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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang 

beroperasi dengan tidak menggunakan sistem bunga. Bank Syariah adalah 

lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan 

berdasarkan pada Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad Saw ( Muhammad,  

2004:1 ). 

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam 

maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-

ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata-cara bermuamalah 

secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang 

dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan 

investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan ata praktik-praktik 

usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atu bentuk-bentuk usaha yang telah ada 

sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau ( Edi Wibowo, 2005:33 ).  

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia merupakan suatu 

perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem 

perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat 

juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perkembangan sistem keuangan syariah 

sebenarnya telah dimulai sebelum pemerintah secara formal meletakkan dasar-
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dasar hukum operasionalnya. Legalisasi Perbankan Syariah diawali dengan 

dikeluarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. secara implisit UU telah 

membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi 

hasil. Selanjutnya pada tahun 1998 dikeluarkan UU No. 10 tahun 1998 sebagai 

amandemen dari UU No. 7 Tahun 1992, yang memberikan landasan hukum bagi 

keberadaan sistem Perbankan Syariah utamanya mengenai dual banking system. 

Berikutnya pada tahun 1999 dikeluarkan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia Untuk dapat 

pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Indonesia untuk dapat 

pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Hingga akhirnya lahir UU 

No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah sehingga melengkapi landasan 

konstitusional dalam menjalankan dan mengembangkan Perbankan Syariah di 

Indonesia. 

Bank adalah sebuah lembaga pelantara antara pihak surplus dana kepada 

pihak minus dana. Selain berperan sebagai lembaga keuangan yang bersifat sosial, 

Bank Syariah juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki 

perekonomian umat. sejalan dengan itu, maka dana yang dikumpulkan dari 

masyarakat harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyrarakat yang 

dikumpulkan dari masyarakat harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada 

masyarakat yang membutuhkan. Pinjaman dana kepada masyarakat disebut juga 

dengan pembiayaan. pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan Bank 

Syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang 
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telah dikumpulkan oleh Bank syariah dari masyarakat surplus dana ( Muhammad, 

2004:7 ). 

Bank sebagai intermediary financial atau lembaga perantara keuangan 

harus melakuakan mekanisme pengumpulan dana dan penyaluran dana secara 

seimbang. orientasi yang diberikan Bank Syariah adalah untuk mengembankan 

dan atau meningkatkan pendapatan nasabah dan Bank Syariah. 

Dalam aplikasinya, Bank Syariah menggunakan akad-akad dalam 

transaksinya. Istilah akad terdapat dalam UU No. 21 tahun 2008 dinyatakan dalam 

pasal 1 angka 13. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS 

(Unit Usaha Syariah) dan pihak lain  yang memuta adanya hak dan kewajiaban 

bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip Syariah ( Adrian Sutedi, 

2009:118 ). 

Akad jual beli al-murabahah antara bank dengan nasabah dapat dipandang 

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

syarat al-murabahah itu sendiri. Adapun rukun orang yang mengadakan akad atau 

hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab 

keberadaannya sudah pasti. Yaitu rukun jual  beli menurut pendapat jumhur ulama 

ada tiga rukun ( Rahmat Syafe’i, 2001:45 ) yaitu: 

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

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

termasuk barang yang diharamkan/dilarang bermanfaat, penyerahannya dari 

penjual ke pembeli dapat dilakuakan, merupakan hak penuh pihak yang 
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berakad, sesuai dengan spesipikasinya antara yang diserahkan penjual dan 

yang diterima pembeli. 

3. Shighat, yaitu ijab dan qabul. 

Adapun akad-akad dari produk yang ditawarkan oleh Perbankan Syariah 

dapat dibagi menjadi tiga bagian besar yaitu: ( Adiwarman Karim, 2004:97 ). 

1. Produk penyaluran dana yang meliputi akad murabahah, salam istishna, 

Ijarah, IMBT, hiwalah, rahn, qard, wakalah, dan kafalah; 

2. Produk penghimpunan dana yang berbentuk giro, tabungan dan deposito 

yang prinsip operasionalnya menggunakan akad wadiah dan mudharabah; 

3. Produk jasa, antara lain berupa sharf (jual beli valuta asing) dan ijarah (safe 

deposit box, custodian, dll); 

Dari salah satu jenis penyaluran dana dari Bank syariah diatas, skim jual 

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

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

dominan dijalankan oleh lembaga keuangan. Baik Bank Umum Syariah, bank 

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

Begitu pula yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Pembantu Bandung Ujungberung. akad jual beli (al-murabahah) merupakan akad 

pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bandung 

Ujungberung tersebut. didukung dengan keberadaanya ditengah-tengah pasar 

sehingga sebagian besar untuk para pedagang yang membutuhkan modal, mereka 
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mengajukan pembiayaan pengadaan barang modal kepada Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Pembantu Bandung Ujungberung dengan menggunakan akad al-

murabahah. karena dianggap akad al-murabahah adalah akad yang mudah 

dilaksanakan. 

Adapun beberapa alasan transaksi jual beli al-murabahah mendominasi 

penyaluran dana Bank Syariah antara lain adalah mudah diimplementasikan, 

pendapatan Bank yang dapat diprediksi, dan tidak perlu mengenal nasabah secara 

mendalam ( Wiroso, 2005:12 ). 

Al-Murabahah berasal dari kata ribhu ( keuntungan), yaitu prinsip jual beli 

dimana harga jualnya terdiri atas harga pokok barang ditambah nilai keuntungan 

(ribhu) yang disepakati ( Adrian sutedi, 2009:122 ). dalam daftar istilah buku 

himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga 

belinya kepada pembeli dan pembeli membelinya dengan harga yang lebih.  

Pada al-murabahah penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi, 

sementara pembayarannya dapat dilakukan secara tunai tangguh ataupun dicicil. 

Dalam pelaksanaanya pemberian objek al-murabahah  dapat dilakukan oleh 

pembeli al-murabahah tersebut sebagai wakil dari pihak bank dengan akad al-

wakalah atau perwakilan. 

Setelah akad wakalah pembeli al-murahabah bertindak untuk dan atas 

nama bank untuk melakukan pembelian obyek al-murabahah tersebut. Setelah 

akad wakalah selesai dan obyek al-murabahah tersebut secara prinsip telah 
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menjadi hak al-murabahah sebagaimana dijelaskan dalam fatwa DSN MUI No. 

04/DSN-MUI/IV/2000 bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah 

untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli al-murabahah harus 

dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank ( 

http://www.mui.or.id/index.php?option=com_comtent&view=article&id=151:fatw

a-dsn-mui-no-04dsn-muiiv2000-tentang-murabahah&catid=57:fatwa-dsn-mui, 12 

April 2013,  16.30 WIB ). 

Sedangkan yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Pembantu Bandung Ujungberung adalah akad wakalah dan akad al-murabahah 

dilakukan dalam waktu bersamaan dalam praktiknya sebelum barang secara 

prinsip menjadi milik bank dan hal tersebut tidak memenuhi syarat jual beli.  

Salah satu Bank Syari’ah yang menggunakan akad al-murabahah adalah 

Bank Syariah Mandiri, termasuk Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri 

Ujungberung. Produk pembiayaan akad al-murabahah yang ada di Kantor Cabang 

Pembantu BSM Ujungberung diantaranya yaitu pembiayaan akad al-murabahah, 

seperti halnya produk-produk lainnya yang ada di Bank Syariah mandiri, produk 

pembiayaan akad al-murabahah ini pun tentunya memiliki prosedur dan 

mekanisme pembiayaannya. Untuk menjadi bahan laporan, penulis sajikan data 

nasabah akad al-murabahah pada pembiayaan renovasi rumah di Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bandung Ujungberung tahun 2012 dan 2013. 

 

 

http://www.mui.or.id/index.php?option=com_comtent&view=article&id=151:fatwa-dsn-mui-no-04dsn-muiiv2000-tentang-murabahah&catid=57:fatwa-dsn-mui
http://www.mui.or.id/index.php?option=com_comtent&view=article&id=151:fatwa-dsn-mui-no-04dsn-muiiv2000-tentang-murabahah&catid=57:fatwa-dsn-mui
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Tabel 1.1 

Data Nasabah Pembiayaan Renovasi Rumah Melalui Akad Al-Murabahah dan 

Wakalah di Bank syariah Mandiri dari tahun 2012 dan 2013 

Tahun Bulan Jumlah Nasabah Total Pembiayaan 

2012 November 11Nasabah Rp.2.664.500.000.00 

 Desember 3 Nasabah Rp 415.000.000.00 

2013 Februari 7 Nasabah Rp 885.000.000.00 

 Maret 10 Nasabah Rp.1.763.000.000.00 

 April 5 Nasabah Rp 523.200.000.00 

(Sumber: Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung 

2012 dan 2013). 

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2012 dan 2013 

jumlah nasabah cukup banyak. Ini berarti, daya tarik masyarakat terhadap 

pembiayaan akad murabahah sangat tinggi. 

Bank Syariah Mandiri telah memberikan bantuan pembiayaan dalam 

bentuk fasilitas pembiayaan akad al-murabahah disertai dengan akad kuasa 

wakalah, yaitu fasilitas yang diberikan bagi siapa saja yang hendak yang ingin 

menggunakan pembiayaan al-murabahah. 

Dengan latar belakang tersebut, Oleh karena itu saya tetarik dan akan 

menganggkat judul: PELAKSANAAN PEMBIAYAAN RENOVASI RUMAH 

MELALUI AKAD AL-MURABAHAH DAN WAKALAH DI BANK 
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SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU UJUNGBERUNG 

BANDUNG.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disusun 

perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan renovasi rumah melalui akad al-

murabahah dan wakalah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu 

Ujungberung Bandung? 

2. Bagaimana ketentuan terhadap rukun dan syarat akad pembiayaan renovasi 

rumah melalui akad al-murabahah dan wakalah di Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung? 

3. Bagaiamana multi akad di bank dilihat  dari fiqih muamalah pada 

pembiayaan renovasi rumah melalui akad al-murabahah dan wakalah di 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan renovasi rumah melalui akad al- 

murabahah dan wakalah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu 

Ujungberung Bandung? 
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2. Untuk mengetahui ketentuan terhadap rukun dan syarat akad pembiayaan 

renovasi rumah melalui akad al-murabahah dan wakalah di Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung? 

3. Untuk mengetahui multi akad di bank dilihat dari fiqih muamalah pada 

pembiayaan renovasi rumah melalui akad al-murabahah dan wakalah di 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung? 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Dewasa ini lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami  

perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan banyak berdirinya bank 

yang berlandaskan syariah. di Indonesia regulasi mengenai bank syariah 

dituangkan dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan 

syariah. 

Secara umum kegiatan usaha bank syariah adalah menghimpun dan 

menyalurkan dana (funding and lending). sedangkan jenis-jenis pembiayaan yang 

ada di Bank Syariah ( Adiwarman Karim, 2004:231 ) yaitu: 

1. Pembiayaan Modal Kerja Syariah; 

2. Pembiayaan Investasi Syariah; 

3. Pembiayaan konsumtif Syariah; 

4. Pembiayaan Sindikasi; 

5. Pembiayaan Berdasarkan take over; 

6. Pembiayaan Letter of Credit.; 
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Istilah lain dari penyaluran dana adalah pengalokasian dana kegiatan bank, 

setelah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk berbagai simpanan 

adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang 

memerlukannya. secara umum, penyaluran dana dalam perbankan yang 

menggunakan sistem konvensional adalah pemberian kredit. sedangkan dalam 

perbankan syariah penyaluran dana dilakukan dengan akad jual beli(al-bay) dan 

bagi hasil (muqasamah fi al-ribh). 

Produk penyaluran dana pada bank syariah dibedakan menjadi 

dua:pertama, jual beli (al-buyu) yang mencakup tiga jenis jual beli: jual beri 

dengan cara al-murabahah; jual beli dengan cara al-salam; dan jual beli cara al-

istishna. kedua, bagi hasil yang mencakup tiga akad;akad mudharabah, akad 

musyarakah dan akad ijarah (sewa) ( Jaih Mubarok, 2004:61 ). 

Dalam fatwa DSN-MUI dikatakan bahwa:pertama, dalam jual beli al- 

murabahah dikenal adanya uang muka; dan kedua, terdapat ketentuan-ketentuan 

al-murabahah yang bersifat umum ( Jaih Mubarok, 2004:65 ). 

ketentuan ketentuan murabahah yang bersifat umum adalah:  

1. Bank dan nasabah melakukan akad al- murabahah yang bebas riba; 

2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam; 

3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah 

disepakati kualifikasinya; 

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

pembelian ini sah dan bebas riba; 
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5. Bank menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya 

jika pembelian dilakuakan secara langsung; 

6. Bank menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual 

senilai harga beli plus keuntungannnya. Bank memberitahu nasabah secara 

jujur mengenai harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan; 

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka 

waktu tertentu yang telah disepakati; 

8. Pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah untuk 

mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut; 

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, akad 

jual beli al-murabahah dilakukan setelah barang-secara prinsip-menjadi 

milik bank. 

Muhammad Syafi’i Antonio dalam Jaih Mubarok ( 2004:67 ) menjelaskan 

bahwa tahap-tahap transaksi sebagai berikut: pertama, nasabah dan bank 

melakukan pendekatan yang saling memerlukan, nasabah memerlukan benda dan 

bank memerlukan nasabah sebagai bagian dari kegiatan bank; kedua, setelah 

terjadi titik temu dan kesepakatan, dua pihak melakukan akad jual beli al-

murabahah;ketiga, bank membeli benda yang diperlukan oleh nasabah kepada 

penjual; keempat, penjual atas nama bank mengirim barang ke nasabah; kelima, 

nasabah menerima barang dan dokumen; dan keenam, nasabah membayar ke bank. 

Berdasarkan informasi lisan dan beberapa orang ahli dan praktisi, bank 

memberikan uang kepada nasabah untuk membelikan barang. Apabila hal ini 
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benar-benar terjadi, penyimpangan sudah mulai dilakukan oleh bank-bank syariah, 

sebab murabahah mengharuskan bahwa yang diterima oleh nasabah adalah benda 

(barang), bukan uang. Hal ini terjadi karena pada umumnya umat Islam Indonesia 

baik sebagai pengelola bank maupun sebagai nasabah sering mengambil jalan 

pintas sehingga mengabaikan aturan yang sudah disusun. 

Hal tersebut sebenarnya dapat diatasi dengan melakukan akad tambahan, 

yaitu akad wakalah; yang dimaksud akad wakalah adalah bahwa bank 

memberikan kuasa kepada nasabah untuk membelikan benda; sehingga nasabah 

membeli benda atas nama bank. dengan cara wakalah, keinginan ganda umat 

Islam dalam bermuamalah tercapai, yaitu keinginan untuk pemenuhan kebutuhan 

dan keinginan untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT   ( Jaih Mubarok, 

2004:67 ). 

Begitu yang terjadi di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu  

Ujungberung Bandung. Pelaksanaan akad al-murabahah yang disertai dengan 

wakalah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung 

Bandung adalah bank yang membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh 

nasabahnya dengan memberikan kuasa kepada nasabah pengguna dana tersebut 

untuk membelanjakan sendiri barang-barang yang mereka butuhkan. sedangkan 

penandatanganan akad al-murabahah dan wakalah dilakukan secara bersamaan 

dengan akad wakalah. 

Hal ini bertentangan dengan syarat barang yang di akadkan, yaitu; 
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1. Barang Harus ada. Sehingga tidak boleh mengadakan akad jual beli barang 

yang tidak ada, sampai barang tersebut ditemukan, dan barang terancam 

tidak ada. Disini barangnya  dikatakan tidak berwujud/tidak ada dikarenakan 

dana yang telah diberikan bank oleh pihak bank belum dibelanjakan oleh 

nasabah pengguna dana; 

2. Barangnya berupa harta yang jelas hartanya; 

3. Barangnya dimiliki sendiri. dengan penjelasan diatas, Sangat jelas bahwa 

belum menjadi milik bank. Karena dropping dana bank dilakukan setelah 

akad al-murabahah ditanda tangani; 

4. Barang itu diserahkan waktu akad; 

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti merumuskan bahwa pembiayaan 

akad al-murabahah yang disertai wakalah yang dilakukan secara bersamaan itu 

tidak memenuhi syarat jual beli. Yaitu Objek yang diperjual belikan tidak ada. 

tidak dapat diserahkan ketika akad al- murabahah dan barang bukan milik bank 

Adapun menjual barang sebelum ada ditangan, maka tidak boleh ( Sayyid Sabiq, 

1987:49 ).  

Dasar hukum  al-murabahah terdapat dalam QS al-Baqarah ayat 275 yang 

berbunyi: 
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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 ( Soenarjo dkk, 2004:58 ). 

 

Ayat di atas dipertegas pula dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang 

diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi: 

 قَا َل النَبِي َصلَّي اّلّلُ َعلَْيِه َو َسلٌَم : إِ نََّمااْلبَْيُع َعْن تََرا ٍض ) رواه ابن ما جه(

Nabi Muhammad SAW telah bersabda: sesungguhnya jual beli itu hanya sah 

jika suka sama suka ( Sunan Ibnu Majah, t,h:733 ). 

Dipertegas pula dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh 

Muslim yang berbunyi: 

َلَ ق ََة ََرَ يَ رَ ىَهَ ب ََأ ََيَ عَ  َع َيَ ب ََيَ عَ َنَ ل َسَ َوَ َهَ يَ ل َعَ َللا ََلىَ صَ َلَللا َىَ سَ رَ َهىَ ً ََا
َةَ صَ حَ الَ  َع َيَ ب ََيَ عَ وَ َا

 )رواهَهسلن(َارَ رَ غ َالَ 

Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW telah melarang jual beli 

dengan lemparan batu dan jual beli barang secara gharar (samar) ( Shahih 

Muslim, t,h:658 ). 
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Islam menganjurkan agar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia 

harus bersikap adil, artinya tidak kurang tidak lebih dari yang semestinya. Semua 

kegiatan untuk melakukan usaha atau bermuamalah pada dasarnya diperbolehkan, 

baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan individu maupun kebutuhan kelompok. 

Tetapi, tidak semua jual beli itu halal, melainkan bisa berubah menjadi haram 

sampai ada nash yang mengharamkannya. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fikih 

yang berbunyi: 

 نَ يَ َرَ حَ الت َوَ َىَ لل َطَ ب َىَالَ ل َعَ َلَ يَ لَ َالد ََمَ َىَ ق َىَي َت َحَ َت َحَ الصَ َتَ ل َاَهَ ع َوَ الَ وَ َدَ ىَ ق َع َيَالَ ف ََلَ َصَ الأ

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

ada dalil yang membatalkan dan yang mengharamkannya ( Hendi Suhendi, 

2002: 18 ). 

Berkenaan dengan hal itu, Islam secara universal telah memberikan 

pedoman bagi kegiatan ekonomi berupa prinsip-prinsip dan asas-asas dalam 

muamalah. ( Juhaya S. Praja, 2000: 14 ) menyebutkan terdapat beberapa prinsip 

hukum ekonomi Islam, antara lain: 

1. Prinsip la yakun daulatan baina al-aghniya, yakni prinsip hukum ekonomi 

yang menghendaki pemerataan dalam pendistribusian harta kekayaan; 

2. Prinsip antaradin, yakni pemindahan hak kepemilikan atas harta yang 

dilakukan secara sukarela; 

3. Prinsip tabadul al-manafi’, yakni pemindahan hak atas harta yang 

didasarkan kepasa asas manfaat; 
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4. Prinsip takaful al-ijtima’, yakni pemindahan hak atas harta yang didasarkan 

kepada kepentingan solidaritas sosial; 

5. Prinsip haq al-lah wa hal al-adami, yakni hak pengelolaan harta kekayaan 

yang didasarkan kepada kepentingan milik bersama, di mana individu 

maupun kelompok dapat saling berbagi keuntungan serta diatur dalam suatu 

mekanisme ketatanegaraan di bidang kebijakan ekonomi. 

Di samping prinsip-prinsip tersebut, dalam sistem ekonomi Islam dijelaskan 

pula berbagai ketentuan yang terangkum dalam asas-asas muamalah. Ahmad 

Azhar Basyir ( 1994: 190-191 ) telah menjelaskan tentang asas-asas muamalah 

dalam hukum ekonomi Islam, antara lain: 

1. Asas kehormatan manusia ( QS 17: 70 ); 

2. Asas kekeluargaan dan kemanusiaan ( QS 49: 13 ); 

3. Asas gotong-royong dalam kebaikan ( QS 5: 2 ); 

4. Asas keadilan, kelayakan dan kebaikan ( QS 16: 90 ); 

5. Asas menarik manfaat dan menghindari madharat ( QS 2: 282 ); 

6. Asas kebebasan dan kehendak ( QS 2: 30 ); 

7. Asas kesukarelaan ( QS 4: 39 ). 

Prinsip-prinsip dan asas-asas muamalah tersebut merupakan pijakan 

mendasar bagi perumusan nilai-nilai dasar etika bisnis Islami. Demikian halnya 

untuk menjamin praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas 

muamalah, umat muslim dapat menjabarkan berbagai bentuk akad (musyarakah, 
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mudharabah, murabahah, qard, rahn dan sebagainya) di lembaga-lembaga 

keuangan syari’ah (bank dan non bank). Saat ini, penerapan prinsip-prinsip dan 

asas-asas muamalah di lembaga perbankan syari’ah bukan lagi merupakan 

tuntutan umat muslim, tetapi telah menjadi kebutuhan umum. 

E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian terbagi kedalam 2 bagian yaitu sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis  

Diharapakan penelitian ini dapat memberi saran yang berguna dan 

bermanfaat bagi para akademisi dalam rangka penerapan dan pengembangan 

dalam muamalah. 

2. Secara Praktis 

Untuk penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi 

yang bermanfaat umumnya kepada masyarakat dan khususnya bagi pihak yang 

terlibat dalam perbankan syariah. 

 

F. Langkah-langkah Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian 

sebagai berikut: 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Pembantu Bandung Ujungberung yang berlokasi di Bandung Timur Plaza Blok A 
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Jalan A.H Nasution No. 46 A Ujungberung  Bandung Jawa Barat. Telp./fax 022-

87880001/022-87880004 

2. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yakni 

mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang 

terintegrasi. Menurut Cik Hasan Bisri ( 2001:57 ), tipe dari penelitian seperti ini 

merupakan metode studi kasus, yaitu metode yang memusatkan diri pada 

pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, seperti pelaksanaan 

pembiayaan renovasi rumah melalui  akad al-murabahah  dan wakalah di Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung.  

3. Sumber Data 

Penentuan sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian, 

yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder ( Cik Hasan Bisri, 2001:64 ). 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan karyawan 

Kantor Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung 

dalam pelaksanaan pembiayaan renovasi rumah melalui akad al-murabahah dan 

wakalah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung 

Bandung.  

b. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang berhubungan 

dengan masalah penelitian seperti buku karangan Dr. Jaik Mubarok, M.Ag tentang 
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Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia, Sayyid Sabiq, tentang Fikih 

Sunnah,  Dr. H. Hamzah Ya’qub, tentang Fiqh Muamalah: Kode Etik Dagang 

Menurut Islam, Adrian sutedi, S.H., M.H tentang  Perbankan Syariah tinjauan dan 

beberapa segi Hukum dan lain sebagainya. 

 

4. Jenis Data 

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian adalah kualitatif, yang datanya 

diperoleh dari hasil wawancara. Adapun data yang dihimpun adalah: 

a. Mengenai pelaksanaan pembiayaan renovasi rumah melalui akad al-

murabahah dan wakalah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu 

Ujungberung Bandung? 

b. Mengenai ketentuan terhadap rukun dan syarat akad pembiayaan renovasi 

rumah melalui akad al-murabahah dan wakalah di Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung? 

c. Mengenai multi akad di bank dilihat dari fiqih mumalah pada pembiayaan 

renovasi rumah melalui akad al-murabahah dan wakalah di Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung? 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai  berikut: 

a. Observasi 

Observasi yang dilakukan oleh penulis adalah pengamatan secara langsung 

terhadap praktik akad pelaksanaan pembiyaaan akad al murabahah dan wakalah di 
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Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung. Tujuan 

dari observasi ini adalah untuk memperoleh data yang sebenar-benarnya dengan 

melakukan pengamatan secara langsung mengenai pelaksanaan permbiayaan 

renovasi rumah  melalui akad al-murabahah dan wakalah di Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung.  

b. Wawancara. 

Dalam hal ini penulis mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan 

dengan rumusan masalah agar memperoleh data yang pasti dan akurat. Adapun 

yang diwawancarai ialah 2 orang atau lebih yaitu unsur pimpinan dan staf 

karyawan yang berwenang dalam  pelaksanaan pembiayaan renovasi rumah 

melalui akad al-murabahah dan wakalah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Pembantu Ujungberung Bandung.  

c. Studi Kepustakaan. 

Studi kepustakaan digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang 

bersifat kualitatif dengan cara mencari data dari buku-buku, artikel-artikel, kitab, 

dan sumber-sumber tertulis lainnya. Hasil dari studi kepustakaan ini dapat 

dijadikan landasan atau sumber data pelengkap mengenai konsep, teori, dan 

praktik  pelaksanaan pembiayaan renovasi rumah melalui akad al-murabahah dan 

wakalah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung 

Bandung.  

 

 



21 
 

 

6. Analisis Data 

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode 

kualitatif dengan menggunakan teknik analisis campuran deduktif dan induktif. 

Dalam pelaksanaannya analisis data dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai 

berikut: 

a) Menginventarisasi data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber 

data primer maupun sumber data sekunder; 

b) Mengklasifikasikan data ke dalam satuan-satuan sesuai dengan variabel dan 

sub variabel masalah penelitian; 

c) Menghubungkan data antara teori dengan praktik sebagaimana disusun 

dalam kerangka pemikiran; 

d) Menganalisis seluruh data secara deduktif dan induktif, sehingga diperoleh 

kesimpulan. 

 

 


