
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

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 nomor 10 Tahun 1998 dan terakhir pengesahan UU No. 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Indonesia menggunakan dual banking 

system, yaitu sistem konvensional dan sistem syariah. 

Perbankan syariah telah mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk menyelenggarakan 

kegiatan usaha, termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum untuk membuka kantor 

cabang yang khusus menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip perbankan syariah. Pemberian 

kesempatan pembukaan kantor cabang syariah ini adalah sebagai upaya meningkatkan jaringan 

perbankan syariah yang tentunya akan dilakukan bersamaan dengan upaya pemberdayaan 

perbankan syariah. 

Lahirnya bank syariah ditengah-tengah Umat Islam di Indonesia, diharapkan mampu 

membangun sebuah tatanan baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Karakteristik 

perbankan islam jauh lebih memperhatikan kepada nilai-nilai moralitas manusia, karena sistem 

syariah sangat konsisten terhadap apa yang sudah digariskan oleh Islam. 

Pengaplikasian sistem ekonomi Islam itu tidak hanya dilakukan di negara-negara Islam, 

tetapi juga diberlakukan pula di negara-negara yang bukan Islam, bahkan dilakukan pula di 

negara-negara yang mayoritas penduduknya non-muslim.
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Perkembangan Perbankan Syariah merupakan fenomena yang cukup menarik di tengah-

tengah  upaya bangsa ini keluar dari krisis ekonomi. Lembaga Keuangan Syariah ini muncul 

sebagai salah satu jalan keluar terbaik dalam suatu perkembangan masyarakat Indonesia yang 

dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.
2
  

Salah satu contohnya adalah Bank BJB Syariah Cabang Bandung yang mulai beroperasi pada 

tanggal 20 Mei tahun 2000. Dalam menjalankan fungsi perbankan, Bank BJB Syariah Cabang 

Bandung menawarkan berbagai produk yang meliputi: penghimpunan dana (funding), 

penyaluran dana (financing) dan akad pelengkap lainnya (service). Untuk penghimpunan dana, 

ditawarkan beberapa produk dalam bentuk tabungan dan deposito. Sedangkan dalam penyaluran 

dana menawarkan produk pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif serta modal kerja 

dengan prinsip akad murābahah  dan mudhārabah. Mengenai akad pelengkap (service) 

ditawarkan produk jasa perbankan yang telah disesuaikan dengan akad syariah seperti kafalah 

(garansi) dan wakalah (inkaso, transfer dan kliring).
3
  

Terkait dengan produk yang bersifat jasa (service), dalam ilmu keuangan dan perbankan 

pembahasan mengenai jasa diistilahkan dengan jasa-jasa bank lainnya. Kegiatan jasa bank ini 

dilakukan untuk memperlancar kegiatan penghimpunan dana dan penyalurannya. Dalam konteks 

perbankan syariah, jasa-jasa perbankan syariah meliputi wakalah seperti kliring, inkaso dan 

transfer, sharf (jual beli valuta asing), ijarah (sewa) dan wadiah (titipan).
4
 

Produk-produk yang bersifat jasa tersebut menggunakan beberapa prinsip fiqih muamalah, 

misalnya produk jasa kliring dan inkaso yang merupakan aplikasi dan prinsip wakalah. Wakalah 

ini secara umum didefinisikan sebagai tindakan pelimpahan kekuasaan dari seseorang kepada 
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orang lain dalam hal yang dapat diwakilkan. Islam  mensyariatkan wakalah karena manusia 

membutuhkan. Tidak semua manusia berkemampuan melakukan sendiri dalam menekuni segala 

urusannya.  

Prinsip wakalah ini tidak hanya diterapkan sebagai sebuah produk yang bersifat jasa, akan 

tetapi diterapkan pula dalam produk pembiayaan seperti murābahah. Pembiayaan murābahah  

ini merupakan pembiayaan yang sering dilakukan perbankan syariah.  

Hampir semua bank syariah di dunia didominasi dengan produk pembiayaan murābahah . 

Sedangkan sistem bagi hasil sangat sedikit diterapkan, kecuali di dua negara yaitu Iran (48%) 

dan Sudan (62%).
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Dalam melaksanakan pembiayaan murābahah, banyak bank syariah termasuk Bank BJB 

Syariah Cabang Bandung yang melakukan transaksi murābahah  dengan menyerahkan uang 

kepada nasabah (bukan barang) dengan alasan bank syariah memberi kuasa (wakalah) kepada 

nasabah untuk membeli barangnya sendiri. Praktek semacam ini didasarkan pada fatwa DSN-

MUI nomor 4/DSN-MUI/2000 tentang murābahah . Ketentuan pertama poin (9) yang 

menyebutkan bahwa, “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari 

pihak ketiga, akad jual beli murābahah  harus dilakukan setelah barang dibeli, jadi secara 

perinsip barang tersebut menjadi  milik bank”.
6
  

Dengan fatwa tersebut, maka akad pembiayaan murābahah  harus dilakukan setelah ada 

barang bukan pada waktu penyerahan uang oleh pihak bank kepada nasabah. Sedangkan yang 

terjadi pada pembiayaan murābahah  di Bank BJB Syariah Cabang Bandung  adalah akad 

murābahah  dilakukan ketika pihak bank menyerahkan uang kepada nasabah.
7
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Berdasarkan uraian di atas, penulis akan meneliti dan membahas apakah pelaksanaan 

pembiayaan murābahah  di Bank BJB Syariah Cabang Bandung telah sesuai dengan Fatwa DSN 

atau tidak. Untuk itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh mengenai 

pelaksanaan pembiayaan murābahah  yang diwakilkan dalam perspektif konsep ekonomi Islam 

dengan menuangkan ke dalam judul: “Pelaksanaan Akad Wakalah Dalam Pembiayaan 

Murābahah  di Bank BJB Syariah Cabang Bandung”. 

B. Rumusan Masalah 

Berkenaan dengan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk 

pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan akad wakalah dalam pembiayaan murābahah  di Bank BJB 

Syariah Cabang Bandung? 

2. Bagaimana penetapan margin dalam pembiayaan murābahah  di Bank BJB Syariah 

Cabang Bandung? 

3. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN tentang pelaksanaan akad wakalah dalam pembiayaan 

murābahah  di Bank BJB Syariah Cabang Bandung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad wakalah dalam pembiayaan murābahah  di Bank 

BJB Syariah Cabang Bandung. 

2. Untuk mengetahui penetapan margin dalam pembiayaan murābahah  di Bank BJB 

Syariah Cabang Bandung. 



 

 

3. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN tentang pelaksanaan akad wakalah dalam 

pembiayaan murābahah  di Bank BJB Syariah Cabang Bandung. 

D. Kerangka Pemikiran 

Islam sebagai agama yang komprehensif senantiasa mendorong umatnya untuk terus 

menggali potensi yang dimiliki menjadi media tercapainya kesejahteraan di dunia dan akhirat. 

Kebaikan di dunia adalah tidak akan lepas dari terwujudnya kualitas hidup yang meliputi 

kesejahteraan ekonomi. Hal ini sebagaimana dengan yang diisyaratkan dalam al-Quran Surat al-

Qashash ayat 77 sebagai berikut: 

     

      

      

      

       

  

 
“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, 

dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniami dan berbuat baiklah 

(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu 

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

berbuat kerusakan”.  

 

Ayat tersebut mengandung beberapa makna diantaranya masalah keduniaan, tercakup di 

dalamnya untuk berusaha mensejahterakan ekonomi yang memiliki bobot besar dalam ajaran 

Islam.
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Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. 

Sebagai perusahaan, perbankan syariah bertugas mencari keuntungan. Namun, dengan 
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memperhatikan Prinsip Syariah, maka perbankan syariah harus dapat mencari keuntungan secara 

halal, bebas dari kebathilan, penzaliman, penipuan (gharar) dan lain-lain.
9
  

Dalam praktik perbakan syariah yang berlaku saat ini, ada tiga kegiatan utama yang 

dilakukan, yaitu penghimpunan dana (funding), penyaluran dana (financing) dan multijasa (fee 

based srvice). Oleh karena akad-akad perbankan syariah yang diperlukan di masyarakat banyak 

berada di area penyaluran dana (financing), titik pembahasan ini adalah pembiayaan murābahah 

. 

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan 

dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.
10

 

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain 

selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan 

pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana 

percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan 

terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga 

penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya 

sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.
11

  

 

Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al-Harran dapat dibagi tiga: 

1. Return bearing financing, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersil menguntungkan, 

ketika pemilik modal mau menanggung resiko kerugian, dan nasabah juga memberikan 

keuntungan. 
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2. Return free financing, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang 

lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan (poor), sehingga tidak ada keuntungan yang 

dapat diberikan. 

3. Charity financing, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin 

dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.
12

 

Menurut ketentuan Bank Indonesia, pembiayaan dalam perbankan syariah atau dalam istilah 

teknisnya aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun 

dalam valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, 

penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada 

rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.
13

 

Sedangkan menurut UU RI No. 07 tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 ayat 12, yang telah 

direvisi menjadi UU perbankan No. 10 tahun 1998, pengertian pembiayaan adalah penyediaan 

uang tagihan yang dapat di persamakan. Dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

mengembalikan uang atau tagihan tersebut, setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau 

pembagian hasil keuntungan.
14

 

Analisis pembiayaan dilakukan untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat 

dipercaya. Maka, sebelum pembiayaan disalurkan, bank terlebih dahulu mengadakan analisis 

pembiayaan. Analisis pembiayaan mancakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek 

usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar 
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bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan pasti 

kembali.
15

 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan 

aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana untuk suatu usaha atau proyek tertentu dalam 

berinvestasi dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan di awal akad sebagai sumber 

pendapatan bank. 

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama bank syariah. Tujuan pembiayaan uang 

dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan stake holders adalah sebagai berikut: 

1. Pemilik  

Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan 

atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut; 

2. Pegawai  

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya; 

3. Masyarakat 

a. Pemilik Dana 

Sebagaimana pemilik, masyarakat pemilik dana mengharapkan dari dana yang di 

investasikan akan diperoleh bagi hasil. 

b. Para debitur, dengan penyediaan dana baginya mereka terbantu guna menjalankan 

usahanya (sektor produktif). 

c. Masyarakat Umum 

Masyarakat umum yang berhubungan dengan bank akan dapat memperoleh barang-barang 

yang dibutuhkan. 

4. Pemerintah  
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Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan 

Negara. Disamping akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan yang diperoleh dari bank 

dan juga debitur). 

5. Bank  

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan bank dapat 

meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan 

usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang di layaninya.    

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat 

penerima, diantaranya:
16

 

1. Meningkatkan daya guna uang; 

2. Meningkatkan daya guna barang; 

3. Meningkatkan peredaran uang; 

4. Menimbulkan kegairahan berwirausaha; 

5. Stabilitas ekonomi; 

6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional; 

7. Sebagai alat hubungan ekonomi Internasional. 

Yang termasuk ke dalam unsur-unsur pembiayaan adalah:
17

 

1. Bank Syariah. Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang 

membutuhkan dana. 

2. Mitra Usaha/Partner. Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, 

atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah. 
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3. Kepercayaan. Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima 

pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah 

sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. 

4. Akad. Merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank 

syariah dan pihak nasabah/mitra. 

5. Risiko. Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung 

risiko tidak kembalinya dana. 

6. Jangka Waktu. Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar 

kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah.  

7. Balas Jasa. Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah 

membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan 

nasabah. 

 

E. Langkah-Langkah Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Adapaun penelitian dalam penulisan skripsi ini disusun berdasarkan metode Deskriptif 

Analisis. Deskriptif Analisis adalah metode penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan 

pelaksanaan akad wakalah dalam pembiayaan murābahah  di Bank BJB Syariah Cabang 

Bandung, berdasarkan hubungan teori dengan kenyataan di lapangan. Serta mendeskripsikan 

suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Tipe penelitian 

Deskriptif Analisis seperti ini merupakan metode studi kasus, yaitu metode yang memusatkan 

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

wakalah dalam pembiayaan murābahah  di Bank BJB Syariah Cabang Bandung. 

2. Teknik Penelitian 



 

 

Dalam pengumpulan data untuk melengkapi penelitian, penulis menggunakan beberapa 

teknik penelitian sebagai berikut: 

a. Wawancara  

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui 

tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.
18

 Teknik 

ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data dan apabila peneliti ingin melakukan 

studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang teliti.
19

 Dalam hal ini penulis 

melakukan wawancara dengan karyawan dari Bank BJB Syariah Cabang Bandung yang 

sudah ditunjuk untuk memberi penjelasan tentang masalah yang akan diteliti oleh penulis. 

b. Observasi Langsung 

Observasi langsung yaitu pencatatan setiap apa yang penulis lihat yang ada hubungannya 

dengan masalah.  

c. Studi Kepustakaan 

Yaitu menggunakan informasi yang terdapat di perpustakaan. Dalam hal ini ialah dengan 

membaca dan mengkaji buku-buku yang berhubungan dengan topik pembahasan dan 

permasalahan. 

3. Jenis Data 

Kategori data yang digunakan penulis dalam karya tulis ini adalah Data Kualitatif. Dalam 

menganalisis data yang bersifat kualitatif diperlukan langkah-langkah sebagai berikut yaitu 

proses satuan uniting, kategorisasi, dan penafsiran.
20

 Dan data-data tersebut tentu saja data yang 
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berhubungan dengan inti masalah yang akan dibahas, yaitu pelaksanaan akad wakalah dalam 

pembiayaan murābahah  di Bank BJB Syariah Cabang Bandung. 

 

4. Sumber Data 

Berdasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, maka sumber data dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Sumber data primer adalah keterangan atau penjelasan dari orang-orang yang terlibat 

langsung dalam penelitian ini. Dalam hal ini data yang dijadikan data primer adalah data 

yang langsung dikumpulkan oleh penulis dari sumber-sumbernya, baik itu data yang 

diperoleh dalam bentuk file dan selebaran ataupun yang diperoleh secara lisan dan tulisan 

melalui proses wawancara. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur 

artinya wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-

pertanyaan yang akan diajukan. Dengan metode ini peneliti bertujuan mencari jawaban 

terhadap hipotesis kerja. Untuk itu pertanyaan-pertanyaan disusun rapi dan ketat.
21

 

b. Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari tulisan-tulisan yang ada 

kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini. 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.
22

 

 

5. Lokasi Penelitian 
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Penelitian ini dilaksanakan di Bank BJB Syariah Cabang Bandung, Jalan Pelajar Pejuang 45 

No. 54 Bandung 40262, Jawa Barat, Tlp. (022) 7308062. 

6. Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis melalui beberapa tahapan, antara lain: 

a. Inventarisir data, yaitu mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang terkumpul dari 

berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder. 

b. Mengklasifikasikannya ke dalam satuan unit dengan pernyataan penelitian. 

c. Mengklasifikasikan lagi data yang telah diklasifikasikan tadi dengan kerangka pemikiran. 

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

lapangan. 

e. Mencari kesimpulan yang diperlukan dari data yang dianalisis dengan mangacu pada 

perumusan masalah dan tujuan penelitian. 

 


