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 BAB I  

  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga perbankan merupakan salah satu aspek yang diatur dalam 

syari’at Islam yakni pada bagian muamalah, sebagai bagian-bagian yang mengatur 

hubungan sesama manusia. Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang 

menjadi intermediasi antara nasabah dengan pihak bank, baik yang menabung 

ataupun yang ingin melakukan kegiatan transaksi seputar dunia perbankan, dengan 

dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian 

disempurnakan dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan terakhir pengesahan UU No. 

21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Adapun Perbankan Indonesia yakni 

menggunakan dual banking system, yaitu sistem konvensional dan sistem syariah. 

Bank syariah adalah lembaga jasa keuangan alternatif disamping 

perkembangan lembaga jasa keuangan lainnya yang telah lama ada, selain itu 

kehadiran bank syariah dapat memenuhi kebutuhan kaum muslimin maupun non-

muslim. Prinsip yang digunakan oleh bank syariah dalam usaha pokoknya yakni 

menghimpun dana dari masyarakat serta memberikan pembiayaan dan jasa-jasa 

lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peranan uang dan pengoperasiannya 

disesuaikan dengan prinsip syariat Islam dengan landasan Al-Qur’an dan Al-

Hadits1. Dalam pelaksanaan kegiatannya, yang menjadi tujuan utama bank syariah 

adalah tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. 

                                                           
 1Muhammad, Management Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Akademi 

Management Perusahaan YKPN, 2005), hlm. 15.  
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Perkembangan Perbankan Syariah merupakan fenomena yang cukup 

menarik ditengah-tengah upaya bangsa ini keluar dari krisis ekonomi. Lembaga 

Keuangan Syariah muncul sebagai salah satu jalan keluar terbaik dalam suatu 

perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan 

keuangan.2  

Bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu menghimpun 

dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada 

masyarakat yang membutuhkan dana. Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan 

sumber utama bagi bank syariah. Dari berbagai produk pembiayaan bank syariah, 

ada tiga produk pembiayaan utama yang mendominasi portofolio pembiayaan bank 

syariah yaitu pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan 

aneka barang atau properti. Akad-akad yang digunakan dalam aplikasi pembiayaan 

tersebut sangat beragam, dari pola bagi hasil akad yang digunakannya adalah akad 

mudharabah, musyarakah dan musyarakah mutanaqisah, pola jual beli akad yang 

digunakannya adalah akad murabahah, salam, dan istishna’, ataupun pola sewa 

dengan akad yang digunakannya adalah akad ijarah, dan ijarah muntahiya 

bittamlik.3 

Begitupun dengan Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat Bandung 

Braga secara resmi mulai beroperasi sejak tanggal 21 Jumadil Awal 1431 H atau 

tanggal 6 Mei 2010, dalam menjalankan perannya sebagai bank syariah yang 

bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, dengan hal itu Bank Jabar Banten 

Syariah Kantor Pusat Bandung Braga mempunyai beberapa produk pembiayaan, 

                                                           
 2Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogjakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2009), hlm. 98. 

 3Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: RajaGrafindo Indonesia, 2013), 

hlm.123.   
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salah satunya produk pembiayaan yang mendukung pelaku usaha kecil dan 

menengah, produk pembiayaan ini bernama “Pembiayaan Modal Kerja (PMK)”. 

Dengan produk ini, nasabah dapat melakukan pinjaman dana modal kerja untuk 

pengembangan usahanya secara syariah. Produk ini akan sangat membantu para 

pengusaha kecil dan menengah karena dengan diluncurkannya program ini akan 

lebih memudahkan mereka untuk memperoleh modal sebagai sarana pendukung 

usahanya. Adapun akad yang paling sering digunakan dalam pelaksanaan program 

Pembiayaan Modal Kerja (PMK) di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat 

Bandung Braga yaitu akad murabahah. 

Pengertian produk pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah 

adalah pembiayaan dengan sistem jual beli dimana Bank Jabar Banten Syariah 

dapat membantu nasabahnya dengan membiayai pembelian suatu barang yang 

dibutuhkan oleh nasabah dalam kegiatan usahanya. 

Tabel 1.1 

Jumlah Nasabah dan Total Pembiayaan yang Disalurkan pada Produk 

Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Tahun 2015-2018 per 31 Oktober 

TAHUN AKAD 
JUMLAH 

NASABAH 
TOTAL PEMBIAYAAN 

2015 

Musyarakah 26      Rp.    3,264,000,000 

Mudharabah 51      Rp.    1,770,000,000 

Murabahah 57      Rp.  70,241,000,000 

TOTAL 134      Rp.  75,275,000,000 

2016 

Musyarakah 107      Rp.   11,506,000,000 

Mudharabah 91      Rp.     6,431,000,000 

Murabahah 159      Rp.   72,199,000,000 

TOTAL 357      Rp.  90,136,000,000 

2017 

Musyarakah 185      Rp.   44,585,000,000 

Mudharabah 95      Rp.   71,403,000,000 

Murabahah 315      Rp. 128,048,000,000 

TOTAL 595      Rp. 244,036,000,000 

2018 

Musyarakah 133      Rp.   59,683,000,000 

Mudharabah 50      Rp.     7,022,000,000 

Murabahah 307      Rp. 206,183,000,000 

TOTAL 490      Rp. 272,888,000,000 
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Tabel 1.2 

Jumlah Nasabah dan Total Pembiayaan yang Disalurkan pada Produk 

Pembiayaan Modal Kerja (PMK) dengan Menggunakan Akad Murabahah 

Tahun 2015-2018 per 31 Oktober 

 

Tahun Jumlah Nasabah Total Pembiayaan 

2015 57                         Rp.   70,241,000,000 

2016 159                         Rp.   72,199,000,000 

2017 315                         Rp. 128,048,000,000 

2018 307                         Rp. 206,183,000,000 

Sumber: Database Nasabah Pembiayaan Modal Kerja di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat 

Bandung Braga Tahun 2015-2018 per 31 Oktober. 

Menurut data tabel di atas, dari tahun 2015 sampai 2018 menunjukan 

bahwa adanya peningkatan jumlah nasabah dan total pembiayaan dari tahun ke 

tahun. Produk Pembiayaan Modal Kerja ini sangatlah diminati oleh masyarakat 

dikarenakan prosesnya yang mudah, hanya dengan pengajuan pembiayaan modal 

kerja oleh nasabah pemohon pembiayaan yang selanjutnya akan dianalisis oleh 

pihak analis Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat Bandung Braga dengan 

pengajuan agunan sebagai jaminan.4 Adapun rinciannya sebagai berikut: 

1. Agunan Pembiayaan Modal Kerja Minimal 125% dari Pokok Pembiayaan  

-Fix Asset 125% 

2. Agunan Pembiayaan Modal Kerja Minimal 150% dari Pokok Pembiayaan  

-Persediaan Barang/Piutang 100% 

-Fix Asset 50% 

                                                           
4Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Ari Anggara pada tanggal 18 Oktober 

2018 di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat yang menjabat sebagai staff Divisi Pembiayaan 

UMKM dan Komersil di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat.  
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3. Agunan Pembiayaan Modal Kerja Minimal 175% dari Pokok Pembiayaan  

-Persediaan Barang/Piutang 100% 

-Cash Colleteral 75% 

4. Agunan Pembiayaan Modal Kerja Minimal 200% dari Pokok Pembiayaan  

-Persediaan Barang/Piutang 100% 

-Kendaraan/Mesin 100% 

Terdapat beberapa hal yang perlu diteliti lebih jauh yakni pada prinsipnya 

murabahah itu jual beli, ketika ada permintaan dari nasabah maka pihak bank 

terlebih dahulu membeli barang yang diajukan nasabah, lalu bank menjual kembali 

kepada nasabah dengan harga aslinya lalu ditambah dengan margin keuntungan 

yang telah disepakati antara bank dengan nasabah. Namun yang terjadi di lapangan 

berbeda, bank tidak membeli pesanan pembiayaan barang yang diajukan nasabah, 

melainkan dana pembiayaan tersebut langsung masuk ke rekening nasabah setelah 

pengajuan pembiayaan dikabulkan oleh analis pembiayaan, serta dalam penentuan 

plafon pembiayaan harga barang, bukanlah berdasarkan harga asli barang ditambah 

dengan margin keuntungan, melainkan berdasarkan analisis perhitungan bank 

terhadap nilai dari agunan/jaminan yang diajukan nasabah pemohon pembiayaan 

kepada pihak bank. 

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang ketentuan murabahah 

Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000, dalam ketentuan umum butir 

6 (enam) menyatakan secara tegas bahwa: Bank kemudian menjual barang tersebut 

kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. 
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Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada 

nasabah berikut biaya yang diperlukan.5 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

tertarik untuk meneliti dan dituangkan dalam tugas akhir yang berjudul: 

“Pelaksanaan Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Jabar 

Banten Syariah Kantor Pusat Bandung Braga”. 

B. Rumusan Masalah 

Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat Bandung Braga dalam 

melaksanakan kegiatan penyaluran dana pada produk Pembiayaan Modal Kerja 

(PMK) dapat menggunakan beberapa akad, antara lain: akad musyarakah, 

mudharabah dan murabahah. Dalam Pembiayaan Modal Kerja (PMK) ini, adapun 

akad yang paling sering digunakan adalah akad murabahah, akan tetapi pada 

praktiknya pihak Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat Bandung Braga dalam 

pemberian plafon pembiayaan modal kerja ini, bukan berdasarkan harga jual sesuai 

dengan harga beli barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati (sesuai 

dengan ketentuan murabahah), melainkan berdasarkan analisis perhitungan bank 

terhadap nilai dari agunan/jaminan yang diajukan oleh nasabah pemohon 

pembiayaan, sehingga secara prinsip pemberian plafon pembiayaan modal kerja ini 

bukanlah berdasarkan harga jual yang senilai dengan harga beli barang ditambah 

dengan keuntungan yang disepakati antara bank dengan nasabah, akan tetapi 

berdasarkan ketentuan analisis perhitungan bank terhadap nilai dari 

agunan/jaminan yang diajukan oleh nasabah pemohon pembiayaan.  

                                                           
 5Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. 
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Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka hal-hal yang menjadi 

identifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan akad murabahah pada produk Pembiayaan Modal 

Kerja (PMK) di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat Bandung Braga? 

2. Bagaimana prosedur penyaluran Pembiayaan Modal Kerja (PMK) di Bank 

Jabar Banten Syariah Kantor Pusat Bandung Braga? 

3. Bagaimana harmonisasi antara pelaksanaan akad murabahah pada produk 

Pembiayaan Modal Kerja (PMK) di Bank Jabar Banten Syariah Kantor 

Pusat Bandung Braga dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 

04/DSN-MUI/IV/2000? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini tidak terlepas dari permasalahan pokok yang telah di 

kemukakan diatas. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad murabahah pada produk Pembiayaan 

Modal Kerja (PMK) di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat Bandung 

Braga. 

2. Untuk mengetahui prosedur penyaluran Pembiayaan Modal Kerja (PMK) 

di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat Bandung Braga. 

3. Untuk mengetahui harmonisasi antara pelaksanaan akad murabahah pada 

produk Pembiayaan Modal Kerja (PMK) di Bank Jabar Banten Syariah 

Kantor Pusat Bandung Braga dengan fatwa Dewan Syariah Nasional 

Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Dengan adanya suatu penelitian, maka diharapkan memiliki kegunaan 

sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu dan 

wawasan mengenai pelaksanaan pembiayaan melalui akad murabahah. 

Serta diharapkan dapat menjadi acuan maupun referensi bagi peneliti 

selanjutnya yang ingin menganalisis lebih jauh tentang akad murabahah 

di perbankan syariah. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Menambah keilmuan penulis tentang Pelaksanaan Akad Murabahah 

pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Jabar Banten Syariah Kantor 

Pusat Bandung Braga, serta mengetahui bagaimana menerapkannya 

dari teori hingga ke praktek. 

b. Memberikan pemahaman kepada para pembaca tentang Pelaksanaan 

Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Jabar 

Banten Syariah Kantor Pusat Bandung Braga  

c. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Bank Jabar Banten 

Syariah Kantor Pusat Bandung Braga untuk dapat memberikan saran 

atau informasi yang diperlukan sebagai dasar pertimbangan berkaitan 

dengan masalah jual beli pada produk murabahah. 

E. Studi Terdahulu 

Studi pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian 

yang sudah pernah dilakukan terkait masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas 
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bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan suatu pengulangan atau duplikasi dari 

kajian atau penelitian yang telah ada. 

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Asep Anwar 

Hidayat, dengan judul “Aplikasi Akad Murabahah Pada Praktik Pembiayaan Multi 

Guna Dana Pensiunan di Bank Syariah Mandiri KC Cianjur”.6 Membahas tentang 

pemberiaan uang secara langsung melalui rekening nasabah pemohon pembiayaan 

apabila semua syarat telah terpenuhi, tanpa disertai draf dan pelaksanakan akad 

pelengkap wakalah untuk mewakilkan pembelian barang terlebih dahulu, jadi 

prosedur praktik akad murabahah pada produk pembiayaan multi guna dana 

pensiunan di Bank Syariah Mandiri KC Cianjur tidak optimal dan menyeluruh, dan 

ruksaknya akad murabahah sebagai akad utama dalam produk tersebut jika ditinjau 

dari hukum ekonomi Islam sebagai konsekwensi dari akad murabahah yang pada 

prinsipnya adalah jual-beli dipraktikan oleh lembaga perbankan syariah tanpa 

adanya pelaksanaan dan draf akad wakalah terlebih dahulu.  

Penelitian kedua adalah 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”.7 Membahas tentang proses akad murabahah wa al-

wakalah pada produk pembiayaan BSM Implan, penetapan margin dan ujrah antara 

bank dengan nasabah dan kedudukan hukum penetapan ujrah. Akad murabahah 

                                                           
 6Asep Anwar Hidayat, Aplikasi Akad Murabahah Pada Praktik Pembiayaan Multi Guna 

Dana Pensiunan di Bank Syariah Mandiri KC Cianjur, (Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah 

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018). 

 7Iis Nuraisah, Pelaksanaan Akad Murabahah wa al-Wakalah pada Produk Pembiayaan 

BSM Implan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujung Berung Bandung, (Skripsi 

Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 

Bandung 2013). 
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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. Pembiayaan BSM Implan mengandung manfaat dan madharat yang 

dirasakan oleh pihak nasabah. Manfaatnya nasabah tidak perlu membayar langsung 

cicilan pembiayaan ke bank, karena pembayaran cicilan pembiayaan akan dipotong 

langsung setiap bulannya oleh perusahaan, sedangkan madharatnya, selain 

dikenakan kewajiban membayar margin dari akad murabahah antara bank dan 

nasabah, nasabah juga 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 

belum sepenuhnya memenuhi salah satu asas-asas perjanjian yang melandasi 

penegakan dalam pelaksanaannya yaitu asas keadilan. 

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Lely Shofa 

Imama8, dengan judul “Konsep dan Implementasi Murabahah pada Produk 

Pembiayaan Bank Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai kembali 

konsep murabahah dalam perspektif hukum Islam klasik dan implementasinya 

sebagai produk pembiayaan bank syariah. 

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti yakni sama-sama membahas tentang pelaksanaan 

murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah, dan perbedaan antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni penelitian 

dilakukan di Lembaga keuangan syariah yang berbeda, penelitian pertama 

                                                           
8Lely Shofa Imama, Konsep dan Implementasi Murabahah pada Produk Pembiayaan Bank 

Syariah, Iqtishodia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, ISSN 2442-3076.  
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dilakukan di Bank Syariah Mandiri KC Cianjur membahas tentang pelaksanaan 

akad murabahah yang tanpa disertai draf dan pelaksanakan akad pelengkap 

wakalah untuk mewakilkan pembelian barang terlebih dahulu, penelitian kedua 

dilakuan di Bank Syariah Mandiri KC Ujung berung membahas tentang adanya 

kemudharatan dalam biaya-biaya yang dikeluarkan oleh nasabah jadi selain 

dikenakan kewajiban membayar margin dari akad murabahah antara bank dan 

nasabah, nasabah juga harus membayar ujrah dari akad wakalah antara bank dengan 

instansi, penelitian ketiga bertujuan untuk mengurai kembali konsep murabahah 

dalam perspektif hukum islam klasik dan implementasinya sebagai produk 

pembiayaan bank syariah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

membahas tentang ketidaksesuaan dalam penggunaan akad murabahah pada 

Pembiayaan Modal Kerja di Bank Jabar Banten Syariah KP Bandung-Braga. 

F. Kerangka Pemikiran 

Kata akad berasal dari bahasa Arab العقد yang berarti perikatan, perjanjian, 

persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena 

akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab Fiqh Sunnah yang 

dikutip oleh Hendi Ruhendi dalam buku Fiqh Muamalah, kata akad diartikan 

dengan hubungan dan kesepakatan. 

Secara istilah fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (ungkapan 

tawaran disatu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul atau ungkapan 

penerimaan oleh pihak lain yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.9 

Dasar hukum diperbolehkannya akad dalam Al-Qur’an terdapat dalam 

surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:  

                                                           
 9Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm.44. 
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ْيِد يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلعُقُوِد ۚ أُِحلَّْت لَُكْم بَِهيَمةُ اْْلَْنعَاِم إَِّلَّ َما يُتْلَ  ٰى َعلَْيُكْم َغْيَر ُمِحل ِي الصَّ

َ يَْحُكُم َما يُِريدُ   َوأَْنتُْم ُحُرٌم ۗ إِنَّ اَّللَّ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 

bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang 

demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum 

menurut yang dikehendaki-Nya”.  

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil 

yang mengharamkannya sebagaimana dapat dilihat dari kaidah ushul fiqh.10 Oleh 

karena itu, seorang muslim bebas untuk mengadakan berbagai macam akad 

sepanjang tidak mengandung unsur atau hal-hal yang diharamkan Al-Qur’an atau 

Sunnah. 

Adapun Akad-akad yang terdapat dalam Lembaga Keuangan Syariah 

(LKS) diantaranya adalah: 

1. Akad tijarah  

Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut profit 

transaction. Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena 

itu bersifat komersil. Akad tijarah dari tingkat kepastian hasil yang 

diperoleh dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu:  

a. Natural Uncertainty Contracts (NUC) yaitu akad yang secara 

alamiyah tidak dapat dihitung dengan pasti pendapatan dan bagi 

hasilnya. 

                                                           
 10A.Dzajuli, Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.130. 
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b. Natural Certainty Contracts (NCC) yaitu akad dalam bisnis yang 

memberikan kepastian pendapatan baik jumlah, harga maupun waktu 

penyerahan dan pengembalian. Contoh akad tijarah adalah akad-akad 

investasi, jual beli, sewa menyewa.11 

2. Akad tabarru’ 

Akad tabbaru’ adalah akad yang digunakan dalam jenis transaksi 

yang tidak mengambil keuntungan secara material, Akad tabbaru’ dibagi 

menjadi tiga bentuk diantaranya; 

a. Dalam bentuk meminjamkan uang, terdapat tiga jenis akad: qard, 

rahn, dan hiwalah.  

b. Dalam bentuk meminjamkan jasa terdapat tiga jenis akad: wakalah, 

wadi’ah, dan kafalah.  

c. Dalam bentuk memberikan sesuatu, terdapat diantara beberapa akad 

antara lain akad: hibah, wakaf, shadaqah, hadiah, dll. 

 

Sebagaimana pengklasifikasian akad-akad diatas, maka akad murabahah 

adalah salah satu bagian dari akad tijarah, karena dalam akad murabahah betujuan 

mencari keuntungan yang bersifat komersial.  

Dalam praktik perbankan syariah yang berlaku saat ini, khususnya di Bank 

Jabar Banten Syariah Kantor Pusat Bandung Braga terdapat tiga kegiatan utama 

yang dilakukan, yaitu: Penghimpunan dana (funding), Penyaluran dana (financing), 

Jasa (service).12  

                                                           
 11Adiwarman A.Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2013), hlm.70. 

 12Muhammad Nur Rianto Al-Arif, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: 

Alfabeta, 2010), hlm.33. 
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Bentuk akad penyaluran dana dalam fiqh muamalah sangat beragam, salah 

satunya yang akan dibahas disini adalah mengenai akad murabahah. Akad 

murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan 

keuntungan yang disepakati.  

Murabahah secara bahasa adalah saling menguntungkan kedua belah 

pihak. Sedangkan menurut istilah yaitu jual beli barang pada harga asal dengan 

tambahan keuntungan yang di sepakati. Dalam bai’ al-murabahah, penjual harus 

memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan 

sebagai tambahannya.13 Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari glosir 

dengan harga Rp 20.000.000,00, kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar 

Rp750.000,00 dan ia menjual ke si pembeli dengan harga Rp20.750.000,00. Pada 

umumnya, pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan 

dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lamanya pembiayaan, 

besar keuntungan yang akan di ambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran 

kalau memang akan di bayar secara angsuran.  

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa akad murabahah adalah 

salah salah satu jenis (bagian) dari akad jual beli yang harga jualnya merupakan 

harga beli (pertama) diketahui oleh pembeli dan ditambah dengan keuntungan, 

maka dasar hukum tentang jual beli secara umum, berlaku juga pada pembiayaan 

modal kerja dengan akad murabahah, baik itu dalil-dalil yang bersumber dari Al-

Quran maupun Al-Hadits.  

Akad murabahah adalah salah satu jenis jual beli yang dibenarkan oleh 

syari'ah. Dan dalam melaksanakan suatu akad, terdapat rukun dan syarat sah yang 

                                                           
 13Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 

2001), hlm.101. 
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harus dipenuhi. Begitu pula dalam akad murabahah terdapat rukun dan syarat yang 

harus dipenuhi setiap pembeli dan penjual, karena rukun dan syarat akad 

murabahah bersumber dan diadaptasi dari rukun dan syarat jual beli, dalam 

pengertian bahwa rukun dan syarat merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan 

dari suatu kegiatan suatu badan atau lembaga syari’ah, sehingga apabila tidak ada 

salah satu elemen tersebut maka kegiatan tersebut dinyatakan tidak shahih (batal).14 

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 tsaman (harga); dan  

3. Sighat, yaitu ijab dan qabul.  

Adapun syarat-syarat akad murabahah adalah: 

1. Pihak yang berakad yaitu ba’i (penjual) dan musytari (pembeli) harus 

cakap hukum atau baligh (dewasa), dan mereka saling meridhai (rela). 

2. Khusus untuk mabi’ (objek jual beli) persyaratannya adalah harus jelas 

dari segi spesifikasinya, jumlah, jenis, sifat yang akan ditransaksikan dan 

juga tidak termasuk dalam kategori barang haram, barangnya bermanfaat 

dan jelas penyerahannya, sehingga selamat dari kesamaran riba. Oleh 

karena itu maka obyek barang harus merupakan hak milik penuh penjual. 

Mengenai syarat barang ini, para ulama mempunyai pandangan berbeda 

namun pada prinsipnya syarat-syarat barang yang boleh dan sah 

                                                           
 14Nasrun Haroen, Fiqh Muamlah, (Jakarta: PT Gaya Medika Pratama, 2007), hlm.121. 
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diperjualbelikan adalah barang yang halal, barang yang bermanfaat, 

barang yang dimiliki, barang yang diserah terimakan, barang yang 

dipegang, barang dengan harga yang jelas. 

3. Harga dan keuntungan harus disebutkan begitu pula sistem 

pembayarannya. Semuanya ini dinyatakan di depan sebelum akad resmi 

(ijab dan qabul) dinyatakan tertulis. Besarnya harga jual dalam akad 

murabahah adalah sesuai dengan harga beli (pokok) ditambah margin 

keuntungan. Akad murabahah sebagai salah satu akad untuk produk yang 

ada pada Bank Syari’ah, yang seharusnya sesuai dengan dasar 

operasionalnya yakni syari’ah Islam, maka sudah tentu harus mengikuti 

tata cara bermuamalah yang benar sesuai dengan asas-asas muamalah.  

Bentuk pembiayaan akad murabahah ini merupakan bentuk pembiayaan 

yang sesuai dengan landasan syariah. Namun, dalam sistem ekonomi saat ini, 

terdapat kesulitan-kesulitan dalam penerapannya. Oleh karena itulah sudah tentu 

harus mengikuti tatacara bermuamalah yang benar sesuai dengan asas-asas 

muamalah sebagai berikut: 

1. Asas Tabadalul Manafi 

Yaitu segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan 

dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. 

2. Asas Pemerataan 

Yaitu prinsip keadilan yang menghendaki agar harta tidak hanya bergulir 

dan dikuasai oleh sebagian orang saja. 

3. Asas Antaraadin 

Yaitu adanya kerelaan antara pihak-pihak yang bermuamalah. 
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4. Asas Adamul Gharar 

Yaitu menghilangkan gharar yang bisa menyebabkan salah satu pihak 

merasa dirugikan oleh pihak lainnya. 

5. Asas Albirr wa At-taqwa  

Yaitu prinsip saling tolong menolong antar sesama manusia. 

6. Asas Al-Musyarakah 

Yaitu kerjasama antara para pihak yang saling menguntungkan.15 

Jika salah satu atau lebih dari keenam aspek diatas tidak terpenuhi, ditinjau 

dari aspek legalitas syariah maka akad yang dilakukan bisa dianggap cacat hukum. 

Dari uraian di atas, sejauh analisa sementara penulis melihat adanya kontradiksi 

antara teori dan praktek di Bank Jabar Syariah Banten Kantor Pusat Bandung Braga, 

sehingga legalitas hukumnya masih dipertanyakan dan dipandang perlu dilakukan 

penelitian untuk analisis lebih lanjut. 

Mengacu kepada ketentuan akad murabahah dalam fatwa Dewan Syariah 

Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah adalalah sebagai 

berikut: 

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. 

2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam. 

3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang 

disepakati kualifikasinya. 

4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, 

dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 

                                                           
 15Juhaya S.Praja, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 

1995), hlm.113. 
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5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, 

misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 

6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) 

dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini 

Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah 

berikut biaya yang diperlukan. 

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada 

jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, 

pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. 

9. 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 hasil pemikiran, penulis dapat menarik kesimpulan masalah 

untuk diambil hipotesisnya sebagai berikut: dalam penelitian ini bertolak dari 

pemikiran bahwa akad murabahah diatur oleh Dewan Syariah Nasional dalam 

fatwa tentang murabahah Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000, 

dimana pada ketentuan umum butir 6 (enam) dijelaskan bahwa pihak Bank menjual 

barang kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. 

Namun pada praktiknya di Bank Jabar Syariah Kantor Pusat Bandung Braga, 

mengenai penentuan pembiayaan harga jual barang tersebut tidak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku.  
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Gambar 1.1 

Kerangka Akad 

 

Gambar 1.2 

Aplikasi Murabahah 
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G. Langkah-Langkah Penelitian  

Untuk memperoleh data-data yang objektif dari hasil penelitian, maka 

langkah langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:  

1. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, 

yakni mendeskriptifkan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu 

kesatuan yang terintegrasi. Menurut Cik Hasan Bisri, tipe dari penelitian 

seperti ini merupakan metode studi kasus, yaitu metode yang memusatkan 

diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang.16 

Hal ini seperti Pelaksanaan Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal 

Kerja di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat Bandung Braga.  

2. Sumber Data 

Penentuan data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian yaitu: 

a. Sumber data primer 

Dalam penentuan sumber data primer, hal ini didasarkan atas jenis 

data yang secara langsung dari sumber yang bersangkutan, maka 

dalam penelitian ini adalah Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat 

Bandung Braga sebagai informan adalah bapak Ari Anggara dan 

bapak Setiawan selaku staff Divisi Pembiayaan UMKM dan 

Komersil; 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari tulisan-

tulisan yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini. 

                                                           
 16Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi, 

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm.57. 
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Baik berupa surat kabar atau informasi selebaran yang berkaitan 

dengan masalah yang dibahas, namun lebih ditekankan pada informasi 

yang bersumber dari buku yang ada hubungannya dengan masalah 

yang sedang dibahas.17 

3. Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jawaban atas 

perumusan masalah dalam penelitian ini. Jenis data yang digunakan adalah 

penelitian kualitatif. Yaitu dengan mengumpulkan hasil wawancara 

dengan pihak bank serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

pembiayaan modal kerja di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat 

Bandung Braga, Adapun jenis data tersebut meliputi: 

a. Data tentang pelaksanaan pembiayaan modal kerja berdasarkan 

prinsip murabahah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat 

Bandung Braga. 

b. Data tentang prosedur penyaluran pembiayaan modal kerja di Bank 

Jabar Banten Syariah Kantor Pusat Bandung Braga. 

c. Data tentang teori dan konsep pelaksanaan akad murabahah pada 

produk Pembiayaan Modal Kerja (PMK) di Bank Jabar Banten 

Syariah Kantor Pusat Bandung Braga dalam fatwa Dewan Syariah 

Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

                                                           
 17M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.128.  
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a. Studi Dokumentasi 

Studi Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mencari bukti terkait dengan objek yang diteliti, baik berupa tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang18. Studi 

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang latar 

belakang, prosedur dan pelaksanaan program Pembiayaan Modal 

Kerja dengan akad Murabahah yang bersumber dari dokumen-

dokumen resmi yang dibuat oleh Bank Jabar Banten Syariah Kantor 

Pusat Bandung Braga. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya-jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.19 Dalam hal ini 

penulis melakukan wawancara dengan staff dari Bank Jabar Banten 

Syariah Kantor Pusat Bandung Braga yang sudah ditunjuk untuk 

memberi penjelasan tentang masalah yang akan diteliti oleh penulis, 

yakni bapak Ari Anggara dan bapak Setiawan selaku staff divisi 

pembiayaan UMKM dan Komersil Bank Jabar Banten Syariah Kantor 

Pusat Bandung Braga; 

c. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data 

yang bersifat kualitatif dengan cara mencari data dari buku-buku, 

                                                           
 18Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis, (Jakarta: Suaka 

Media, 2015), hlm 88. 

 19Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm.190. 
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artikel-artikel, kitab, dan sumber tertulis lainnya, hasil dari studi 

kepustakaan ini dapat dijadikan landasan atau sumber data pelengkap 

mengenai konsep, teori, dan praktik yang berkaitan dengan topik 

pembahasan dan permasalahan, literature yang ada hubungannya 

dengan penelitian ini sebagai data teoritis untuk dijadikan acuan 

dalam penulisan skripsi ini. 

5. Pengelolaan Data 

Teknik pengelolaan data yang dilakukan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Teknik deskriptif, digunakan untuk mengelolah dan membaca data 

yang diperoleh. Pengelolaan data antara lain melalui analisis 

kesesuaian dengan aturan-aturan yang diharapkan dapat memperkuat 

interpretasi data dan dapat menggambarkan hasil penelitian sesuai 

dengan sifat penelitian deskriptif, serta pada akhirnya dapat 

memenuhi tujuan penelitian dan menjawab rumusan masalah.  

b. Teknik pengklasifikasian data kualitatif, digunakan dengan cara 

memilah-milah informasi dari hasil wawancara berdasarkan 

komponen-komponen penelitian yang didiskusikan sehingga 

informasi tersebut mampu mendukung hasil studi dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara akademis, termasuk dalam rangka 

pengambilan kesimpulan dan pemberian rekomendasi.  

6. Analisis Data 

Data yang telah terkumpul, akan dianalisis dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi. Dalam 
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pelaksanaanya penganalisisan dilakukan dengan melalui langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang terkumpul dari 

berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder. 

b. Mengklasifikasikan data kedalam satuan-satuan sesuai dengan 

masalah penelitian. 

c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam 

kerangka pemikiran 

d. Mencari titik temu antara data dan referensi yang telah terkumpul 

dengan realita di lapangan.  

e. Menemukan kesimpulan yang diperlukan dari data yang dianalisis 

dengan mangacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian. 


