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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ekonomi islam dewasa ini telah menunjukan perkembangan 

yang sangat signifikan. Perkembangan ini tidak hanya dalam konteks 

implementasi, terutama institusi keuangan, juga berwujud dalam sebuah disiplin 

ilmu. Munculnya berbagai institusi keuangan yang berbasis syariah merupakan 

indicator bahwa ekonomi islam mendapatkan respons yang positif dari 

masyarakat luas khususnya umat islam.
1
 

Sektor perbankan dan keuangan syariah mengalami kemajuan yang sangat 

pesat dan menghadapi tantangan yang makin kompleks sehingga para praktisi, 

regulator, konsultan, dewan syariah dan akademisi dituntut untuk senantiasa aktif 

dan kreatif dalam memberikan respon terhadap perkembangan tersebut. Para 

praktisi harus kreatif melakukan inovasi produk, regulator membuat regulasi yang 

mengatur dan mengawasi produk yang dilaksanakan oleh praktisi, Dewan Syariah 

dituntut secara aktif mengeluarkan fatwa-fatwa yang dibutuhkan industri sesuai 

tuntutan zaman, dan akademisi pun dituntut memberikan pencerahan ilmiah dan 

tuntunan agar produk tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. 

Lembaga keuangan bank atau perbankan syariah adalah lembaga keuangan 

yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu 

lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan 
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dengan prinsip syariah Islam.
2
 Prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan 

kepada ajaran Al-Quran dan sunah. Dalam konteks Indonesia, prinsip syariah 

adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan 

fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam 

penetapan fatwa di bidang lembaga keungan syariah.
3
 

Perbankan dalam kehidupan suatu Negara adalah salah satu agen 

pembangunan (agen of development). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama 

dari perbankan itu sendiri sebagai lembaga yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat 

dalam bentuk pembiayaan pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.
4
 

Bentuk pembiayaan produktif jika dilihat menurut keperluannya dapat dibagi 

menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Semua 

transaksi perbankan syariah diawali dengan akad yang sudah disepakati oleh 

kedua belah pihak. Prinsip “antarodin” sangat diutamakan untuk menjaga 

hubungan baik dengan nasabah dan menghindari adanya salah satu pihak yang 

dirugikan. 

Bank syariah menyediakan berbagai macam produk dengan berbagai 

macam pola pula, diantaranya pola titipan seperti wadi’ah, pola kerjasama seperti 

mudharabah dan musyarakah, pola jual beli seperti murabahah, salam dan 

istishna, pola sewa seperti ijarah dan ijarah muntahia bittamlik, dan pola lainnya 

seperti wakalah, kafalah dan akad rahn atau gadai. 
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Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harum Hikmahnugraha memiliki macam-

macam produk penyaluran dana (pembiayaan) dengan berbagai macam pola, salah 

satunya adalah pembiayaan konsumtif dengan pola jual beli (murabahah) yang 

diperuntukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi baik 

kebutuhan primer maupun sekunder. Produk pembiayaan konsumtif ini 

menggunakan akad murabahah bil wakalah. Hampir semua bank syariah di dunia 

didominasi dengan produk pembiayaan murabahah. Transaksi murabahah ini 

lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya.  Secara sederhana, 

murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah 

keuntungan yang disepakati.
5
 

Wakalah menurut bahasa artinya adalah al-hafidz, al-kifayah, al-dhaman 

dan al-tafwidh (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat).
6
 Wakalah 

dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 ditempatkan secara khusus sebagai 

akad yang dipergunakan oleh Bank Umum Syariah dalam melaksanakan 

fungsinya sebagai wali amanat. Artinya, Bank mewakili kepentingan pemegang 

surat berharga yang di simpan dan dipercayakan kepada, bank berdasarkan akad 

wakalah. 
7
Akad  wakalah  dalam  murabahah  juga telah ditetapkan dalam fatwa 

DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Maka dari itu, 

bank boleh mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan 

nasabah kepada supplier atas nama bank menggunakan surat wakalah agar 
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memudahkan proses transaksi sehingga nasabah dapat memilih sendiri barang 

yang diinginkan sesuai dengan kriterianya 

Kemudian, bank melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke 

rekening supplier. Adapun nota pembelian diserahkan kepada bank sebagai bukti 

pembelian dan kepemilikan barang yang kemudian dilanjutkan dengan akad 

murabahah yaitu bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan 

harga pokok barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Kemudian, 

supplier mengirim barang kepada nasabah, nasabah membayar angsuran kepada 

bank sesuai kesepakatan dalam akad. Hal ini sesuai dengan ketentuan umum yang 

diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai murabahah bil wakalah 

sebagai pedoman dalam operasional bank syariah.  

Pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan konsumtif di BPRS Harum 

Hikmahnugraha ini, setelah semua syarat terpenuhi kemudian pihak bank dan 

nasabah menentukan tanggal dan waktu untuk melakukan transaksi akad wakalah 

dan akad murabahah secara bersamaan. Kemudian bank mencairkan dana kepada 

nasabah dengan cara mentransfer ke rekening nasabah. (Wawancara dengan Bpk 

Asep Riki Kabag Umum, BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut  28 Januari 

2019 11.15 WIB ). 
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Dengan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk memaparkan secara 

jelas dengan mencoba melakukan penelitian mengenai pelaksanaan akad 

murabahah  bil  wakalah  untuk  pembiayaan  konsumtif  yang dilakukan oleh 

BPRS Harum Hikmahnugraha. Dalam penelitian ini, penulis memberi judul 

Pelaksanaan Akad Murabahah Bil Wakalah pada Pembiayaan Konsumtif Di 

PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut 

B. Rumusan Masalah  

Dalam Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah 

pada  9 disebutkan bahwa : Poin 9, jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah 

untuk membeli barang pada pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus 

dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Tetapi dalam 

pelaksanaanya, transaksi akad wakalah dan murabahah dilakukan secara 

bersamaan. Kemudian pembelian barang melalui perwakilan kepada nasabah 

ternyata bukan atas nama bank melainkan atas nama nasabah itu sendiri, dan dana 

pembelian barang yang harusnya dibayar langsung oleh bank kepada supplier 

ternyata dicairkan terlebih dulu dengan cara mentransfer ke rekening nasabah.  

Hasil penelitian tersebut telah menggugurkan salah satu  rukun dan syarat 

dalam jual beli yaitu barang yang bukan hak milik penuh pihak yang berakad. Dan 

jual beli semacam  ini terlarang karena termasuk dalam kategori menjual barang 

yang tidak dimiliki, menjual barang yang bukan milik sendiri dan menetapkan 

keuntungan atas barang yang belum berada dibawah kekuasaan. Syarat dalam 

akad  wakalah  juga tidak dipenuhi karena barang yang akan dibeli belum menjadi 

milik bank. Pihak bank tidak mempunyai hubungan kerjasama dan kesepakatan 
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dalam perjanjian pembelian barang dengan supplier sehingga proses pembelian 

tidak dapat diwakilkan kepada nasabah. 

Berdasarkan  latar belakang dan rumusan yang telah penulis kemukakan 

diatas maka dengan ini dapat diambil pertanyaan: 

1. Bagaimana eksistensi akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan 

konsumtif di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut ? 

2. Bagaimana pelaksanaan akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan 

konsumtif di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut ?  

3. Bagaimana tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-

MUI/IV/2000 terhadap pelaksanaan akad murabahah bil wakalah pada 

pembiayaan konsumtif di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut ? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini tidak terlepas kepada permasalahan yang ditemukan, 

adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui eksistensi akad murabahah bil wakalah pada pembiyaan 

konsumtif di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan 

konsumtif di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut. 

3. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-

MUI/IV/2000 terhadap pelaksanaan akad murabahah bil wakalah pada 

pembiayaan konsumtif di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut 
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D. Kegunaan Penelitian  

1. Kegunaan Teoritis  

Hasil penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat bermanfaat 

bagi praktisi perbankan syariah ataupun praktisi lembaga keuangan non 

bank syariah lainnya dimana dalam setiap produk yang ada di lembaga 

keuangan syariah bank ataupun non bank dapat ditinjau lagi agar sesuai 

dengan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional dan sesuai dengan Hukum 

ekonomi syariah. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini di harapkan sebagai kontribusi pemikiran baru pada 

ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan akad murabahah 

bil wakalah pada pembiayaan konsumtif di bank syariah, juga 

relevansinya terhadap hukum ekonomi Islam. 

E. Kerangka Berpikir 

1. Studi Terdahulu 

Studi ini bukan studi yang baru. Penulis menemukan beberapa 

skripsi dan jurnal terdahulu yang membuat penelitian tentang 

pembiayaan murabahah bil wakalah disuatu lembaga keuangan syariah, 

diantaranya: 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Hafidh Ibnu Hajar, dalam judul 

“Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Pembiayaan 
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Rakyan Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan Kantor Cabang 

Pembantu Soreang” 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif. 

Hasil penelitian ini adalah membahas tentang margin pada akad 

pembiayaan akad Murabahah, bagaimana kebijakan penentuan 

besaran rate margin yang diperoleh dan metode harga jual yaitu 

metode flate rate. Analisis fiqh muamalah, pelaksanaan akad 

pembiayaan murahabah telah memenuhi rukun dan syarat yang harus 

dipenuhi. Namun kebijakannya, penentuan besaran rate margin yang 

harus diperoleh dan metode perhitungan harga jual yang dipergunakan 

yaitu metode flate rate yang diduga tidak sesuai dengan prinsip 

syariah karena dengan metode bunga pada bank konvensional.
8
 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Iis Nuraisah, dengan judul 

“Pelaksanaan Akad Murabahah wa al-Wakalah pada Produk 

Pembiayaan BSM Implan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Pembantu Ujung Berung Bandung” 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif. 

Hasil penelitian ini adalah membahas proses akad murahabah al-

wakalah pada produk pembiayaan BSM Implan, penetapan margin 
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dan ujrah antara bank dengan nasabah dan kedudukan hukum ujrah. 

Akab murahabah  terjadi antara pihak bank dengan  nasabah sehingga 

pihak bank mendapatkan margin, sedangkan akad wakalah terjadi 

antara pihak bank dengan instansi atau perusahaan. Dari 

akad wakalah ini, pihak instansi atau perusahaan mendapatkan ujrah. 

Pembiyaan BSM implan mengandung manfaat dan madharat yang 

dirasakan oleh pihak nasabah. Manfaatnya karena nasabah tidak perlu 

membayar langsung cicilan pembiayaan ke bank, karena pembiayaan 

cicilan akan dipotong langsung setiap bulannya oleh perusahaan. 

Sedangkan madharatnya selain dikenakan kewajiban membayar 

margin dari perusahaan murahabah antara bank dan nasabah, nasabah 

yang harus membayar ujrah dari akad wakalah antara bank dengan 

instansi. Dengan pihak penetapan pembayaran margin dan ujrah yang 

dikenakan kepada nasabah, maka pihak nasabah memiliki dua 

kewajiban sekaligus. Maka sebelum sepenuhnya memenuhi salah satu 

asas – asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya 

yaitu asas keadilan.
9
 

c. Penelitian yang dilakukan oleh Wike Ariska dengan judul “Penerapan 

Akad Murabahah Bil Wakalah Dalam Pembiayaan Kur (Kredit Usaha 

Rakyat) Mikro Di PT. BRI Syariah KCP Stabat” 
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Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif. 

Hasil penelitian ini adalah membahas tentang teori akad murabahah 

bil wakalah yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah Kantor Cabang 

Pembantu Stabat dalam  melakukan pembiayaan usaha mikro dapat 

dikatakan syari’ah apa bila melakukan akad wakalah terlebih dahulu 

baru melakukan akad murabahah setelah barang yang dimaksud sudah 

menjadi milik Bank.
10

 

d. Penelitian yang dilakukan oleh Mira Siti Nurhasanah, dengan judul 

“Aplikasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan multijasa (dana 

pendidikan) di  BPRS PNM Al-Masoem Kabupaten Bandung” 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif. 

Hasil penelitian ini adalah membahas tentang kesesuaian 

akad murabahah pada pembiayaan multi jasa dengan fatwa DSN 

nomor 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa. 

Nasabah  bisa menggunakan dana pendidikan bukan hanya untuk 

iuran pendidikan saja tetapi bisa membiayai keperluan yang menujang 

untuk pendidikan,  dan nasabah lebih memahami 

konsep murabahah dan resiko pasar.  

Pelaksanaan akad murabahah dari pembiayaan multijasa di BPRS 

PNM Al-Ma’soem Kabupaten Bandung belum sesuai dengan fatwa 
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DSN 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa apabila 

menggunakan akad ijarah atau kafalah.11 

Tabel 1.1 

Studi Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Perbedaan Persamaan 

1. Hafidh Ibnu 

Hajar 

(2012) 

Pelaksanaan Akad 

Pembiayaan  

Murabahah di PT. 

Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah 

Harta Insan 

Karimah 

Parahyangan 

Kantor Cabang 

Pembantu 

Soreang” 

 

Objek penelitian, 

penelitan ini lebih 

membahas tentang 

margin pada akad 

pembiayaan 

murabahah. 

Pembahasan peneliti 

sama sama mengenai 

pelaksanaan pada 

akad murabahah dan 

Metode penelitian 

yang digunakan sama 

sama menggunakan 

metode deskriptif,dan 

menggunakan  jenis 

data kualitatif. 

2. Iis Nuraisah 

(2013) 

Pelaksanaan Akad 

Murabahah  

wa al-Wakalah 

pada Produk 

Objek penelitian, 

penelitan ini lebih 

membahas tentang 

proses 

Pembahasan peneliti 

sama sama mengenai 

pelaksanaan pada 

akad murabahah dan  
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Syariah dan Hukum Universitas Islan Gunung Djati Bandung, 2013). 
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No Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Perbedaan Persamaan 

Pembiayaan BSM 

Implan di Bank 

Syariah Mandiri 

Kantor Cabang 

Pembantu Ujung 

Berung Bandung 

akad  murahabah 

al-wakalah dengan 

, penetapan margin 

dan ujrah antara 

bank dengan 

nasabah dan 

kedudukan 

hukum ujrah 

Metode penelitian 

yang digunakan sama 

sama menggunakan 

metode deskriptif,dan 

menggunakan  jenis 

data kualitatif. 

3.  Wike Ariska 

(2018) 

Penerapan Akad 

Murabahah Bil 

Wakalah Dalam 

Pembiayaan Kur 

(Kredit Usaha 

Rakyat) Mikro Di 

PT. BRI Syariah 

KCP Stabat 

Objek penelitian, 

penelitan ini lebih 

membahas tentang 

teori akad 

murabahah bil 

wakalah 

pembiayaan usaha 

mikro. 

Pembahasan peneliti 

sama sama membahas 

mengenai 

ketidaksesuaian antara 

teori akad murabahah 

bil wakalah dengan  

 

Fatwa DSN-MUI dan 

Metode penelitian dan 

akad murabahah bil 

wakalah produk 

pembiayaan 
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No Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Perbedaan Persamaan 

4. Mira Siti 

Nurhasanah 

(2013) 

Aplikasi 

Akad Murabahah 

 dalam 

Pembiayaan 

multijasa (dana 

pendidikan) 

di  BPRS PNM Al-

Masoem 

Kabupaten 

Bandung 

Objek penelitian, 

penelitan ini lebih 

membahas tentang 

kesesuaian 

akad murabahah  

pada pembiayaan 

multi jasa dengan 

fatwa DSN nomor 

44/DSN-

MUI/VII/2004 

tentang 

pembiayaan 

multijasa 

Pembahasan peneliti 

sama sama mengenai 

pelaksanaan pada 

akad murabahah dan  

Metode penelitian 

yang digunakan sama 

sama menggunakan 

metode deskriptif,dan 

menggunakan  jenis 

data kualitatif. 

 

2. Kerangka Pemikiran  

Perbankan syariah adalah salah satu lembaga yang dapat dijadikan 

sebagai alternatif untuk suatu usaha. Dalam perbankan syariah ini, 

konsumen bisa mengajukan pembiayaan untuk keperluan barang ataupun 

dana berdasarkan akad yang di sepakati. Akad adalah kesepakatan dalam 

suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak 

melakukan perbuatan hukum tertentu.
12

 Menurut Adiwarman Karim bahwa 
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 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 1 
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akad dapat dilihat dari segi ada atau tidak adanya kompensasi. Bentuk akad 

tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
13

 

a. Akad tabarru 

 Akad tabarru adalah segala macam perjanjian yang menyangkut not for 

profit transaction (transaksi nirlaba) akad tabarru’ dilakukan dengan 

tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, dalam akad 

tabarru’ pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan 

imbalan apapun kepada pihak lainnya. Contoh akad-akad tabarru’ adalah 

qard, rahn, hiwalah, wakalah, hibah, waqf, shadaqh, hadiah dan lain-lain 

b. Akad tijarah/ mu’awadah 

 Akad tijarah adalah akad-akad yang dilakukan dengan tujuan mencari 

keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh akad tijarah adalah akad 

akad investasi, jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. Berdasarkan 

tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad tijarah pun dapat kita 

bagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Natural uncertainty contract dan 

Natural certainty contract. 

Natural certainty contract merupakan kontrak atau akad dalam bisnis yang 

memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (amount) ataupun 

waktu (timing). Dengan kata lain, dalam natural certainty contract ini, kedua 

belah pihak saling mempertukarkan asset yang dimiliki. Oleh karena itu objek 

pertukarannya pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlah 

(quantity), mutu (quality), harga (price), maupun waktu penyerahannya (time of 
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 Adiwarman A Karim, Bank Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 66 
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delivery). Jadi, kontrak-kontrak tersebut secara sunnatullah memberikan return 

yang tetap dan pasti. Yang termasuk kedalam kategori ini adalah murabahah, 

ijarah, ijarah muntahiyah bit tamlik, salam, dan istishna.
14

 

Natural uncertainty contract adalah kontrak atau akad dalam bisnis yang 

tidak memberikan kepastian pendapatan (return), baik dari segi jumlah (amount) 

maupun waktu (timing). Dengan demikian dalam NUC ini tingkat return bisa 

positif, negatif mupun  nol. Yang termasuk ke dalam kategori ini adalah 

mudharabah, musyarakah, muzara’ah, musaqah, dan mukhabarah.
15

 

Berdasarkan Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 

7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 1 ayat (13) prinsip syariah adalah 

aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk 

menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang 

dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip 

bagi hasil (mudhārabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal 

(musyārakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan 

(murābahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni 

tanpa pilihan (ijārah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas 

barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijārah wa iqtina). 

Salah satu skim fiqih yang diterapkan oleh perbankan syariah adalah skim 

jual beli murābahah, dimana bank menggunakan dua alternatif  yaitu  skema 

murabahah tanpa wakalah dan skema murabahah dengan wakalah. Skema 
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murabahah tanpa wakalah digunakan ketika bank dapat secara langsung 

melakukan pembelian terhadap barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. 

Sedangkan murabahah dengan wakalah digunakan ketika bank tidak dapat secara 

langsung melakukan pembelian terhadap barang-barang yang dibutuhkan oleh 

nasabah. 

Murabahah adalah jual beli barang dengan alat tukar disertai tambahan 

yang telah ditentukan (resale with a stated profit).
16

Sedangkan wakalah 

merupakan pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.
17

 

Murabahah sebagaimana yang diterapkan dalam perbankan syariah, pada 

prinsipnya di dasarkan pada 2 (dua) elemen pokok, yaitu harga beli serta biaya 

yang terkait dan kesepakatan atas mark up. Ciri dasar kontrak pembiayaan 

murabahah adalah sebagai berikut:  

1. Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan harga 

pokok barang dan batas mark-up harus di tetapkan dalam bentuk persentasi 

dari total harga plus biaya-biayanya; 

2. Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang; 

3. Apa yang dierjual belikan harus ada dn dimiliki oleh penjual dan penjual 

harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli; 

4. Pembayarannya harus ditangguhkan.
18
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Salah satu ayat Al-Quran yang membolehkan murabahah adalah surat Al-Baqarah 

(2) ayat 275: 

لِ 
ُي ِهَي ٱْلَوسِّ ۚ َرٰ ْيطَٰ ۟ا ََل يَقُُْهَْى إَِلَّ َكَوب يَقُُْم ٱلَِّزٓ يَتََخبَّطَُُ ٱلشَّ ْٰ بَ ۟ا إًََِّوب ٱلَِّزيَي يَأُْكلَُْى ٱلشِّ ْا ُْن ََبلُ َك بِأًََِّ

بَِِّۦ فَٲًتََِ ٱْلبَيْ  ي سَّ ِعظَةٌ هِّ ْْ ۟ا ۚ فََوي َجباَءٍُۥ َه ْٰ بَ َم ٱلشِّ َحشَّ َّ ُ ٱْلبَْيَع  أََحلَّ ٱَّللَّ َّ ۟ا ۗ  ْٰ بَ أَْهُشٍُۥا ُع ِهْثُل ٱلشِّ َّ  ََ لَ ََ ٰٔ فَلََُۥ َهب 

لُِذّى ُب ٱلٌَّبِس ۖ ُُْن فِيَِب َخٰ ئَِك أَْصَحٰ
ا لَٰ ّ۟ ُ َهْي َعبَد فَأ َّ  ۖ ِ َ  572 إِلَٔ ٱَّللَّ  

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), 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.
19

 

Pembiayaan murabahah terbagi kepada 3 jenis sesuai dengan 

peruntukannya, yaitu: pertama, Murabahah Modal Kerja (MMK), yang 

diperuntukkan untuk pembelian barang-barang yang akan digunakan sebagai 

modal kerja. Penerapan murabahah untuk modal kerja membutuhkan kehati-

hatian, terutama bila objek yang akan diperjual belikan terdiri dari banyak jenis, 

sehingga dikhawatirkan akan mengalami kesulitan terutama dalam menentukan 

harga pokok masing-masing barang. Kedua, Murabahah Investasi (MI), adalah 

pembiayaan jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk pembelian 

barang modal yang diperlukan untuk rehabilitasi, perluasan, atau pembuatan 

proyek baru. Ketiga, Murabahah Konsumsi (MK), adalah pembiayaan perorangan 
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untuk tujuan non bisnis, termasuk pembiayaan pemilikan rumah, mobil.
20

 

Pembiayaan konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian barang 

konsumsi dan barang tahan lama lainnya. Jaminan yang digunakan biasanya 

berujud objek yang dibiayai, tanah dan bangunan tempat tinggal. 

Konsep murabahah dalam islam adalah konsep pembiayaan jangka pendek 

yang dikompilasikan dengan hukum perbankan sehingga melibatkan pihak ketiga 

dimana barang/produk yang akan dijual itu telah jelas ada ditangan si penjual 

(bank). Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah 

murabahah kepada pemesan pembelian (murabahah KPP). Hal ini dinamakan 

demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi 

kebutuhan si pembeli yang memesannya.
21

 

Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada 

beberapa yaitu : 

1. Pelaku akad, yaitu ba’i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk 

dijual dan musytari (pembeli) adalah pihak yang melakukan dan akan 

membeli barang; 

2. Objek akad, yaitu mabi(barang dagangan) dan staman (harga);dan  

3. Shighat, yaitu ijab dan qabal 
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Adapun ketentuan Umum Murabahah Menurut Syafi’i Antonio, murabahah 

memiliki ketentuan umum, antara lain sebagai berikut:
22

 

a. Jaminan. Pada dasarnya, jaminan bukanlah suatu rukun atau syarat yang 

mutlak dipenuhi dalam jual beli murabahah, demikian juga dalam 

murabahah KPP. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan tidak 

main-main dengan pesanan. Si pembeli (penyedia pembiayaan atau bank) 

dapat meminta si pemesan (pemohon atau nasabah) suatu jaminan untuk 

dipegangnya. Dalam teknis operasionalnya, barang-barang yang dipesan 

dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran uang. 

b.   Utang. Secara prinsip, penyelesaian utang si pemesan dalam traksaksi 

murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan si 

pemesan kepada pihak ketiga atas barang pesanan tersebut. Apakah si 

pemesan menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, 

ia tetap berkewajiban menyelesaikan utangnya kepada si pembeli. Jika 

pemesan menjual barang tersebut sebelum masa angsurannya berakhir, ia 

tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Seandainya penjualan aset 

tersebut merugi, contohnya kalau  nasabah adalah pedagang juga, pemesan 

tetap harus menyelesaikan pinjamannya sesuai kesepakatan awal. Hal ini 

karena transaksi penjualan kepada pihak ketiga yang dilakukan nasabah 

merupakan akad yang benar-benar terpisah dari akad murabahah pertama 

dengan bank. 
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c. Penundaan Pembayaran oleh Debitor Mampu. Seorang nasabah yang 

mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya 

dalam murabahah ini. Bila seorang pemesan menunda penyelesaian utang 

tersebut, pembeli dapat mengambil tindakan: mengambil prosedur hukum 

untuk mendapatkan kembali uang itu dan mengklaim kerugian finansial yang 

terjadi akibat penundaan. 

d.  Bangkrut. Jika pemesan yang berutang dianggap pailit dan gagal 

menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi 

dan bukan karena lalai, sedangkan ia mampu, kreditor harus menunda tagihan 

utang sampai ia sanggup mengembalikan. 

Sedangkan salah satu ayat Al-Quran yang membolehkan wakalah adalah 

surat Al-Kahfi (18) ayat 19: 

 ّْ ًهب أَ ْْ ٌُِْْن َكْن لَبِْثتُْن ۖ ََبلُْا لَبِْثٌَب يَ لَِك بََعْثٌَبُُْن لِيَتََسبَءلُْا بَْيٌَُِْن ۚ ََبَل ََبئٌِل ِه َكَزٰ ْن َّ ُُ ٍم ۚ ََبلُْا َسبك ْْ ََ يَ أَْعلَُن  بَْع

ٰٔ طََعبًهب فَْليَ  َب أَْصَك ٌْظُْش أَيِك ٍِ إِلَٔ اْلَوِذيٌَِة فَْليَ ِز ْن َُٰ ُُ ِسَِ َْ َْ بَِوب لَبِْثتُْن فَبْبَعثُْا أََحَذُكْن بِ ْليَتَلَطَّ َّ  ٌَُْ ٍٍ ِه ْن بِِشْص ُُ أِِْ

ْن أََحًذا  ُُ ََل يُْشِعَشىَّ بِ ًَّ9ً  

Artinya : Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka 

saling bertanya diantara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang diantara 

mereka: sudah berapa lamakah kamu berada disini?. Mereka menjawab: 

“Kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. Berkata (yang lain lagi)” 

“Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (disini). Maka 

suruhlah salah seorang diantara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa 

uang perakmu ini, dan hendaklah Dia lihat manakah makanan yang lebih 

baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia 

berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada 

seorang pun.
23
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Adapun Wakalah    juga   memiliki beberapa pengertian yang diantaranya 

adalah al-hifzh yang berarti perlindungan, al-kifayah yang berarti pencukupan, 

al-dhamah berarti tanggungan, dan al-tafwid berarti pendelegasian yang 

diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan.
24

 

Adapun rukun dan syarat wakalah yang harus dipenuhi sebagai berikut: 

a. Muwakkil (orang yang mewakilkan/pemberi kuasa)adalah pemilik 

sah barang atau di bawah kekuasaannya dan dapat bertindak atas 

harta tersebut. Jika yang mewakilkan bukan pemilik maka wakalah 

tersebut batal. 

b. Wakil (yang mewakili/penerima kuasa) harus orang yang berakal.  

Fuqaha berselisih pendapat tentang pemberian kuasa kepada anak di 

bawah umur dan perempuan. Imam Syafi’i berpendapat tidak sah 

baik langsung atau melalui perantara.Sedang Imam Malik 

membolehkannya, dengan perantara seorang laki-laki. Menurut 

Hanafiyah, sah bagi anak kecil yang sudah dapat membedakan yang 

baik dan buruk. 

c. Muwakkal fiih/taukil (obyek yang diwakilkan/dikuasakan) syarat-

syaratnya, sebagai berikut: 

1) Persoalan tersebut dapat diwakilkan misalnya dalam jual 

beli, pemindahan hutang, serikat dagang, pemberian kuasa. 

2) Dimiliki oleh yang berwakil ketika ia berwakil itu, maka 

batal mewakilkan sesuatu yang akan dibeli. 
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3) Perkara tersebut diketahui oleh orang yang mewakilkan. 

Artinya bahwa perkara tersebut jelas dan tidak samar. 

d. Akad/Shighat (ijab dan qabul) 

Shighat yang dimaksud disini lafadz mewakilkan yang merupakan 

bentuk kerelaan mewakilkan dan orang-orang mewakilkan menerima 

(Zuhaili,150). Sedangkan shighat menurut ijab qabul yang 

merupakan rukun wakalah harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

(a)   Satu sama lain berhubungan di suatu tempat tanpa ada pemisah. 

(b) Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (madhi) seperti 

perkataan muwakil “aku rela mewakilkan” dan perkataan 

muwakil/wakil “aku telah terima” atau masa sekarang (mudhari).
25

 

Dalam bidang muamalah semua transaksi dibolehkan kecuali yang 

diharamkan. Penyebab haramnya sebuah transaksi adalah disebabkan faktor-

faktor sebagai berikut:
26

  

1. Haram zatnya (haram li-dzatihi)  

 Transaksi dilarang karena objek (barang dan/jasa) yang ditransaksikan juga 

dilarang, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. 

Jadi, transaksi jual beli minuman keras adalah haram, walaupun akad jual 

belinya sah. Dengan demikian bila ada nasabah yang mengajukan 

pembiayaan pembelian minuman keras kepada bank dengan menggunakan 
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akad murabahah, maka walaupun akadnya sah tetapi transaksi ini haram 

karena objek transaksinya haram.  

2. Haram selain zatnya (haram li ghairihi) 

a.  Melanggar prinsip “An Taradin Minkum”  

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan 

antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai 

informasi yang sama (complete information) sehingga tidak ada pihak 

yang merasa dicurangi (ditipu) karena terdapat kondisi yang bersifat 

unknown to one party (keadaaan dimana salah satu pihak tidak 

mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut juga 

assymetric information). Unknown to one party dalam bahasa fiqihnya 

disebut tadlis. 

b.  Melanggar prinsip “La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun” 

Yaitu jangan menzalimi dan jangan dizalimi. Salah satu praktik yang 

melanggar prinsip ini adalah riba.  

3. Tidak sah (lengkap) akadnya Suatu transaksi yang tidak masuk dalam 

kategori haram li dzatihi maupun haram li ghairihi, belum tentu serta merta 

menjadi halal. Masih ada kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram bila 

akad atas transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap. Suatu  transaksi dikatakan 

tidak sah dan/atau tidak lengkap akadnya bila terjadi salah satu (lebih) faktor-

faktor yaitu rukun dan syarat tidak terpenuhi, terjadi ta’alluq, terjadi two in 

one. PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut merupakan lembaga 

keuangan bank yang telah menggunakan akad murabahah sebagai salah satu 
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produknya dengan penyertaan akad wakalah di dalamnya, yakni produk 

pembiayaan konsumtif. Pembiayaan murabahah merupakan bentuk 

pembiayaan utama yang sesuai dengan syariah. Namun, dalam sistem 

ekonomi saat ini, terdapat kesulitan-kesulitan dalam penerapannya.  

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 04 DSN-MUI/IV/2000 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. Hal tersebut harus disesuaikan dengan prinsip 

syariah, karena pembiayaan-pembiayaan ini merupakan pembiayaan syariah 

maka harus sesuai dengan prinsip syariah. 

F. Langkah – Langkah Penelitian  

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

ada pula yang menggunakan metodologi penelitian. Secara garis besar langkah-

langkah penelitian ini, mencakup : 

1. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang 

juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data 

dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di 

tempat penelitian. 
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Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk 

menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan 

untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.
27

 

2. Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas 

pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan. Jenis 

data yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan 

pendekatan field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian langsung ke 

lapangan/lokasi yang dijadikan objek penelitian. 

3. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data primer, adalah keterangan yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama, yakni pimpinan cabang atau karyawan/karyawati BPRS 

Harum Hikmahnugraha. 

b. Data Sekunder, adalah data yang mendukung pembahasan berupa data-

data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh dengan cara membaca, 

melihat atau mendengarkan
28

 berupa : buku-buku perbankan syariah, 

buku fiqh muamalah, himpunan Fatwa DSN-MUI dan peraturan Bank 

Indonesia yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Agar dapat diperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan 

lengkap, maka peneliti menggunakan instrumen sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan secara sistematis terhadap fenomena 

fenomena yang diteliti.  

b. Interview (Wawancara) 

 Interview (Wawancara) merupakan cara pengumpulan data dengan melalui 

komunikasi langsung dengan cara tanya jawab dengan Kabag Umum yakni Pak 

Asep Riki, dan bagian marketing Pak Yana. 

c. Studi Dokumentasi 

Dilakukan sebagai bahan acuan bagi penulis dalam mengkorelasikan data 

empirik dengan teori-teori yang bersangkutan dengan masalah penelitian. 

d. Studi Kepustakaan 

Dilakukan dengan cara menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau 

masalah penelitian. Informasi tersebut diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, 

ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. 

e. Analisis Data 

Data yang dianalisis adalah data-data yang berkaitan dengan masalah. Data 

yang sudah terkumpul oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif.   

Dalam  pelaksanaannya, penganalisisan dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 
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1) Inventarisir data, yaitu mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang 

terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder. 

2) Klasifikasi  data, yaitu  mengelompokkan  seluruh  data  ke  dalam  

satuan- satuan permasalahan sesuai dengan masalah yang diteliti. 

3) Menghubungkan data dengan  teori yang sudah dikemukakan dalam 

kerangka pemikiran. 

 
4) Menganalisa dan mengkomparasikan unsur-unsur dalil yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 

  
5)  Menarik kesimpulan dari data-data yang di analisadan teori-teori dengan 

memperhatikan rumusan masalah yang telah ditentukan. 

 


