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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank sebagai intermediary financial atau lembaga perantara keuangan 

harus melakukan mekanisme pengumpulan dana dan penyaluran dana secara 

seimbang. Orientasi yang diberikan bank syariah adalah untuk mengembankan 

dan atau meningkatkan pendapatan nasabah dan bank syariah. 

Dari salah satu jenis penyaluran dana dari bank syariah, skim jual beli 

al-murabahah merupakan salah satu skim fiqih yang paling popular digunakan 

oleh perbankan syariah. Jenis Transaksi al-murabahah ini sangat dominan 

dijalankan oleh lembaga keuangan. Baik Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan 

Syariah, Unit Usaha Syariah maupun Baitul Mal Wa Tamwil (BMT). 

Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kopo 

merupakan salah satu dari sekian banyak bank syariah yang ada di Bandung. Bank 

Rakyat Indonesia Syariah  Kantor Cabang Pembantu Kopo berlokasi di  Jl. Kopo 

Sayati No. 98A-3 Bandung. Adapun produk yang ditawarkan oleh Bank Rakyat 

Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kopo Bandung, secara umum 

sama dengan produk yang ditawarkan oleh bank lainnya diantaranya adalah: 

produk pendanaan/penghimpun dana, produk pembiayaan/ penyaluran dana dan 

produk jasa.  

Salah satu produk pembiayaan yang terdapat di Bank Rakyat Indonesia 

Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kopo yang menggunakan akad 
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murabahah adalah produk Pembiayaan Unit mikro BRISyariah iB. Produk 

pembiayaan ini bertujuan untuk memberikan pembiayaan pada nasabah yang 

ingin dan membutuhkan modal kerja atau investasi. Al-murabahah termasuk ke 

dalam akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan 

jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada 

pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah 

tertentu (Muhammad, 2009:57). Dengan adanya pembiayaan  tersebut, maka bank 

dapat membantu meringankan beban nasabah yang kekurangan dalam modal 

usaha.  

Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang 

diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja 

maksimum 60 bulan atau 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan 

kebutuhan (Wawancara dengan Bapak Indra Gundara, Relationship Officer pada 

tanggal 13 Februari 2014). Mekanisme produk pembiayaan Unit Mikro ini 

menggunakan akad murabahah, sedangkan dalam pengembalian uang pinjaman 

dapat dilakukan secara angsuran atau kredit sehingga memudahkan nasabah untuk 

melakukan pembayaran setiap bulannya. Sedangkan dalam hal pembelian barang 

yang akan dijual kepada nasabah bank mewakilkannya kepada nasabah, sehingga 

nasabah membeli sendiri barang dari tangan supplier. hak pembelian barang yang 

dilakukan nasabah ini dilakukan berdasarkan akad murabahah wa wakalah antara 

pihak bank dan nasabah.  
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Pada al-murabahah penyerahan barang dilakukan ketika nasabah sudah 

menandatangani semua berkas perjanjian dan uang sudah diterima oleh nasabah, 

sementara pembayarannya dapat dilakukan secara tunai tangguh ataupun dicicil. 

Dalam pelaksanaanya pembelian objek al-murabahah dapat dilakukan oleh 

pembeli al-murabahah atau nasabah sendiri sebagai wakil dari pihak bank dengan 

akad al-wakalah atau perwakilan.  

Setelah dilakukan akad wakalah pembeli al-murahabah bertindak untuk 

dan atas nama nasabah sendiri dalam melakukan pembelian obyek al-murabahah 

tersebut. Setelah akad wakalah selesai dan obyek al-murabahah tersebut secara 

prinsip telah menjadi hak al-murabahah sebagaimana dijelaskan dalam fatwa 

DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah bahwa jika bank 

hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, 

akad jual beli al-murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip 

menjadi milik bank (Muhammad, 2009:63). 

Dalam pelaksanaannya banyak bank syariah yang melakukan transaksi 

murabahah dan menyerahkan uang kepada nasabah untuk membeli barangnya 

sendiri dari supplier dan pembelian tersebut atas nama nasabah bukan atas nama 

bank, dan hal ini merupakan salah satu alasan masyarakat yang mengatakan bank 

syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional. 

Apabila diperhatikan ketentuan fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 

Tentang Murabahah pada tanggal 1 April 2000, dinyatakan dalam ketentuan 

pertama butir 9 disebutkan bahwa “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah 

untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus 
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dilakukan setelah barang dibeli, jadi secara prinsip barang tersebut menjadi milik 

bank”. Dari ketentuan tersebut jelas dikatakan bahwa apabila bank hendak 

mewakilkannya kepada nasabah, maka bank harus membeli barang tersebut atas 

nama bank sedangkan nasabah hanya mengambil barangnya dari supplier. 

Apabila dalam praktiknya seperti ini jelas bahwa bank bukan melakukan 

jual beli barang dengan menggunakan akad murabahah dengan nasabah akan 

tetapi bank hanya meminjamkan uang atau modal kepada nasabah dikarenakan 

bank memberikan uang bukan memberikan barang sebagaimana yang dipesan 

nasabah. Dimana salah satu syarat dalam akad murabahah yaitu harus ada 

barangnya dahulu baru dilakukan akad murabahah, tidak diperkenankan untuk 

melakukan akad murabahah jika tidak ada barangnya. 

Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kopo 

Bandung adalah salah satu bank syariah yang mempraktikan hal tersebut di atas, 

karena dalam pelaksanaannya ketika bank mewakilkan kepada nasabah untuk 

membeli barang dari pihak ketiga, bank belum membeli barang tersebut artinya 

ketika barang dijual kepada nasabah dan bank mewakilkannya kepada nasabah 

dalam hal pembelian barang dari pihak ketiga, secara prinsip bank belum 

membelinya dari pihak ketiga artinya barang tersebut belum menjadi milik bank. 

Praktik seperti ini tidak memenuhi syarat jual beli dikarenakan barang yang dijual 

kepada nasabah dalam keadaan bukan milik bank dan praktik jual beli ini sudah 

keluar dari aturan atau fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 

Murabahah. 
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Salah satu risiko yang timbul berkaitan dengan pengadaan yang 

diwakilkan ini adalah hilangnya karakteristik bank syariah dimana salah satu 

karakteristik bank syariah adalah titik pandang terhadap uang, uang bagi bank 

syariah hanya sebagai alat pembayaran bukan sebagai komoditi yang 

diperdagangkan (Wiroso, 2005:70). Apabila transaksi murabahah dengan 

diwakilkan ini yang diserahkan adalah uang dan bank syariah mengakui hutang 

nasabah sebesar harga jual barang, hal ini tidak berbeda dengan bank 

konvensional dalam melakukan transaksi pembiayaan konsumtif (consumer 

financing), dimana bank menyerahkan uang untuk pembelian barang dan hutang 

nasabah sebesar harga barang ditambah dengan bunga. 

Akad jual beli al-murabahah antara bank dengan nasabah dapat 

dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli pada umumnya dan 

rukun dan syarat al-murabahah itu sendiri. Adapun rukun orang yang 

mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak 

dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti. Yaitu rukun jual  beli 

menurut pendapat jumhur ulama ada tiga rukun (Rahmat Syafe‟i, 2001:45) yaitu: 

Orang yang berakad (aqid), contoh: penjual (bai’) dan pembeli (musytari).  

Sesuatu yang diakadkan (maqud alaih). contoh: yang diperjual belikan tidak 

termasuk barang yang diharamkan/dilarang bermanfaat, penyerahannya dari 

penjual ke pembeli dapat dilakuakan, merupakan hak penuh pihak yang berakad, 

sesuai dengan spesipikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima 

pembeli, dan yang terakhir yaitu Shighat, yaitu ijab dan qabul. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti 

permasalahan tersebut lebih lanjut, untuk itu penulis membatasi masalah tersebut 

dengan judul PENERAPAN FATWA DSN NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 

TENTANG MURABAHAH TERHADAP PRODUK PEMBIAYAN UNIT 

MIKRO DI BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH KANTOR CABANG 

PEMBANTU (KCP) KOPO BANDUNG. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan kepada latar belakang di atas, masalah penelitian ini 

dirumuskan menjadi pelaksanaan, dasar pertimbangan dan kesesuaian akad 

murabahah dalam produk pembiayaan unit mikro di Bank Rakyat Indonesia 

Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kopo Bandung, untuk memudahkan, 

maka dibuat pertanyaan penelitian : 

1. Bagaimana pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan unit mikro di 

Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kopo 

Bandung? 

2. Apa dasar pertimbangan pihak bank mewakilkan pembelian barang kepada 

nasabah pada produk pembiayaan unit mikro di Bank Rakyat Indonesia 

Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kopo Bandung? 

3. Bagaiamana kesesuaian fatwa DSN NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

akad murabahah pada produk pembiayaan unit mikro di Bank Rakyat 

Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Kopo Bandung? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan unit 

mikro di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu 

(KCP) Kopo Bandung. 

b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan pihak bank mewakilkan 

pembelian barang kepada nasabah pada produk pembiayaan unit mikro 

di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) 

Kopo Bandung. 

c. Untuk mengetahui kesesuaian fatwa DSN NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 

tentang akad murabahah produk pembiayaan unit mikro di Bank 

Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kopo 

Bandung.  

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian tersebut adalah: 

a. Secara akademik, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan muamalah 

pada umumnya dan khususnya menyangkut penerapan fatwa DSN No. 

04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah terhadap produk 

pembiayan unit mikro yang menggunakan akad murabahah dan 

wakalah. 

b. Secara praktis, memberikan informasi kepada masyarakat maupun 

pelaku perbankan syariah mengenai penerapan fatwa DSN No. 
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04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah terhadap produk 

pembiayan unit mikro yang menggunakan  akad murabahah dan 

wakalah dengan harapan praktik perbankan syariah akan semakin 

sesuai dengan yang diharapkan semua pihak. 

 

D. Kerangka Berpikir 

Bank syariah di Indonesia berkembang setelah adanya Undang-Undang 

Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 

tentang Perbankan serta dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) tahun 2003 sehingga menyebabkan banyak bank yang 

menjalankan prinsip syariah (Wiroso, 2005:1). Baik dengan melakukan 

konservasi sistem perbankan dari konsep konvensional menjadi syariah, ataupun 

pembukaan cabang syariah oleh bank-bank konvensional, maupun pendirian Bank 

Perkreditan Rakyat Syariah. 

Secara umum kegiatan usaha bank syariah adalah menghimpun dan 

menyalurkan dana (funding and lending). Dana yang dihimpun oleh bank syariah 

digabung menjadi satu, yang sering disebut dengan pooling of fund, dan sesuai 

dengan fungsinya sebagai manajer investasi, bank syariah menginvestasikan dana 

tersebut dengan pola-pola penyaluran dana yang dibenarkan syariah. Secara garis 

besar penyaluran dana oleh bank syariah dilakukan dengan tiga pola penyaluran 

yaitu: prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, dan prinsip ujroh. 

Murabahah termasuk kedalam golongan prinsip jual beli dan 

dikategorikan sebagai  piutang dagang dikarenakan dalam murabahah bank 
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membiayai pembelian sebuah barang atau asset dengan membeli item itu atas 

nama bank dan menambahkan nilai mark-up (kenaikan) sebelum menjual kembali 

barang itu kepada nasabahnya sesuai perjanjian laba dengan prinsip „tambah 

biaya‟ (cost plus) (Mervyn Lewis dan Latifa Algaoud, 2004:82). 

Bai’ al-Murabahah sendiri termasuk kedalam akad tijarah/mu’awadah 

(compensational contract) dimana akad tijarah ini merupakan segala macam 

perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad ini dilakukan dengan 

tujuan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil (Adiwarman A. 

Karim, 2007:70). 

 Sedangkan prinsip jenis-jenis pembiayaan yang ada di bank syariah 

(Adiwarman Karim, 2004:231 ) yaitu: 

1. Pembiayaan Modal Kerja Syariah; 

2. Pembiayaan Investasi Syariah; 

3. Pembiayaan Konsumtif Syariah; 

4. Pembiayaan Sindikasi; 

5. Pembiayaan Berdasarkan Take Over; 

6. Pembiayaan Letter of Credit.; 

Al-quran dan hadits sebagai landasan hukum pertama dalam segala hal 

termasuk hukum kebolehan jual beli murabahah ini. Seperti yang tercantum 

dalam Al-Qur‟an surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi: 
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“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” (Depag RI, 2007:47). 

Berdasarkan ayat di atas, dalam hidup bermasyarakat terjadi banyak 

interaksi, baik dalam bidang sosial maupun dalam bidang ekonomi. Allah 

mengajarkan kepada hamba-hamba-Nya untuk saling menjaga hubungan dan 

tidak mengambil harta orang lain dengan cara batil.  Dan dalam perniagaan tidak 

diperbolehkan melakukannya dengan cara yang zalim yaitu dengan  mendzolimi 

diri sendiri dan orang lain, tapi  melainkan harus dilakukan dengan ikhlas antara 

satu dengan yang lainnya yaitu adanya saling ridha dari kedua pihak atau saling 

suka sama suka, sehingga praktik jual beli pun dapat mendatangkan kemaslahatan 

dan keberkahan dari Allah SWT. 

Ayat di atas dipertegas pula dengan hadits Nabi Muhammad Saw dari 

Syuhaib r.a. Rasulullah Saw bersabda:  

 اْلبَْيعُْ َكةُ، اْلبَرَْ فِْيِهنْ  تْ  ثَلَْ:  لَْ قَا َسل مَْ وَْ َعلَْيهِْ للاُْ َصل ى الن بِىْ  اَنْ  َعْنهُْ للُْ ا ِضىَْ رَْ ُصَهْيبْ  َعنْْ

َْ اِلىَْ (                َجه َما اْبنُْ َرَواهُْ) الَِلْلبَْيعِْ ِلْلبَْيِت، بِالش ِعْيرِْ اْلبُرْ  َوَخْلطُْ َرَضهُ،ااْلُمقَْ ،َجلْ  ا    

 “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan, pertama menjual dengan tempo 

pembayaran (murabahah), kedua muqaradhah (nama lain dari mudharabah ), dan 

ketiga mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah bukan 
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untuk diperjualbelikan.” )HR. Ibnu Majah) (Abu Abdullah Muhammad bin Yazid 

Al-Qazwini, 2013:407).  

Islam menganjurkan agar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, 

manusia harus bersikap adil, artinya tidak kurang tidak lebih dari yang 

semestinya. Semua kegiatan untuk melakukan usaha atau bermuamalah pada 

dasarnya diperbolehkan, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan individu 

maupun kebutuhan kelompok terdapat hikmah dengan diperbolehkannya jual beli 

karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan 

saudaranya, dan saudaranya tidak memberikannya tanpa barang lain yang 

ditukarkan. Tetapi, tidak semua jual beli itu halal, melainkan bisa berubah 

menjadi haram sampai ada nash yang mengharamkannya. Hal ini sesuai dengan 

kaidah fikih yang berbunyi: 

َْعلَيْتَْحِرْيِمَها ْدَِلْيل  بَاَحةُْاِّّلْأَْنْي دُْل   ااَْلَْصُلْفِيْاْلُمعَاَملَِةْااْلِ

 “Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah, 

sehingga ada dalil yang membatalkan dan yang mengharamkannya” (A. Djajuli, 

2006: 130). 

Imam Syafi‟i berkata: ”Asal jual beli semuanya boleh apabila dengan 

ridho kedua belah pihak, yaitu perkara yang boleh ketika keduanya saling berjual 

beli, kecuali yang telah dilarang oleh Rasulullah Saw seperti yang dijelaskan 

dalam Al-qur‟an, yaitu firman-Nya:   

....              ..... 
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  ”…dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS Al-

Baqarah:275) (Depag RI, 2007: 47).  

Malik membenarkan keabsahannya dengan merujuk kepada praktik 

penduduk Madinah, “ada kesepakatan pendapat di sini (Madinah) tentang 

keabsahan 'seseorang yang membelikan pakaian di kota, dan kemudian ia 

membawanya ke kota lain untuk menjualnya lagi dengan suatu keuntungan yang 

disepakati.”  

Faqih mazhab Hanafi, Marghinani (W.593/1197), membenarkan 

keabsahan murabahah berdasarkan syarat-syarat yang penting bagi keabsahan 

suatu jual beli ada dalam murabahah, dan juga karena orang memerlukannya. 

Faqih dari mazhab Syafi‟i, Nawawi (W.‟676/1277) cukup menyatakan, 

“Murabahah adalah boleh tanpa ada penolakan sedikit pun” (Veithzal Rivai dan 

Andria Permata Veithzal, 2008 : 145). 

Dengan melihat ijma yang dikeluarkan oleh para ulama, maka tidak 

diragukan lagi bahwa jual beli dengan cara murabahah dapat diaplikasikan dalam 

mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga mencari ridha Allah 

dengan bermuamalah.  

Dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Islam Wa Adillatuhu” Wahbah Az-

Zuhaili (2011:358) menyatakan bahwa 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 dibolehkannya jual beli murabahah ini adalah transaksi jual beli ini 

(murabahah) telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan syariat, sangat 
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dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, bermanfaat bagi orang yang 

memiliki pengalaman terhadap kebutuhan dan barang-barang, juga bagi orang-

orang yang tidak memiliki pengalaman dalam masalah jual beli. 

Begitu pula kebolehan jual beli murabahah tercantum dalam fatwa DSN 

No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah dengan ketentuan bahwa akad 

murabahah itu bebas dari riba, bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas 

nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba, jika bank hendak 

mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli 

murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. 

Berdasarkan fatwa di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya praktik 

murabahah diperbolehkan dengan syarat sesuai dengan aturan yang berlaku baik itu 

dalam Quran, Hadits, kaidah dan fatwa DSN-MUI. 

Adapun pelaksanaaan akad murabahah yang terjadi di Bank Rakyat 

Indonesia Syari‟ah Kantor Cabang Pembantu Kopo Bandung adalah bank hanya 

memberikan sejumlah uang kepada nasabah bukan barang. Dan dalam hal 

pembelian barang bank mewakilkannya kepada nasabah untuk membeli sendiri 

barang yang diperlukan oleh nasabah kepada supplier dengan menggunakan akad 

wakalah. Sedangkan pelaksanaan akad murabahah dilakukan sebelum adanya 

barang yang dibeli secara sah oleh pihak bank dengan supplier dan begitupun  

dilakukan penandatanganan akad wakalah secara bersamaan. 

Kemaslahatan atau kebaikan dan kebahagiaan (al-maslahat) adalah 

tujuan utama hukum Islam. Ayat-ayat al-quran mengisyaratkan, bahwa secara 

umum tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan dan kebahagiaan hidup manusia 

di dunia dan di akhirat dengan cara mengambil yang bermanfaat dan menolak 



14 
 

 
 

yang madharat. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup 

manusia di dunia dan di akhirat, sehingga keridhaan Allah dalam kehidupan 

mereka dapat teraih. Tujuan ini dapat memberikan pengertian bahwa hukum Islam 

merupakan rahmat Allah SWT bagi manusia, bahkan bagi segenap alam. Oleh 

karenanya, perwujudan rahmat bisa terealisir apabila hukum Islam benar-benar 

menghadirkan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia (Atang Adul Hakim, 

2011:143). 

Dengan melihat penjelasan teori di atas sudah selayaknya setiap lembaga 

keuangan syariah dalam hal ini yaitu perbankan syariah yang memiliki produk 

jasa maupun produk pembiayaan yang menerapkan akad murabahah pada 

produknya supaya dapat mengaplikasikan murabahah tersebut dengan baik dan 

sesuai aturan-aturan dan prinsip-prinsip Islam, sehingga antara kedua belah pihak 

baik itu bank maupun nasabah dapat terhindar dari kerugian dan tujuan yang 

diinginkan pun terealisasikan yaitu saling mendapatkan keuntungan. 

Oleh karena itu, berdasarkan pemikiran di atas, maka akad murabahah 

yang terdapat pada produk Unit Mikro BRISyariah iB boleh dipraktikan dengan 

syarat telah memenuhi semua yang menjadi rukun dan syarat yang sudah 

ditentukan dalam akad murabahah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam 

Quran, Hadits, kaidah, dan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI. Dengan demikian, 

praktik murabahah tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan dan keberkahan 

dari Allah SWT. 
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E. 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 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Dalam hal ini penulis akan menggambarkan bagaimana penerapan fatwa DSN No. 

04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah pada produk pembiayaan unit mikro 

dengan menggunakan akad murabahah di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor 

Cabang Pembantu (KCP) Kopo Bandung. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terbagi pada dua bagian, yaitu sumber 

data primer dan sumber data sekunder. 

a. Sumber data primer, yaitu sumber data pokok yang terdiri dari para 

pengurus Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) 

Kopo Bandung atau pun orang yang terlibat langsung di dalam penerapan 

fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah pada produk 

unit mikro dengan menggunakan akad murabahah. 

b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang dijadikan literatur dalam 

penelitian ini, ataupun juga sumber data yang diperoleh dari berbagai 

referensi dan hal-hal yang berupa catatan, makalah, dan lain sebagainya 

yang berkaitan dengan objek yang diteliti.  
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3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif. 

Data kualitatif berupa data hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu 

karyawan Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kopo 

Bandung  khususnya yang mengurus produk pembiayaan unit mikro dan juga data 

dari buku-buku dan skripsi yang lain. 

4. Pengumpulan Data 

Untuk mendukung data kualitatif, maka peneliti menggunakan data 

tambahan berupa data jumlah nasabah yang menggunakan produk pembiayaan 

unit mikro  beserta jumlah plafondnya, adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Observasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan 

pengamatan langsung di Bank  Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang 

Pembantu (KCP) kopo Bandung seputar masalah penerapan fatwa DSN 

No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah pada produk unit mikro 

dengan menggunakan akad murabahah dan wakalah. 

b. Wawancara, melakukan tanya jawab kepada Bapak Indra Gundara, 

Relationship Officer. 

c. Studi kepustakaan yang dilakukan penulis dengan membaca, mendalami, 

dan menelaah berbagai literatur berupa buku-buku dan sumber lain yang 

dapat digunakan untuk mendukung dan melengkapi penelitian ini serta 

mengungkapkan teori dan konsep yang terkait dengan penelitian. 
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5. Analisis Data 

Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah 

menganalisis data dengan cara sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan data, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data 

dan informasi tentang penerapan fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 

Tentang Murabahah pada produk unit mikro dengan menggunakan akad 

murabahah dan wakalah. 

b. Menyeleksi data, suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang 

didapatkan dilokasi penelitian.  

c. Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam 

isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam 

penelitian ini. 

d. Menyimpulkan, tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian 

dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari 

penelitian. 
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