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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Islam adalah suatu agama yang mengatur cara hidup manusia dalam segala 

aspek, termasuk aspek ekonomi seperti mencari nafkah. Pada zaman modern ini 

kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, 

oleh karena itu lembaga perbankan wajib diadakan.  

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, manusia adalah makhluk yang 

senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan kepada yang lain. 

Secara naluriah, manusia saling tolong menolong demi tercapainya sebuah cita-

cita yang diharapkan bersama. Namun banyak juga diantara manusia yang saling 

membantu dalam hal keburukan atau kemaksiatan. Karena hal itu, maka Allah 

memberikan batasan-batasan dalam hal apa sikap saling membantu itu harus 

diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup diantara mereka. Hubungan 

individu seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja 

sama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa, penggunaan jasa 

dan kegiatan-kegiatan lainnya yang diperlukan manusia dalam sehari-hari, diatur 

dalam fiqh muamalah.
1
 

Berkembangnya bank-bank syari’ah di Negara-negara Islam berpengaruh ke 

Indonesia. Pada awal peride 1980-an diskusi mengenai bank syari’ah sebagai pilar 

ekonomi Islam mulai dilakukan. Perkembangan perbankan syari’ah merupakan 

salah satu praktek ekonomi syari’ah yang kini telah tumbuh sangat pesat ditanah 

                                                             
1 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah), (Jakarta: PT 

Grafindo Persada, 2003), hlm. 1. 
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air. Bank syari’ah biasanya disebut sebagai bank Islam, adalah bank yang 

beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tata caranya berpacu kepada al 

Qur’an dan hadist.
2
 

Peranan perbankan syari’ah sebagai lembaga perantara antara unit ekonomi 

yang mengalami kelebihan dana dengan unit-unit lain yang mengalami 

kekurangan dana tetap mengedepankan hubungan dengan nasabah sebagai 

kemitraan antara penyandang dana dengan pengelola dana. 

Menyadari fungsi dan peran perbankan sebagai lembaga perantara 

keuangan, pemerintah dengan otoritas dan kewenangannya melakukan 

pembenahan dan peningkatan fungsi dan peranan lembaga keuangan sebagai 

lokomotif pembangunan ekonomi Islam. Bank Islam di Indonesia baru berdiri 

pada tahun 1990 yang terdiri dari Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS). 

Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia belum mendapatkan 

perhatian yang optimal dalam industri perbankan nasional. Pada tanggal 1 

November 1992 Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syari’ah yang 

pertama di Indonesia.
3
 Kedudukan bank tanpa perhitungan bunga ini menjadi 

lebih kuat setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan yang kemudian diperbarui dengan UU No 10 Tahun 1998 tentang 

perubahan atas UU No 7 Tahun 1992.
4
 Dalam pasal 1 (13) UU No 10 Tahun1998 

dikemukakan bahwa : 

                                                             
2 Tim pengembangan Perbankan syari’ah, Bank Syari’ah Produk dan Implementasi 

Operasional, (Yogyakarta: IKAPI, 2003), hlm. 20. 
3 Ismail, Perbankan Syari’ah. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 31. 
4 Ibid, hlm. 26 
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Prinsip syari’ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara 

bank dengan pihak lain untuk pembiayaan dana dan kegiatan usaha atau 

kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syari’ah. Antara 

lain pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual 

beli barang dengan memperoleh keuntungan (mudharabah) atau 

pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan 

(Ijarah), atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang 

disewakan dari pihak bank oleh pihak lain (Ijarah wa iqtina).
5
 

Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan telah diperbarui 

dengan Undang-undang No 21 Tahun 2008. Dalam pasal 1(12) Undang-undang 

No 21 Tahun 2008 dikemukakan bahwa: 

Prinsip Syari’ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan 

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan 

dalam penetapan fatwa dibidang syari’ah.
6
 

Selama ini orang muslim mendambakan lembaga jasa keuangan yang 

membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan 

menggunakan prinsip syariat. Dalam hal ini maka lahirlah lembaga keuangan 

syari’ah yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) yang merupakan salah 

satu lembaga keuangan yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan 

prinsip-prinsip syari’ah. BPRS adalah sebagai salah satu lembaga keuangan yang 

memiliki fungsi dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana 

masyarakat. Kegiatan mengumpulkan dana disebut funding dan kegiatan 

menyalurkan dana masyarakat disebut financing atau lending. 

Pada perbankan syari’ah terdapat beberapa jenis pembiayaan antara lain 

pembiayaan mudharabah, murabahah, salam, istisna, qardhul hasan dan Ijarah. 

                                                             
5 Undang-undang Perbankan No 10 Tahun 1998 
6 Undang-undang Perbankan No. 21 Tahun 2008 
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Dalam perkembangannya bank syari’ah harus mengikuti perkembangan 

kebutuhan nasabah yang semakin bervariasi. Banyaknya variasi perkembangan 

tersebut menyebabkan munculnya jenis-jenis pembiayaan baru, salah satu jenis 

pembiayaan tersebut adalah pembiayaan multijasa. 

Pembiayaan multijasa pada intinya adalah pembiayaan yang diberikan oleh 

Lambaga Keuangan Syari’ah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh jasa. 

Sehingga dikeluarkan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN MUI/VII/2004 pada tanggal 

11 Agustus tahun 2004 tentang pembiayaan multijasa. Adapun pembiayaan 

multijasa berdasarkan fatwa tersebut adalah kegiatan penyaluran dana dalam 

bentuk pembiayaan dalam akad Ijarah dan kafalah. 

Aktifitas produk multijasa di perbankan syari’ah sangat perlu dibahas saat 

ini karena salah satu produk dana pinjaman yang mulai diminati oleh masyarakat. 

Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syari’ah 

(LKS) kepada nasabah untuk memperoleh manfaat.
7
 Menurut fatwa DSN No. 

44/DSN-MUI/2004 dalam pembiayaan multijasa bank syari’ah mendapatkan 

ujrah atau fee dari nasabah menurut perjanjian yang telah dibuat diawal dan 

dinyatakan dengan nominal bukan prosentase.
8
 

Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa 

untuk mendapatkan imbalan atas sewa yang disewakan. Ijarah pada prakteknya 

adalah melakukan akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari 

orang lain dengan jalan membayar sesuatu yang diterima dari orang lain dengan 

                                                             
7 Dewan Syariah Nasional (DSN), Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI. 

(Ciputat: Gaung Persada, 2006), hlm. 324. 
8 Ibid, hlm. 325. 
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perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat yang sesuai dengan 

ketentuan syar’i.
9
 

Sebagai salah satu perbankan syari’ah Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah 

(BPRS) Al Madinah Tasikmalaya merupakan lembaga keuangan yang 

menghimpun dana ummat melalui produk-produknya. Salah satu produk yang 

ditawarkannya adalah hutang piutang dengan menggunakan sistem multijasa 

dengan akad Ijarah. 

Di Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah Al Madinah Tasikmalaya produk 

multijasa baru berdiri satu tahun ke belakang sehingga nasabah yang mengajukan 

pembiayaannya pun belum terlalu banyak. Menurut Bapak Pahrudin selaku 

marketing pembiayaan, BPRS Al Madinah ini mengeluarkan produk multijasa 

yaitu untuk biaya pendidikan, kesehatan, pernikahan dan rekreasi namun produk 

yang banyak diminati oleh nasabah yaitu untuk biaya pendidikan.
10

 Dalam 

hutang-piutang multijasa ini ujrah sudah disepakati di awal perjanjian, namun 

ujrah yang ditentukan dalam praktik lapangan di BPRS Al Madinah ini 

dinyatakan dalam bentuk prosentase meskipun dalam akad perjanjian dinyatakan 

dalam bentuk nominal.
11

  

Praktek yang terjadi di BPRS Al Madinah Tasikmalaya dalam menerapkan 

akad Ijarah pada pembiayaan multijasa, yakni dimulai dengan nasabah 

mengajukan pembiayaan yang dibutuhkannya lalu bank menyerahkan sejumlah 

uang yang diperlukan oleh anggota untuk membiayai kebutuhan kepada nasabah 

seperti biaya pendidikan misalnya untuk dibayarkan kepada instansi terkait, 

                                                             
9 Moh Rifai, Konsep Perbankan Syari’ah, (Semarang: CV. Wicaksana, 2002), hlm. 77. 
10 Pahrudin, Wawancara, Tasikmalaya 05 Januari 2016 
11 Nuni, Wawancara, Tasikmalaya 05 Januari 2016 
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kemudian nasabah menyerahkan bukti nota dari instansi terkait kepada bank. Oleh 

sebab itu, praktik akad Ijarah yang diterapkan dalam pembiayaan multijasa yang 

ada di BPRS Al Madinah kurang sesuai dengan teori Ijarah yang ada, karena bank 

menyerahkan dana untuk pembayaran sepenuhnya kepada nasabah sehingga bank 

tidak bekerjasama langsung dengan pihak yang memberi sewa dan objek sewa 

dari akad Ijarah bukan merupakan sewa manfaat atau sewa produk jasa melainkan 

BPRS Al Madinah hanya memfasilitasi nasabah dengan sejumlah dana yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. 

Apabila pelaksanaannya seperti itu ujrah yang diterima oleh pihak bank 

tidak jelas, dikhawatirkan bahwa upah (ujrah) tersebut muncul dari persewaan 

uang bank kepada nasabah. Dimana persewaan uang jelas tidak diperbolehkan 

dalam Islam termasuk dalam praktek di perbankan syari’ah. 

Tabel 1.1 

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan 

Al-Madinah Tasikmalaya  

Jl. Sutisna Senjaya No.99 Kel. Cikalang, Tawang  

 

       (Ribuan Rp.) 

No Pos-pos Maret 2015 Juni 2015 September 2015 

1 Piutang Murabahah 18,518,622 20,111,323 19,641,682 

2 Pembiayaan Mudharabah 0 0 0 

3 Pembiayaan Musyarakah 355,900 723,900 580,900 

4 Piutang Multijasa 110,552 115,261 92,800 

5 Tabungan Wadiah 1,162,250 1,530,152 1,426,492 

6 Dana Investasi Tidak 

Terikat : 

0 0 
0 

 a. Tabungan Mudharabah 1,991,228 1,856,446 1,214,877 

 b. Deposito Mudharabah 2,402,100 2,538,700 2,628,200 

(Sumber : Laporan Keuangan Publikasi BPRS www.bi.go.id) 
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Berdasarkan data diatas, nasabah pembiayaan multijasa paling sedikit 

dibanding dengan pembiayaan yang lain, sehingga hal itulah yang menjadi daya 

tarik penyusun untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana mekanisme pembiayaan 

multijasa apakah sudah sesuai atau belum dengan fatwa MUI dan hukum ekonomi 

Islam yang berlaku. Untuk mengetahui hal tersebut, penyusun bermaksud 

melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Akad Ijarah dalam 

Pembiayaan Multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Al 

Madinah Tasikmalaya”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan multijasa di Bank Pembiayaan 

Rakyat Syari’ah Al Madinah Tasikmalaya? 

2. Bagaimana analisis hukum ekonomi Islam terhadap pelaksanaan akad 

Ijarah dalam pembiayaan multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat 

Syari’ah (BPRS) Al Madinah Tasikmalaya? 

C. Tujuan Penelitian 

Dengan apa yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah diatas maka 

penulis mempunyai tujuan dalam penelitian tersebut, diantaranya: 

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan multijasa di Bank 

Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Al Madinah Tasikmalaya. 
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2. Untuk mengetahui bagaiamana analisis hukum ekonomi Islam terhadap 

pelaksanaan akad Ijarah dalam pembiayaan multijasa di Bank 

Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Al Madinah Tasikmalaya. 

D. Kerangka Pemikiran 

Salah satu bagian dari ilmu fiqh yang mengatur hubungan manusia dengan 

manusia serta urusan keduniawian adalah fiqh muamalah. Salah satu contoh yaitu 

tidak semua orang memiliki barang yang ia butuhkan, sedangkan orang lain 

memiliki barang tersebut, dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, 

maka akan terjadi suatu transaksi. Kesepakatan tersebut timbul apabila kedua 

belah pihak telah terikat satu sama lain dalam suatu ijab dan kabul. Inilah yang 

disebut dengan akad dalam Islam. Akad tersebut digunakan dalam melakukan 

suatu transaksi maupun kerjasama dengan orang lain. 

1. Akad 

Menurut bahasa, Aqad mempunyai beberapa arti, antara lain: 

a. Mengikat (Ar rabtu) 

b. Sambungan (Aqdatun) 

c. Janji (Al ‘ahudu) 

Contohnya dalam jual beli, ijab adalah pernyataan seorang penjual. 

Dengan demikian ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk 

menunjukkan suatu keridhoan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, 

sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan 

syara’. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau 

http://kingilmu.blogspot.com/2015/08/pengertian-tujuan-syarat-rukun-dan.html
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perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang 

tidak didasarkan pada keridaan dan syari’at Islam.
12

 

2. Pembentukan Akad 

a. Rukun Akad 

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan 

qabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang 

menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab 

keberadaannya sudah pasti. 

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga 

rukun yaitu : 

1) Orang yang akad, contoh : penjual dan pembeli; 

2) Sesuatu yang diakadkan, contoh harga atau yang dihargakan; 

3) Sighat, yaitu ijab dan qabul
13

. 

b. Syarat-syarat Akad 

Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam, yaitu : 

1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib 

sempurna wujudnya dalam berbagai akad; 

2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang 

wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Sifat khusus ini juga 

disebut syarat idhafi (tambahan) yang harus ada di samping 

                                                             
12 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 45. 
13 Loc. Cit. Rachmat Syafe’i. 
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syarat-syarat yang umum sepertinya adanya syarat saksi dalam 

pernikahan
14

. 

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam 

akad adalah : 

a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli); 

b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya; 

c. Akad itu diijinkan oleh syara, dilakukan oleh orang yang 

mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang 

memiliki barang; 

d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara, seperti jual 

beli mulasamah; 

e. Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila rahn 

dianggap sebagai imbangan amanah; 

f. Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang 

berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut 

menjadi batal. 

3. Macam-macam Akad 

a. Aqad Munjiz, yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu 

selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan 

akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan 

tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad. 

                                                             
14 Hendi suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 50. 
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b. Aqad Mu’alaq, ialah akad yang didalam pelaksanaannya terdapat 

syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya 

penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah 

adanya pembayaran. 

c. Aqad Mudhaf, ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat 

syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, 

pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang 

ditentukan
15

. 

4. Dampak Akad 

Setiap akad dipastikan memiliki dua dampak, yaitu umum dan khusus. 

a. Dampak Khusus 

Dampak khusus adalah hukum akad, yakni dampak asli dalam 

pelaksanaan suatu akad atau maksud utama dilaksanakannya suatu akad 

seperti pemindahan kepemilikan dalam jual beli, hibah, wakaf, upah 

dan lain-lain. 

b. Dampak Umum 

Segala sesuatu yang mengiringi setiap atau sebagian besar akad baik 

dari segi hukum maupun hasil
16

. 

5. Pembagian dan Sifat Akad 

a. Berdasarkan ketentuan syara 

1) Akad Sahih 

                                                             
15 Loc. Cit. Hendi Suhendi 
16 Rachmat Syafei, Op. Cit., hlm. 66. 
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Akad sahih adalah akad yang memenuhi unsur dan syarat yang 

telah ditetapkan oleh syara’. Dalam istilah ulama Hanafiyah akad 

sahih adalah akad yang memenuhi ketentuan syari’at pada asalnya 

dan sifatnya. 

2) Akad Tidak Sahih 

Akad tidak sahih adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan 

syaratnya. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum 

atau tidak sah
17

. 

6. Mekanisme dalam berakad 

Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, 

yaitu: 

a. Dengan cara tulisan, misalnya dua aqid berjauhan tempatnya, maka 

ijab qabul boleh dengan cara kitabah; 

b. Isyarat, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab 

qabul dengan bahasa; 

c. Ta’athi (saling memberi), seperti seseorang yang melakukan 

pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan 

imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besar imbalan; 

d. Lisan al hal, apabila seseorang meninggalkan barang-barang 

dihadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali 

barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada 

                                                             
17 Rachmat Syafei, Loc. Cit. 
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akad titipan antara orang yang meletakkan barang dengan yang 

menghadapi letakan barang titipan dengan jalan dalalat al hal. 

7. Berakhirnya Akad 

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia atau tanpa 

adanya izin dalam akad mauquf (ditangguhkan). Akad dengan pembatalan, 

terkadang dihilangkan dari asalnya seperti pada masa khiyar, terkadang 

dikaitkan pada masa yang yang akan datang seperti pembatalan dalam sewa 

menyewa dan pinjam meminjam yang telah disepakati selama 5 bulan, 

tetapi sebelum sampai lima bulan telah dibatalkan. 

Adapun pembatalan pada akad lazim, terdapat dalam beberapa hal berikut : 

a. Ketika akad rusak 

b. Adanya khiyar 

c. Pembatalan akad 

d. Tidak mungkin melaksanakan akad. 

e. Masa akad berakhir
18

 

8. Ijarah Multijasa 

Ijarah berasal dari kata al ajru yang berarti ganti, Ijarah adalah hak 

pemindahan guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, 

tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. 

Ijarah adalah lease contract dimana suatu bank atau lembaga keuangan 

menyewakan peralatan kepada salah satu nasabahnya berdasarkan 

                                                             
18 Ibid,  hlm. 70 
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pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara sebelumnya (fixed 

charge).
19

 

Menurut fatwa DSN MUI No 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah, 

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau 

jasa tertentu, melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri.
20

 

Pelaksanaannya adalah menyewakan suatu asset yang sebelumnya telah 

dibeli bank kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah 

sewa yang telah disetujui dimuka.
21

 

Aturan teknis yang terkait dengan nasabah adalah bahwa nasabah wajib 

membayar uang sewa. Pembayaran dilakukan dengan angsuran atau 

sekaligus. Akan tetapi, pembayaran tidak dapat dilakukan dalam bentuk 

piutang atau dalam bentuk pembebasan utang. Disamping itu, nasabah 

berkewajiban menjaga keutuhan barang sewa dan bertanggung jawab atas 

kerusakannya apabila kerusakan itu akibat kelalaian atau melanggar akad 

kesepakatan.
22

 

Dasar hukum pembiayaan berdasarkan akad Ijarah disebutkan dalam al 

Qur’an yaitu surat Al Baqarah : 233 yang berbunyi : 

    

 

                                                             
19 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), 

hlm. 73 
20 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari teori ke praktek, (Jakarta : Gema Insani, 

2009), Hlm. 117. 
21 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya, (Jakarta : Pustaka Utama 

Grafiti, 2010), hlm. 70. 
22 Atang Abd Hakim, Fiqh Perbankan Syari’ah, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 

260. 
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“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak 

ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang 

patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 

melihat apa yang kamu kerjakan.” (Al Baqarah : 233)
23

  

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “apabila kamu 

memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan 

adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (fee) secara 

patut.
24

  

Dan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At Talaq ayat 6 yang 

berbunyi : 

   

    

”Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka 

berikanlah kepada mereka upahnya”.(At Thalaq:6)
25

  

Beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad Ijarah
26

, yaitu : 

a. Pelaku akad, yaitu musta’jir (penyewa) adalah pihak yang menyewa 

asset, dan mu’ajir/mu’jir (pemilik) adalah pemilik yang menyewakan 

asset; 

                                                             
23 Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Al Bayan, (Jakarta: Pustaka Rizki 

Utama, 2012), hlm.37 
24 Muhammad Syafi’i Antonio, Op.cit, hlm. 118 
25 Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Op. Cit, hlm. 559 
26 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm. 

101. 
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b. Objek akad, yaitu ma’jur (asset yang disewakan) dan ujrah (harga 

sewa); 

c. Sighat yaitu ijab dan kabul antara mu’jir dan musta’jir. 

Bagi orang yang berakad Ijarah juga disyaratkan mengetahui manfaat 

barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah 

terjadinya perselisihan.
27

 

Disamping untuk pembiayaan transaksi sewa-menyewa  dan sewa beli, 

akad Ijarah juga dipergunakan untuk pembiayaan transaksi sewa menyewa 

multijasa. Jasa adalah perbuatan yang baik dan bernilai dan dibutuhkan oleh 

orang lain. Ia berupa pelayanan, seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, 

ketenagakerjaan dan kepariwisataan. Oleh karena itu, terhadap pelaku jasa 

diberikan gaji atau ujroh. Pemberlakuan akad Ijarah dalam jasa karena jasa 

atau pekerjaan merupakan salah satu obyek Ijarah disamping manfaat 

barang. Ketentuan Ijarah untuk transaksi multijasa secara operasional diatur 

dalam pasal 17 PBI No. 7/46/PBI/2005 dan SE BI No 10 Tahun 2008 

Bagian III. 6 ayat (2).
28

 

Dewan Syari’ah Nasional MUI telah menetapkan dalam fatwa DSN No. 

44/DSN-MUI/2004 mengenai pembiayaan multijasa yang intinya adalah 

salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan 

masyarakat. Dewan Syari’ah Nasional menetapkan bahwa pembiayaan 

multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad Ijarah atau 

kafalah yang kemudian dalam penggunaan kedua akad tersebut haruslah 

                                                             
27 Hendi Suhendi, Op.cit, hlm. 117. 
28 Atang Abd Hakim, Op.cit, hlm. 262. 
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mengikuti semua dalam fatwa Ijarah dan fatwa kafalah yang telah 

ditentukan.
29

 

Dalam skim pembiayaan multijasa menggunakan akad Ijarah, yaitu 

akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam 

waktu tertentu melalui pembayaran sewa.
30

 Dengan menggunakan akad 

Ijarah, nasabah memberikan imbalan sebagai kompensasi atas pelayanan 

berupa pembayaran yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syari’ah 

kepada pihak ketiga. Setelah itu nasabah membayar kepada Lembaga 

Keuangan Syari’ah dengan cara mengangsur atau sekaligus sesuai dengan 

kesepakatan dalam perjanjian. Dalam aplikasinya, bank tidak membayar 

sendiri manfaat akan jasa yang nasabah butuhkan, bank akan memberikan 

sejumlah uang dan menyerahkan kuasa kepada nasabah untuk membayarkan 

atau membeli jasa manfaat yang nasabah ajukan. Dengan demikian nasabah 

sendiri yang melakukan jasa pembayaran. 

E. Langkah-langkah Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif, metode ini menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang 

terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam. Dalam penelitian ini 

penulis memfokuskan pada mekanisme Ijarah dalam pembiayaan 

multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Al Madinah 

Tasikmalaya. 

                                                             
29 Dewan Syariah Nasional (DSN), Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI. 

(Ciputat: Gaung Persada, 2006) 
30 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 175. 
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2. Jenis Data 

Adapun jenis data yang di teliti adalah data kualitatif yaitu data 

yang berbentuk pernyataan. Data ini memfokuskan pada pelaksanaan 

pembiayaan Ijarah multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah 

(BPRS) Al Madinah Tasikmalaya dan kesesuaian dengan fatwa DSN 

No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang multijasa dan tinjauan hukum 

ekonomi Islam yang berlaku. 

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Sumber data yang diperoleh sumbernya secara langsung dari 

pertama baik dari individu maupun kelembagaan baik yang 

dilakukan melalui wawancara maupun observasi. Sumber informasi 

yang memiliki kompetensi sesuai dengan obyek penelitian dan 

diperoleh dengan melakukan tinjauan langsung ke obyek 

penelitian.
31

 Data primer dalam penelitian ini adalah data tentang 

Ijarah multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Al 

Madinah Tasikmalaya, penulis mendapatkan gambaran umum 

tentang BPRS Al Madinah serta data mengenai penerapan 

pembiayaan Ijarah multijasa dengan prinsip syariah di Bank 

Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Al Madinah Tasikmalaya. 

Data yang didapat dari Bapak Fahrudin selaku bagian marketing 

                                                             
31 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam teori dan praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 

hlm. 87 
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pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Al Madinah 

Tasikmalaya. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari literatur-

literatur sebagai mendukung penelitian yaitu buku-buku yang 

membahas tentang lembaga keuangan syari’ah, muamalah, produk 

perbankan syari’ah atau berupa karya ilmiah hasil dari suatu 

penelitian serta artikel-artikel pada media internet tentang 

mekanisme Ijarah multijasa. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Dengan studi kepustakaan, penulis berusaha mengumpulkan data 

yang berhubungan dengan permasalahan yaitu dengan cara mengkaji 

literatur yang berkaitan dengan mekanisme pembiayaan Ijarah 

multijasa. 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data yang terkait 

dengan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek 

penelitian. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan 

melaksanakan studi lapangan adalah sebagai berikut: 

1. Observasi di Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Al 

Madinah Tasikmalaya, metode ini merupakan pengumpulan-

pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap 
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objek tertentu di lapangan yang menjadi fokus penelitian di Bank 

Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Al Madinah Tasikmalaya 

serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan 

pembiayaan Ijarah multijasa terhitung mulai pada bulan Januari 

2016. 

2. Wawancara (interview), merupakan teknik pengumpulan data 

dari responden (sumber data) atas dasar inisiatif pewawancara 

dengan menggunakan alat berupa pedoman atau skedul 

wawancara yang dilakukan secara tatap muka maupun melalui 

telepon.
32

 Penulis secara langsung bertatap muka dan berbincang 

secara langsung dengan pihak manajemen Bank Pembiayaan 

Rakyat Syari’ah (BPRS) Al Madinah Tasikmalaya yaitu Bapak 

Pahrudin di Kantor BPRS Al Madinah pada tanggal 05 Januari 

2016 untuk memperoleh informasi lebih lanjut secara mendetail. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan 

mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

pembahasan penelitian ini yang berupa catatan, company profile, 

laporan keuangan, klausul akad, brosur dan sebagainya. Dengan 

metode ini penulis mendapatkan data mengenai penerapan 

pembiayaan Ijarah multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat 

Syari’ah (BPRS) Al Madinah Tasikmalaya. 

                                                             
32 Ating Somantri dan Sambas, Aplikasi Statistika dalam Penelitian. (Bandung: 2006), hlm. 

32. 
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4. Analisis Data 

Dari data-data yang terkumpul, penulis berusaha menganalisis 

data tersebut dengan menggunakan teknik analisis  deskriptif, 

yaitu data-data yang diperoleh kemudian dituangkan dalam 

bentuk kata-kata maupun gambar kemudian dideskripsikan 

sehingga dapat memberikan kejelasan kenyataan yang realistis. 

Metode ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang suatu 

hal pada saat berlangsungnya proses penelitian atau riset. 


