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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi sebagai penghimpun dana 

dari masyarakat yang surplus unit dan penyaluran dana kepada pihak yang devisit 

unit,
1
 dalam melaksanakan fungsi pembiayaan sebagai mana yang di atur dalam 

undang-undabg Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat (1) 

menyatakan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut 

tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, 

serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan pasal 1 ayat 

(2) menjelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat.
2
artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya 

pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat 

meningkatkan taraf ekonominya
3
 dan juga meningkatkan  produktivitas. selain itu 

memberi peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya, 

Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana. 

                                                             
1
Muhammad Syafi’i Antonio,Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik,(Jakarta: Gema Insani, 2001),  

hlm. 160 
2
Lihat Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

3
 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan 

Percetakan, 2005),   hlm. 17 
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Dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke 25 

menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS pihak 

lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk 

mengembalikan dana tersebut setelah janka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 

hasil. Pembiayaan merupakan unsur suatu produk dalam lembaga keuangan.  

Berdasarkan pengertian di atas, maka pembiayaan dengan prinsip syariah 

merupakan bentuk penyaluran dana berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa, 

transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi multijasa dengan 

berlandaskan prinsip syariah kepada pihak yang memerlukan dana dalam jangka 

waktu tertentu. 

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi 

menjadi tiga bagian besar, yaitu:
4
 

1. Produk penyaluran dana (financing) 

2. Produk penghimpunan dana (fuding) dan 

3. Produk jasa (service) 

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk 

pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan 

tujuan penggunaannya, yaitu: 

 

                                                             
4
Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT. RajaGrafindo 

Persada, 2014), hlm. 97-98 
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1. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli 

2. Pembiayaan dengan prinsip sewa 

3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil 

4. Pembiayaan dengan akad pelengkap  

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk memiliki barang, 

sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. 

Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna 

mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Pada periode pertama dan kedua, tingkat 

keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa 

yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang 

menggunakan prinsip jual beli seperti murabahah, salam, dan istishna serta produk 

yang menggunakan prinsip sewa, yaitu ijarah IMBT. 

Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari 

besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasi. Pada produk bagi hasil 

keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati dimuka. Produk 

perbankan yang termasuk kedalam kelompok ini adalah musyarakah dan 

mudharabah. Sedangkan pembiayaan dengan akad pelengkap ditunjukan untuk 

memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip diatas.  

Dalam pembiayaan dengan menggunakan prinsip jual beli dilaksanakan dengan 

adanya perpidahan kepemilikan barang atau benda (transfer of property). Dengan 

tingkat keuntungan bank ditentukan di awal dan menjadi bagian harga atas barang 

yang dijual. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu akad dari prinsip jual beli. 
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Murabahah lebih dikenal sebagai (al-bai‟ bi tsaman ajil) yang berasal dari kata 

ribhu(keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah 

keuntungannya. bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. 

Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin).  

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. 

Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat 

berubah selama berlakunya akad. Dalam perabnkan, murabahah selalu dilakukan 

dengan cara pembayaran cicilan ( bi tsanam ajil, atau muajjal). Dalam transaksi ini 

barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara 

tangguh/cicilan. 
5
 

Bank syariah mandiri metro mempunyai berbagai macam produk pembiayaan di 

antaranya ada Pembiayaan Perumahan (PPR), Pembiayaan Kendaraan Bermotor 

(PKBM), Pembiayaan Pensiunan (PP), Pembiayaan Pendidikan (EDUKA), 

Pembiayaan Implan, Pembiayaan Umrah, Pembiayaan Gadai Emas, dan Pembiayaan 

Cicil Emas. Sebagian besar dari Produk-produk tersebut menggunakan akad 

murabahah. Pihak bank memberikan jangka waktu pembiayaan sesuai dengan 

kemampuan nasabah, Melalui akad murabahah, nasabah dapat memenuhi 

kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus 

menyediakan uang tunai terlebih dahulu. Dengan kata lain, nasabah telah 

memperoleh pembiayaan dari bank untuk pengadaan barang yang diinginkan. namun 

                                                             
5
Adiwarman A. Karim, Bank Islam, hlm.99 
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ada beberapa nasabah yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo. Apabila 

nasabah akan mempercepat pelunasan sebelum jatuh tempo maka pihak bank akan 

memerikan potongan margin terhadap pembiayaan tersebut. Namun di Bank Syariah 

Mandiri Metro Margahayu Bandung memberikan ketentuan kepada nasabah yang 

akan melunasi pembiayaannya sebelum jatuh tempo yaitu pihak bank menyampaikan 

potongan pelunasan pada saat akad.
6
 

Salah satu contoh bahwa bank memberikan potongan kepada nasabah yang 

melakukan pelunasan lebih awal atau sebelum jatuh tempo yaitu ketika nasabah 

memiliki pembiayaan awal sebesar 100 juta pada bulan januari 2016 dengan jangka 

waktu pembiayaan 12 bulan dan margin anuitas sebesar 15% status nasabah adalah 

tergolong kolektabilitas lancar dan akan melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo 

pada bulan juni 2016, pada saat itu nasabah tidak memiliki tunggakan angsuran 

(pokok dan margin) maka nasabah diwajibkan membayar margin pada bulan juni, 

juli, dan agustus 2016 di tambah dengan seluruh kewajiban yang belum dibayar 

sampai akhir periode pembiayaan (angsuran pokok). 

Pelunasan sebelum jatuh tempo merupakan salah satu bentuk kemampuan 

nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan dan mampu membayar hutangnya 

dengan cepat. Dalam transaksi murabahah, jika nasabah melakukan pelunasan 

pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, maka 

                                                             
6
 Wawancara, dengan Analis PT. Bank syariah Mandiri Kantor Cabang  Pembantu  Metro 

Margahayu Bandung, Irwan Mahdyana, (Metro, 16 Mei 2017) 
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Pihak lembaga keuangan syariah boleh memberikan potongan dari kewajiban 

pembayaran tersebut, dengan syarat tidak di perjanjikan dalam akad.
7
 

Mengenai potongan pelunasan murabahah di atur dalam Dalam fatwa Nomor: 

23/DSN-MUI/III/2002 Tentang potongan pelunasan dalam murabahah. 

Dari latang belakang masalah diatas penulis tertarik melakukan penelitian tentang 

“Pelaksanaan Potongan Pelunasan Pembiayaan MurabahahSebelum Jatuh 

Tempo Di Bank Syariah Mandiri KCP Metro Margahayu Bandung” 

B. Rumusan Masalah 

Pelunasan sebelum jatuh tempo merupakan salah satu bentuk kemampuan 

nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan dan mampu membayar hutangnya 

dengan cepat. Untuk itu bank memberikan potongan terhadap nasabah yang 

melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo dengan perhitungan khusus dan 

ketentuan dari para pihak bank. Terdapat beberapa regulasi yang mengatur tentang 

potongan pelunasan sebelum jatuh tempo dan mewajibkan bank untuk memiliki 

standar prosedur bisnis (SPB) tertulis mengenai harga pembiayaan terkait pelunasan 

sebelum jatuh tempo. 

 Dari pembatasan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya 

sebagai berikut: 

                                                             
7
 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor.23/DSN-MUI/III/2002 
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1. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Potongan Kewajiban dalamPelunasan 

Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempodi Bank Syariah Mandiri KCP 

Metro Margahayu Bandung? 

2. Bagaimana Relevansi pelaksanaan potongan pelunasan pada pembiayaan 

murabahah dalam pelunasan sebelum jatuh tempo di Bank Syariah Mandiri 

KCP Metro Margahayu Bandung dengan fatwa DSN MUI Nomor.23/DSN-

MUI/III/2002? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemberian Potongan Kewajiban 

dalamPelunasan Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempodi Bank 

Syariah Mandiri KCP Metro Margahayu Bandung 

2. Untuk mengetahui Relevansi pelaksanaan potongan pelunasan pada 

pembiayaan murabahah dalam pelunasan sebelum jatuh tempo di Bank 

Syariah Mandiri KCP Metro Margahayu Bandung dengan fatwa DSN MUI 

Nomor.23/DSN-MUI/III/2002 

D. Kegunaan Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi: 

1. Kegunaan Teoritis 

Manfaat penelitian yang bersifat teoritis diharapkan bahwa hasil penelitian dapat 

meningkatkan pengetahuan terhadap pelaksanaan potongan margin dalam pelunasan 

sebelum jatuh tempo, menambah dan memperkaya bahan kajian pustaka dan sebagai 

pemenuhan bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya. 
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2. Kegunaan Praktis  

Manfaat peneliti secara praktis yaitu untuk memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). 

E. Studi Terdahulu 

Sebelum membuat desain penelitian ini, penulis melakukan perbandingan 

antara penelitian-peneitian yang terdahulu untuk mendukung materi dalam penelitian 

ini. Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang mengangkat tema tentang 

potongan margin dalam pelunasan sebelum jatuh tempo di ranah lembaga keuangan 

syariah. 

Skripsi yang ditulis oleh Devi Ayu Lastari dengan judul “kebijakan bank 

syariah terhadap pelunasan dipercepat pada nasabah dalam akad murabahah di 

PT.Bank Syariah Mandiri TBK. Kcp buah batu” hasil penelitiannya yaitu lebih dalam 

membahas tentang pembiayaan murabahah dan membahas tentang bagaimana 

kebijakan Bank Syariah Mandiri Kcp Buah Batu dalam memberi kebijakan kepada 

nasabah yang melakukan pelunasan dipercepat. 
8
 

Skripsi yang ditulis oleh Yeti Afrida dengan judul “Aplikasi Penetapan 

Diskon Dalam Pelunasan Murabahah di Perbankan Syariah” Hasil penelitiannya yaitu 

sistem diskon yang di tetapkan oleh perbankan syariah ketika melakukan pelunasan 

pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo. Kajian ini dilatarbelakangi oleh 

banyaknya nasabah yang merasa kecewa ketika melakukan pelunasan lebih awal, 

                                                             
8
Devi Ayu Lastari,” kebijakan bank syariah terhadap peluasan dipercepat pada nasabah dalam 

akanmurabahah di PT.Bank Syariah Mandiri TBK. Kcp buah batu” Fakultas Syariah Dan Hukum 

Jurusan Muamalah Uin Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung 2015” 
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karena dalam pelunasan, nasabah harus membayar seluruh sisa pokok hutang dan sisa 

margin kecuali bank memberikan diskon sesuai kebijakan bank. Sistem seperti ini 

sangat memberatkan nasabah karena banyak nasabah yang membandingkan dengan 

system konvensional dimana dalam pelunasan awal nasabah hanya dikenakan penalty 

satu kali bunga. 
9
 

Skripsi yang ditulis oleh Maimun pada tahun 2009 yang berjudul: “Tinjauan 

Hukum Islam terhadap Aplikasi Perubahan Penghitungan dari Sistem “Flat” ke 

“Efektif” pada Pelunasan Angsuran Murabahahsebelum Jatuh Tempo di Bank Rakyat 

Indonesia Kantor Cabang Pembantu Syariah Gresik”. Adapun skripsi ini membahas 

tentang penghitungan angsuran pada pelunasan angsuran murabahahdi Bank Rakyat 

Indonesia Kantor Cabang Pembantu Syariah Gresik menggunakan dua bentuk sistem 

penghitungan yakni sistem “flat” yang digunakan dalam memperhitungkansetelah 

jatuh tempo dan sistem pola target efektif yang digunakan dalam memperhitungkan 

sebelum jatuh tempo. Sedangkan dalam hukum Islam jual beli masyi‟ahmelarang dua 

harga, maka praktek seperti dua penghitungan pelunasan dalam satu transaksi 

diharamkan oleh Rasulullah SAW.
10

 

Skripsi yang ditulis olehAprilianiFajrin pada tahun 2014 yang berjudul: 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi pada Pelunasan Angsuran 

                                                             
9
Yenti Arifa, Skripsi “Aplikasi Penetapan Diskon Dalam Pelunasan Murabahah di Perbankan 

Syariah” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Imam Bonjol, Padang: 2015. 
10

Maimun, Skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi Perubahan Penghitungan dari 

Sistem “Flat” ke “Efektif” pada Pelunasan Angsuran Murabahahsebelum Jatuh Tempo di Bank 

Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Syariah Gresik” Fakultas  Syariah jurusan Muamalah 

Institut Agama Islam  Negeri Sunan Ampel, Surabaya: 2009. 
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Pembiayaan Murabahah Produk KPR sebelum Jatuh Tempo Studi Kasus Di BTN 

Syariah Kantor Cabang Surabaya”. Adapun skripsi ini membahas tentang besarnya 

beban biaya administrasi pada percepatan pelunasan angsuran sebelum jatuh tempo 

yang dikenakan dan ditanggung oleh nasabah BTN Syariah berdasarkan presentase 

tertentu dari besarnya transaksi yang telah dilakukan bukan berdasarkan pada biaya-

biaya administrasi yang riil dikeluarkan.
11

 

Banyak karya tulis ilmiah dan hasil penelitian mulai dari jurnal dan skripsi 

yang sudah dilakukan peneliti terdahulu. Namun, peneliti terdahulu 

hanyamenitikberatkan pada Diskon atau potongan pelunasan Murabahah. Sedangkan 

dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada perjanjian dan besarnya potongan 

pelunasan murabahah pada pelunasan sebelum jatuh tempo. 
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AprilianiFajrin, Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi pada Pelunasan 

Angsuran Pembiayaan Murabahah Produk KPR sebelum Jatuh Tempo Studi Kasus Di BTN Syariah 

Kantor Cabang Surabaya” Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Islam Prodi Muamalah 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: 2014 
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Tabel 1.1 

No Nama Judul Persamaan Perbedaan 

1.  Devi Ayu Lastari 

(Fakultas Syriah 

dan Hukum Prodi 

Muamalah Uin 

Sunan Gunung 

Djati Bandung) 

kebijakan bank 

syariah terhadap 

peluasan dipercepat 

pada nasabah dalam 

akan murabahah di 

PT.Bank Syariah 

Mandiri TBK. Kcp 

buah batu 

Membahas 

tentang nasabah 

yang melakukan 

pelunasan 

dipercepat 

Membahas 

tentang 

besarnya 

potongan pada 

nasabah yang 

melakukan 

pelunasan 

dipercepat 

2.  AprilianiFajrin 

(Fakultas syariah 

prodi muamalah 

Uin Sunan Ampel 

Surabaya) 

Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap 

Biaya Administrasi 

pada Pelunasan 

Angsuran 

Pembiayaan 

Murabahah Produk 

KPR sebelum Jatuh 

Tempo Studi Kasus 

Di BTN Syariah 

Kantor Cabang 

Surabaya 

membahas 

tentang 

pelunasan 

pembiayaan 

murabahah 

sebelum jatuh 

tempo 

membahas 

tentang 

besarnya beban 

biaya 

administrasi 

pada 

percepatan 

pelunasan 

angsuran 

sebelum jatuh 

tempo 

3.  Maimun 

(IAIN Sunan 

Ampel Surabaya 

Fakultas syariah 

jurusan 

muamalah)  

Tinjauan Hukum 

Islam terhadap 

Aplikasi Perubahan 

Penghitungan dari 

Sistem “Flat” ke 

“Efektif” pada 

Pelunasan Angsuran 

Murabahahsebelum 

Jatuh Tempo di 

Bank Rakyat 

Indonesia Kantor 

Cabang Pembantu 

Syariah Gresik 

Adapun skripsi 

ini membahas 

tentang 

penghitungan 

angsuran pada 

pelunasan 

angsuran 

murabahah 

sebelum jatuh 

tempo 

Melakukan 

penelitian 

tentang 

perubahan 

perhitungan 

dari flat ke 

efektif pada 

pelunasan 

angsuran 

murabahah 

sebelum jatuh 

tempo 

4.  Yeti Afrida 

(Fakultas ekonomi 

dan bisnis IAIN 

Imam bonjol 

padang) 

Aplikasi Penetapan 

Diskon Dalam 

Pelunasan 

Murabahah di 

Perbankan Syariah 

penelitiannya 

yaitu system 

diskon yang di 

tetapkan oleh 

perbankan 

syariah ketika 

Dalam titik 

focus penelitian 

yaitu 

membahas 

tentang 

penetapan 
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F. Kerangka Pemikiran  

Potongan adalah pengurangan, Potongan yang dimaksud disini adalah 

potongan harga yang di berikan apabila pembayaran dilakukan lebih awal atau lebih 

cepat dari jangka waktu yang ditentukan. Potongan pelunasan murabahahdisini 

adalah pengurangan kewajiban nasabah yang diberikan oleh lembaga keuangan 

syariah sebagai pihak penjual. 

Pelunasan sebelum jatuh tempo merupakan salah satu bentuk kemampuan 

nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan dan mampu membayar hutangnya 

dengan cepat. Untuk itu bank memberikan potongan terhadap nasabah yang 

melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo dengan perhitungan khusus dan ketentuan 

dari para pihak bank. Terdapat beberapa regulasi yang mengatur tentang potongan 

pelunasan sebelum jatuh tempo dan mewajibkan bank untuk memiliki standar 

prosedur bisnis (SPB) tertulis mengenai harga pembiayaan terkait pelunasan sebelum 

jatuh tempo. 

Murabahah sendiri termasuk kedalam akad tijarah/mu‟awadah 

(compensational contract) dimana akad tijarah ini merupakan segala macam 

melakukan 

pelunasan 

pembiayaan 

murabahah 

sebelum jatuh 

tempo. 

diskon dalam 

pelunasan 

murabahah di 

perbankan 

syariah  
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perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil.
12

 

 Murabahah menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan 

permintaan konsumen, dan proses penjualan kepada konsumen dengan harga jual 

yang merupakan akumulasi dari biaya beli dan tambahan profit yang diinginkan. 

Dengan demikian bila terkait dengan pihak Bank diwajibkan untuk menerangkan 

tentang harga beli dan tambahan keuntungan yang diinginkan kepada nasabah. Dalam 

konteks ini, Bank tidak meminjamkan uang kepada nasabah untuk membeli 

komoditas tertentu, akan tetapi pihak Bank-lah yang berkewajiban untuk membeli 

komoditas pesanan nasabah dari pihak ketiga, dan kemudian dijual kembali kepada 

nasabah dengan harga yang disepakati kedua belah pihak.
13

 

Menurut Ascarya Murabahah adalah penjualan barang oleh seseorang kepada 

pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan 

kepada pembeli harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang dimaksudkan 

kedalam harga jual barang tersebut.
14

 

Menurut Wahbah Az-Zuhaili
15

jual beli murabahah termasuk transaksi yang 

dibolehkan oleh syariat. Mayoritas ulama, dari kalangan para sahabat, tabi‟in, dan 

para Imam Mazhab juga membolehkan jual beli jenis ini. Adapun alasan 

                                                             
12

Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT. RajaGrafindo 

Persada, 2010), hlm. 70 
13

Ismail nawawi,Fqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer,(Bogor :Ghalia Indonesia, 2012) hlm.  

91 
14

Ascarya,  Akad  Dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: RajaGrafindo, 2013) hlm. 165 
15

WahbahAz-Zuhaili penerejemah Abdul Hayyie al-kattsani, dkk.fiqih islam wa adilatuhu. 

(Jakarta: Darul Fikir 2011) hlm. 358 
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dibolehkannya jual beli Murabahah ini adalah karena transaksi jual beli ini telah 

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan syariat, sangat dibutuhkan di kehidupan 

masyarakat, bermanfaat bagi orang yang memiliki pengalaman terhadap kebutuhan 

dan barang-barang, juga bagi orang-orang yang tidak memiliki pengalaman dalam 

masalah jual beli. 

Bank-bank syariah pada umumnya mengadopsi Murabahah untuk 

memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang 

meskipun mungkin si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar, Murabahah, 

sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada 

dua elemen pokok : harga beli serta harga yang terkait, dan kesepakatan atas mark up 

(laba). Ciri dasar kontrak Murabahah (sebagai jual beli dengan pembayaran tunda) 

adalah sebagai berikut : (i) si pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-

biaya terkait dan harga asli barang, dan batas laba (mark up) harus ditetapkan dalam 

bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya, (ii) apa yang dijual adalah 

barang atau komoditas dan dibayar dengan uang, (iii) apa yang diperjualbelikan harus 

ada dan dimiliki oleh si penjual dan si penjual harus mampu menyerahkan barang itu 

kepada si pembeli, dan (iv) pembayaran ditangguhkan. Murabahah seperti yang 

dipahami disini, digunakan dalam setiap pembiayaan dimana ada barang yang bisa 

diidentifikasi untuk dijual.
16
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Selanjutnya agar setiap bentuk muamalah menjadi benar-benar dapat 

bermanfaat dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta tidak mengandung 

kemafsadatan dan kedzaliman maka segala kegiatan muamalah harus mengandung 

asas-asas muamalah sebagai berikut:
17

 

1. Asas tabadul manafi, adalah suatu bentuk kegiatan muamalah harus 

memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. 

2. Asas pemerataan, adalah prinsip dalam bidang muamalah yang menghendaki 

agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus 

didistribusikan secara merata diantara masyarakat baik kaya maupun miskin. 

3. Asas-asas antaradhin, yaitu setiap bentuk muamalah antar individu atau pihak 

harus berdasarkan kerelaan masing-masing. 

4. Asas adamul gharar, adalah setiap bentuk muamalah tidak boleh ada bentuk 

gaharar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak 

merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur 

kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan. 

5. Asas biru wa taqwa, adalah setiap muamalah yang menitikberatkan kepada 

suka sama suka, sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran bentuk manfaat 

itu dalam rangka pelaksanaan tolong menolong sesama manusia. 

6. Asas musyarakah, adalah setiap bentuk muamalah merupakan musyarakah 

dalam artian kerjasama antar pihak saling menguntungkan bukan saja bagi 

pihak terlibat melainkan juga bagi masyarakat. 

                                                             
17

Juhaya S. Praja,Filsfat Hukum Islam, (Universitas Islam Bandung 1995),  hlm. 113 



16 

 

 
 

Menurut Yadi Janwari, ada empat prinsip dalam muamalah, yaitu:
18

 

1. Pada asalnya muamalah itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang 

mengharamkannya (al-ashl fi al-mu‟amalah al-ibahah hatta yaquma al-

dalil‟ala al-tahrim); 

2. Muamalah itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka („an taradhin); 

3. Muamalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak 

madharat(jalb al-mashalih wa dar‟u al-mafasid); dan 

4. Dalam muamalah itu harus terlepas dari unsur gharar, kezaliman, dan unsur 

lain yang diharamkan berdasarkan Syara. 

Adapun menurut UU No.21 tahun 2008 prinsip hukum fiqih muamalah 

yaitu:
19

 

1. Prinsip Tauhid 

Tauhid merupakan inti ajaran islam, sedangkan inti ajaran tauhid adalah 

monotheis yaitu ajaran tentang hakekat ke-Esaan Allah SWT, dalam segala zat, sifat 

dan perbuatan. Tauhid merupakan prinsip hukum islam di samping keadilan. Artiny, 

hukum islam berpijak diatas landasan tauhid dalam menegakkan keadilan dengan 

cara menghukumi dengan benar, membantu yang teraniaya, menolong fakir miskin, 

dan senantiasa melakukan al-amr ma-ruf nahy an al-mungkar. 
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2. Prinsip Keadilan 

Salah satu dasar pertimbangan penetapan UU No.21 Tahun 2008 prinsip ini 

untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia guna tercapainya 

masyarakat adil dan makmur. Tujuan nasional dalam ranah ekonomi dikembangkan 

melalui system ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, 

pemerataan, dan kemanfaatan sesuai prinsip syariah. 

3. Prinsip Amr Ma‟ruf Nahy Mungkar 

Amr Ma‟ruf Nahy Mungkar adalah salah satu dari prinsip-prinsip hukum 

islam. Hukum islam yang memiliki prinsip Amr Ma’ruf Nahy Mungkar adalah 

sumber pengambilan bahan baku UU No.21 tahun 2008. Oleh karena itu, materu UU 

ini disipati oleh dan meliputi norma ma’ruf dan munkar. Norma Amr Ma’ruf Nahy 

Mungkar diterjemahkan oleh UU dalam bentuk keharusan memperguakan prinsip 

hukum islam dalam kegiatan usaha perbankan syariah. Tujuannya sama yaitu 

teraihnya keberuntungan, keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan 

masyarakat. 

Adapun jenis-jenis murabahah Menurut Adi Warman A Karim murabahah 

dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah 

berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari 

nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli 

barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada 
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nasabah). Dalam murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, pembeli 

tidak dapat membatalkan pesanannya. 

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam 

murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara 

pembayaran yang berbeda. Murabahah muajjal dicirikan dengan adanya penyerahan 

barang diawal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik dalam 

bentuk angsuran maupun dalam bentuk lump sum (sekaligus). 

Berdasarkan sumber dana yang digunakan, pembiayaan murabahah secara 

garis besar dapat dibedakan menjaditiga kelompok. 

1. Pembiayaan murabahah yang didanai dengan URIA (Unrestricted Investment 

Account = investasi tidak terikat 

2. Pembiayaan murabahah yang didanai dengan RIA (Restricted Invesment 

Account = Investasi terikat) 

3. Pembiayaan Murabahah yang didanai dengan modal Bank .
20

 

Mengenai dasar hukum murabahah, Al-Quran sendiri tidak secara langsung 

menjelaskan tentang murabahah, meskipun didalamnya ada sejumlah atauran tentang 

jual beli, laba, rugi dan perdagangan. Maka dasar hukum murabahah bisa disamakan 

dengan dasar hukum jual beli. 
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1. Al-Qur’an 

Dasar hukum jual beli barang dengan akad murabahah dinyatakan dalam 

Firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisaa’ [4] : 29
21

 













 
Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka 

sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. 

Dalam pelaksanaan potongan pelunasan murabahah dalam pelunasan sebelum 

jatuh tempo di perjanjikan di awal, pada praktek yang di laksanakan oleh perbankan 

syariah, banyak ketimpangan-ketimpangan dan juga perbedaan yang mengakibatkan 

munculnya permasalahan baru bagi pihak bank maupun bagi nasabah. Bank secara 

terang-terangan memberikan kepastian kepada nasabah, berapa potongan pelunasan 

yang akan diperoleh oleh nasabah jika mereka melunasi pembiayaan murabahahnya 

sebelum jatuh tempo, walaupun hal tersebut tidak di perjanjikan di dalam akad. Hal 
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ini secara tidak langsung telah memberikan ketimpangan penafsiran dari dalam fatwa 

Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.  

Perintah untuk melakukan kegiatan usaha dalam rangka mencari karunia 

Allah SWT, telah di wajibkan bagi seluruh umat Islam.  

Untuk kepastian hukum tentang masalah potongan pelunasan murabahah 

sebelum jatuh tempo  menurut ajaran Islam Sebagaimana Allah SWT berfirman 

dalam SurahAl-Baqarah [2]:275.
22

 

























 
 

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 mereka berkata (berpendapat), 
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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 baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada 

Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. 

2. Hadits riwayat Ibnu Majah 

ي ي َع اَعي ي َع عَّن ِبضَّن ي ُص َع ْن ٍبي رضي ي عني َع َّن َع ْن َع َع َع ُصيي):ي َع ْن ي  ي ِب  ِب َّن يإِب َعىي:ي َع َع ٌث َع ْن َع ْنعُص  

ي ِب ْن َع ْن ِبي ي ِب  لَّن ِب  ِب َع ْن ُص ِّرِب رَع ُص ي َع َع ْن ُصي  ي ي َع  ْن ُص َع  َع  َع ْنعِبي,ي َع َع ٍب
ي ِب ْن نيي(َلَع يمَع  َع   َع َع هُصي ِب ْن ُص

Artinya: 

Dari Shuhaib Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam 

bersabda: "Tiga hal yang didalamnya ada berkah adalah jual-beli bertempo, ber-qiradl 

(memberikan modal kepada seseorang hasil dibagi dua), dan mencampur gandum 

dengan sya'ir untuk makanan di rumah, bukan untuk dijual." Riwayat Ibnu Majah
23

 

3. Kaidah Fiqh 

يْن ِب َع  ي َع َعىيتَعحْن ِب يدَع ِب ْن ٌث ييَعدُصاُّ ي إلِب َع حَع ُصيإِبَلَّني َع ْن ي ِبضي  ْن ُص َع مَع َعتِب   َعألَع ْن ُص

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali 

ada dalil yang mengharamkannya”
24
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G. Langkah-Langkah Penelitian 

Langkah-langkah penelitian, lazim juga disebut prosedur penelitian, dan ada pula 

yang menggunakan istilah metodologi penelitian, secara garis besar, langkah-

langkah penelitian ini mencakup: 

1. Metode Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif-analis. Yaitu 

memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan ptongan margin dalam 

pelunasan sebelum jatuh tempo yang terjadi di Bank Syariah mandiri kantor cabang 

metro dan menjelaskan ketentuan yang seharusnya terjadi menurut fatwa dewan 

syariah nasional. Yang kemudian menganalisisnya lebih lanjut untuk mendapatkan 

kesimpulan yang selanjutnya menjabarkan dalam bentuk kata-kata. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah Yuridis Empiris, yaitu mencari 

datasecara langsung ke lapangan dengan melihat dari dekat objek yang diteliti. Data 

dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pemberian potongan kewajiban dalam 

pelunasan pembiayan murabahah sebelum jatuh tempo di Bank Syariah Mandiri Kcp 

Metro Margahayu Bandung dan relevansi pelaksanaan potongan pelunasan pada 

pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo di Bank Syariah Mandiri Kcp Metro 

Margahayu Bandung dengan fatwa DSN MUI Nomor.23/DSN-MUI/III/2002. Di 
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samping itu, penulis juga menggunakan kajian pustaka sebagai pertimbangan penulis 

untuk menilai atau memberikan suatu kesimpulan terhadap hasil yang diperoleh dari 

lapangan. 

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat yuridis empiris 

yaitu menggambarkan permasalahan yang diteliti dan menghubungkan dengan 

praktek hukum yang ada di lapangan. 

3. Sumber Data 

Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data primer dengan rincian 

sebagai berikut: 

a. Bahan HukumPrimer 

Merupakan bahan-bahan hukum yang mempelajari kekuatan hukum mengikat 

bagi setiap individu atau masyarakat. Dalam hal ini akan digunakan: 

1. Sumber data pokok dari BSM Metro Margahayu Bandung yang diperoleh 

dari hasil wawancara dengan pihak BSM. 

2. Fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunsan 

murabahah 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Merupakan bahan hukum yang memberikan kejelasan mengenai bahan 

hukum primer, yaitu buku-buku, jurnal ilmiah dan data yang berkaitan dengan 

penelitian. 

4. Teknik Pengumpulan Data 
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Agar dapat mendukung metode yang digunakan diatas, maka penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data melalui: 

 

 

a. Observasi 

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung di 

Bank Syariah Mandiri KCP Metro Margahayu Bandung seputar masalah pada 

Pelaksanaan Potongan Pelunasan Pembiayaan Murabahah Dalam Pelunasan 

Sebelum Jatuh Tempo. 

b. Wawancara (interview) 

Dalam wawancara peneliti mengambil informasi dari pihak Bank Mandiri 

Syariah KCP Metro Margahayu Bandung agar diperoleh informasi mendalam 

mengenai pelaksanaan potongan pelunasan murabahah dalam pelunasan sebelum 

jatuh tempo. Wawancara ini akan dilakukan secara terbuka. Dilakukan dengan 

bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang 

diwawancarai dengan menggunakan pedoman (guide) wawancara. Wawancara 

ini dilakukan pada tanggal 16 Mei 2017. 

5. Analisis Data 

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menghubungkan 

jawaban, pandangan, dan relevansi masalah, kemudian setelah itu dilakukan analisis 

data yang melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 
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a. Tahap mengumpulkan data. Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan 

data dan informasi tentang pelaksanaan potongan pelunasan murabahah 

dalam pelunasan sebelum jatuh tempo. 

b. Tahap menyeleksi data. Melakukan seleksi terhadap data yang telah 

terkumpul dari berbagai sumber data, baik sumber data primer maupun 

sekunder. 

c. Tahap menganalisis data. Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses 

penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan 

menjawab permasalahan dalam penelitian ini. 

d. Tahap menyimpulkan data. Tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu 

penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir 

dari penelitian berdasarkan rumusan masalah. 

 

 

 

 

 

 


