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Berikut adalah wawancara peneliti pada saat riset di Bank Muamalat, tbk. 

 
1.   Bagaimana prosedur untuk mengajukan murabahah, misalkan dengan KPR? 

 

Jawaban wawancara : 

 
Prosedur KPR di Bank Muamalat 

 

Jika  nasabah  ingin  mengajukan   pembiayaan  dengan  fasilitas  murabahah  pada  Bank 

Muamalat Indonesia. Nasabah dapat datang ke cabang Bank Muamalat Indonesia mana saja. 

Kemudian menemui Markerting Officer, maka nasabah tersebut akan memperoleh informasi 

terkait  dengan  prosedur  dan  dokumen  yang  diperlukan  dalam  pembiayaan  ini  .  Bank 

Muamalat Indonesia menetapkan persyaratan pengajuan  pembiayaan dengan prinsip jual beli 

murabahah adalah sebagai berikut: 

a.   Ketentuan Umum: 
 

  Usia 21 – 50 tahun (tidak melebihi usia pensiun) 
 

  Minimum pembiayaan Rp 50.000.000,- 
 

  Angsuran per bulan maksimum 40% dari gaji bersih(Take Home Pay) 
 

  Jangka waktu Maksimum 5 Tahun 
 

  Masa Kerja minimal 2 Tahun 

b.   Dokumen yang diperlukan: 

Data Pribadi: 

 
  Aplikasi permohonan Pembiayaan yang telah disetujui oleh suami/istri 

 

  Fotocopy KTP Pemohon dan suami/istri/ penjamin 
 

  Fotocopy Kartu Keluarga 
 

  Fotocopy Surat Nikah/Cerai 
 

  Fotocopy NPWP pribadi (pembiayaan diatas Rp 100.000.000,00) 
 

  RAB (untuk tujuan renovasi/pembangunan rumah) 
 

  Surat Penawaran dealer (untuk tujuan pembelian kendaraan) 
 

  Surat Kuasa Potong gaji 
 

Data Penghasilan: 

Karyawan: 

  Surat Keterangan lama bekerja dari perusahaan 
 

  Slip gaji/Bukti transfer/SPPT tahun terakhir 
 

  Rekening koran/tabungan minimal 6 bulan terakhir. 



 

 

 
 

Wiraswata: 
 

 
  Fotocopy SIUP, TDP, NPWP 

 

  Fotocopy Akta Pendirian dan Perubahan 
 

  Fotocopy Neraca dan Laporan rugi laba 2 tahun terakhir 
 

  Rekening Koran 
 

Data Jaminan: 
 

 
  Fotocopy sertifikat SHGB/SHM/BPKB 

 

  Surat Izin Mendirikan Bangunan dan Blue print 
 

  Fotocopy PBB tahun terakhir 
 

  Fotocopy denah lokasi rumah 
 

 
 
 

Ketentuan umum dan dokumen tersebut harus dipenuhi oleh nasabah pemohon. Termasuk 

memaparkan secara jelas objek atau asset yang ingin dibeli, dimana akan dibeli. Atau dapat 

pula  memberikan  kualifikasi  barang  yang  diinginkan  lalu  meminta  bank  untuk  membeli 

barang tersebut kepada pemasok mana saja. Karena jika ketentuan umum dan data dokumen 

tidak terpenuhi, permohonan tidak akan ditindaklanjuti. 

 
Atas permohonan ini, maka PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk akan melakukan verifikasi 

terhadap persyaratan dengan menganalisa kelayakan  nasabah, histories usaha baik dari segi 

kulitatif maupun kuantitatif yang akan dilakukan oleh Account Officer. 

 
Hasil analisa  yang telah dilakukan  oleh Account  officer  kemudian  dipresentasikan  oleh 

komite pembiayaan untuk memperoleh persetujuan. Karena Komite Pembiayaan inilah yang 

memilki otoritas untuk memutuskan diterima atau ditolaknya suatu permohonan pembiayaan 

nasabah, dalam hal ini pembiayaan dengan fasilitas murabahah. Apabila Komite pembiayaan 

menyatakan   bahwa   nasabah   tidak   layak   untuk   dibiayai   maka   tidak   akan   dilakukan 

pembiayaan. Namun bila Komite pembiyaan menyatakan nasabah layak untuk dibiayai maka 

komite akan memberikan persetujuan untuk  dilaksanakan pembiayaan. 

 

Untuk nasabah yang pada tahap pertama permohonan fasilitas murabahahnya disetujui oleh 

Komite  Pembiayaan.  Dalam  tahap  ini  selanjutnya  nasabah  tersebut      kemudian 

menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang yang akan dibiayai oleh bank. Dalam 



 

 

tahap ini nasabah harus menyebutkan dengan jelas kualifikasi dan kriteria barang yang 

diinginkannya. Dalam hal ini PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. tidak membatasi dalam hal 

pemasok mana yang akan dipilih. Nasabah dalam hal ini dapat menyebutkan pula 

suplier/pemasok yang dipilihnya sendiri. 

 
PT.   Bank   Muamalat   Indonesia,Tbk   menawarkan   harga   jual  kepada   nasabah   untuk 

disepakati bersama.  Harga barang  yang disepakati adalah harga jual sedangkan  harga beli 

harus diberitahukan. Harga jual (pricing) yang telah disepakati (ditetapkan) diawal perjanjian 

ini  nilainya  tetap  dan  tidak  berubah  selama  waktu  perjanjian.  Dalam  akad  ini,    bank 

Muamalat meminta nasabah untuk membayar uang muka sebagai tanda keseriusan nasabah 

dalam akad pemesanan awal ini. 

 
Untuk mengantisipasi kerugian dalam transaksi murabahah, PT. Bank Muamalat 

Indonesia,Tbk meminta uang muka (urbun) pada saat menandatangani kesepakatan awal 

pemesanan.  Jika di kemudian  nasabah  menolak  membeli  barang tersebut,  biaya  riil bank 

harus dibayar dari uang muka tersebut. Jika uang muka tersebut kurang dari kerugian yang 

harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. 

 

Kemudian Bank Muamalat Indonesia mencari asset yang diminta nasabah sesuai dengan 

kualifikasi yang diinginkan nasabah dan  memperoleh kesepakatan dengan penjual tersebut 

mengenai harga rumahl tersebut. Kemudian Bank Muamalat Indonesia menghitung dan 

menetapkan  berapa  keutungan  margin  yang  diinginkan  untuk  memperoleh  pendapatan 

margin serta mengantisipasi penurunan harga. Berdasarkan perhitungan tersebut Bank 

menentukan  Harga jual kepada nasabah  yang terdiri dari harga beli ditambah  biaya-biaya 

yang dikeluarkan bank kemudian ditambah margin yang diinginkan. 

 

Hal  yang  perlu  ditekankan   disini,  walaupun   fasilitas  murabahah  ini  identik  dengan 

pembiayaan konvensional  namun dari segi proses, akad, dan penyelesaian  ini tetap berada 

dalam   koridor   syariah   dan   sesuai   dengan   Fatwa   Dewan   Syariah   Nasional.   Dalam 

penyelesaian piutang ini, nilai piutang tidak akan berubah sampai akad selesai. 

 
2.   Bagaimana cara nasabah membeli rumah dari penjual ? 

 

Jawaban wawancara : 

 
Cara  Bank  membeli  rumah  dari  penjual, dalam prakteknya  Bank memberikan  kuasa 

kepada nasabah untuk membelinya langsung (wakalah). 



3.   Bagaimana cara menetapkan margin atau keuntungan untuk akad murabahah? 
 

Jawaban wawancara : 

 

 

 

Cara menetapkan margin keuntungan  untuk akad Murabahah yaitu Bank sudah 

mempunyai standar sendiri dengan batasan minimum sebesar 14 s/d 16 %. Bisa dilakukan 

penawaran asal tidak melebihi batasan minimum. Pada saat-saat promosi margin keuntungan 

bisa sampai dengan 9 %. 

 
4.  Berapa persen uang muka yang diterapkan dalam Bank Mualamat? 

 

Jawaban wawancara : 

 
Uang muka diwajibkan untuk melihat keseriusan dari nasabah. Persentase uang muka yang 

harus dibayarkan minimal 10 % 

 
5.   Bagaimana cara menetapkan jangka waktu untuk membayar angsuran cicilan? 

 

Jawaban wawancara : 

 
Cara menetapkan jangka waktu cicilan, dimana Bank Muamalat memberi batasan 

sampai dengan jangka waktu 15 tahun. Jadi berdasarkan kesepakatan antara Bank dan 

kemampuan Nasabah .  Karena nilai piutang tidak berubah sampai dengan akad selesai, maka 

nasabah akan diuntungkan jika jangka waktu pembayarannya lebih lama, akan tetapi 

maksimal tidak melebihi dari 15 tahun. 

 
6.   Bagaimana jika ada nasabah yang telat membayar angsuran? 

 

Jawaban wawancara : 

 
Untuk nasabah yang terlambat membayar cicilan akan dikenakan denda. Denda 

adalah untuk efek jera bagi nasabah yang wanprestasi. Penetapan denda ini berdasarkan table 

dengan minimal Rp. 50 ribu s/d 500 ribu. Apabila cicilan telat dibayarkan misalkan kewajiban 

nasabah adalah tiap tanggal 10 per bulannya. Apabila melewati tgl 10 belum dibayarkan maka 

akan dikenakan denda. Akan tetapi sebelum akhir bulan telah dibayar kembali maka uang 

denda tersebut akan dikembalikan lagi ( jadi berdasrakan range waktu). Uang denda akan 

masuk ke dalam zakat/infak. 



7.   Bagaimana jika ada sengketa atau pembatalan? 
 

Jawaban wawancara : 

 

 

 

Jika tejadi sengketa, atau wanprestasi, maka terlebih dahulu diadakan musyawarah dan 

menanyakan kemampuan nasabah terlebih dahulu dan nasabah ditawarkan hak opsi apakah 

rumah akan dijual sendiri oleh nasabah atau bank yang akan menjualkan. 

 
8.   Bagaimana jika ada pelunasan yang lebih cepat? 

 

Jawaban wawancara : 

 
Bila ingin melakukan pelunasan lebih cepat maka nasabah tidak dikenakan penalty. 
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