariah. 

 


