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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Munculnya berbagai lembaga keuangan perbankan  yang saat ini 

menunjukkan eksistensinya, baik itu lembaga keuangan perbankan yang 

menggunakan sistem konvensional, maupun lembaga keuangan perbankan yang 

menggunakan sistem dan prinsip syariah, saat ini telah menjadi suatu bagian 

dimensi kehidupan yang tidak terpisahkan, dan terus berkembang mengikuti 

kemajuan zaman.  

Eksistensi lembaga keuangan perbankan menempati posisi sangat strategis 

dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan 

pemilik dana. Dengan demikian, fungsi utama sektor perbankan dalam 

infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan dalam konteks 

bagaimana menjadikan uang efektif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi 

(how to make money effective and efficient to increase economic value)
1
. 

Fungsi dari lembaga keuangan perbankan itu sendiri adalah untuk 

memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menjalankan perekonomiannya 

dalam bentuk pembiayaan (finamcing), penghimpunan dana (funding), dan dalam 

hal pelayanan jasa (service).   
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Pada hakikatnya secara mekanisme Standard Operational  

Procedure(SOP), dan fungsi secara umum, baik itu Bank Konvensional maupun 

Bank  Syariah tidak jauh berbeda,yaitu sebagai lembaga intermediasi antara para 

penabung dan investor. Tabungan hanya akan berguna apabila di investasikan, 

sedangkan para penabung tidak dapat diharapkan untuk melakukannya sendiri 

dengan terampil dan sukses. Nasabah mau menyimpan dananya di bank, karena 

percaya bahwa bank dapat memlih alternatif investasi
2
.  

Namun, jika cermati secara mendalam dan lebih terperinci, ada perbedaan 

yang cukup signifikan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah, yaitu terletak 

pada mekanisme/sistem penghimpunan dana, dan pemberian pembiayaan berupa 

asset financing, maupun pada pelayanan jasa. Pada Bank Konvensional 

penghimpunan dana, pemberian pembiayaan berupa asset financing, maupun pada 

pelayanan jasa  memakai mekanisme/ sistem bunga (interest).  

Pengaplikasian sistem ekonomi Islam itu tidak hanya dilakukan di Negara-

negara Islam, tetapi juga di berlakukan pula di negara-negara yang bukan Islam, 

bahkan dilakukan pula di Negara-negara yang mayoritas penduduknya non 

muslim
3
. 

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 
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perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan 

keuangan
4
. 

Perbankan syariah dalam fungsi operasionalnya secara umum meliputi tiga 

aspek pokok, yaitu dalam hal penyaluran/ pembiayaan dana (lending financing), 

maupun dalam hal  penghimpunan dana (funding financing/ investasi), serta 

dalam hal pelayanan jasa (service). Kebutuhan masyarakat akan ketiga produk ini 

sangat tinggi, dan grafik perkembangannya dari tahun ke tahun terus meningkat. 

Selain tiga aspek pokok tersebut, ada fungsi tambahan Bank Syariah yang sangat 

vital, yaitu pertama, sebagai fungsi manager investai, kedua, fungsi investor yang 

berhubungan dengan pembagian hasil (profit distribution) yang dilakukan oleh 

Bank Syariah, ketiga, fungsi sosial, keempat,  jasa keuangan (perbankan)
5
.  

Dalam hal menjalanlan perekonomian masyarakat, kini pemerintah 

menerbitkan program modal kerja dan investasi yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

yang diberikan kepada lembaga-lembaga keuangan perbankan baik itu syariah 

maupun konvensional.  

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan yang diberikan 

oleh perbankan kepada UMKMK yang feasible tapi belum bankable. Maksudnya 

adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki 

kemampuan untuk mengembalikan. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat 

mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: 

pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan 

                                                           
4
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simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM 

dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor 

Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada 

usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, 

maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan 

Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya 

yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana. KUR sendiri mempunyai maksud dan 

tujuan yaitu untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi 

(UMKMK), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan. 

Pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan yang bertujuan meningkatkan Sektor 

Riil dan memberdayakan UKMK. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan 

UMKMK mencakup: 

a) Peningkatan akses pada sumber pembiayaan 

b) Pengembangan kewirausahan 

c) Peningkatan pasar produk UMKMK 

d) Reformasi regulasi UMKMK 

Upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan 

dengan memberikan penjaminan kredit bagi UMKMK melalui Kredit Usaha 

Rakyat (KUR). Pada tanggal 5 November 2007, Presiden meluncurkan Kredit 

Usaha Rakyat (KUR), dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah melalui 

PT Askrindo dan Perum Jamkrindo
6
. Meskipun program KUR ini berasal dari 

pemerintah sumber dana program KUR ini diperoleh 100% dari dana bank itu 

                                                           
6
 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Kredit Usaha Rakyat, Melalui: 

<http://kur.ekon.go.id> diakses pada tanggal 10 Oktober 2017 pukul 14.43 WIB. 

http://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan
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sendiri, hanya saja pemerintah ikut andil dalam hal subsidi dan penetapan 

marginnya. Tahap awal program KUR melibatkan enam bank, yaitu PT Bank 

Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Bukopin Tbk, PT Bank 

Tabungan Negara Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri. Bank pelaksanaan tersebut 

merupakan bank umum yang telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama 

(MoU) dengan pemerintah dan perusahaan penjaminan. Kredit difokuskan pada 

lima sektor usaha yakni pertanian, perikanan, kelautan, koperasi, kehutanan, 

perindustrian, dan perdagangan. 

Salah satu lembaga keuangan perbankan syariah yang ikut berkontribusi 

dalam  program KUR adalah Bank BRI Syariah KC Bandung Citarum dengan 

produk KUR Mikro iB BRI Syariah. Program KUR 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. Program ini menggunakan akad Murabahah sebagai akad 

transaksinya. Akad Murabahah  menurut Pedoman Pemberian Pembiayan (P3) 

BRI Syariah yaitu jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan 

keuntungan (Margin) yang disepakati oleh penjual (Bank) dan pembeli (nasabah), 

dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal 

kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah dan nasabah akan mengembalikan sebesar 

harga jual bank (harga beli bank + Margin keuntungan) pada waktu yang 

ditetapkan. Harga yang disepakati kedua belah pihak adalah adalah harga jual, 

sedangkan harga beli harus di beritahukan kepada nasabah
7
. 
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Di samping menggunakan akad Murabahah, KUR Mikro iB menggunakan 

akad Wakalah yaitu pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan 

sesuatu. Dengan tujuan untuk diberikan kebebasan dari bank kepada nasabah 

untuk membelikan barang sesuai dengan permintaan nasabah. Mekanisme dari 

pembiayaan KUR Mikro iB sama dengan pembiayaan modal kerja non-KUR di 

BRI Syariah, hanya saja dengan penetapan margin yang berbeda yang sudah 

ditentukan oleh pemerintah yaitu 9% efektif per tahun atau setara dengan 0,4% 

efektif per bulan.  

Adapun untuk lebih jelasnya mekanisme KUR Mikro iB di Bank BRI 

Syariah KC Bandung Citarum yaitu seperti dibawah ini. 

Gambar 1.1 

Skema Pembiayaan KUR Mikro iB BRI Syariah 

 

1. Negosiasi dan persyaratan 

 

2. Akad jual beli dan wakalah 

  

  (Nasabah) 

5. Nasabah memberikan bukti kuitansi 

jual beli 

 

              6.  Nasabah bayar cicil ke Bank 

 

                                                           4.   Kirim barang  

                               (Suplier) 

3.    Beli barang (Supplier) 

Sumber: Pedoman Pemberian Pembiayaan (P3) Mikro Bank BRI Syariah. 

Berdasarkan skema diatas menjelaskan bahwa bank 

menambahkan akad wakalah dengan maksud untuk mewakilkan kepada 

 



7 
 

 
 

pihak ketiga (supplier), maka dalam hal ini bank yang pada awal mulanya 

berfungsi sebagai penjual menjadi pemasok. Dapat diketahui bahwa 

kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pihak bank dengan nasabah 

dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik bank. Karena 

dapat dibuktikan dengan adanya laporan pembelanjaan atau struk dari 

nasabah kepada bank, adanya penandatanganan akad wakalah yang sudah 

ditandatangani oleh pihak bank dengan nasabah.  

B. Rumusan Masalah 

Bank BRI Syariah dalam melakukan pemberian pembiayaan Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) Mikro iB ini mengikuti dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh 

pemerintah. Meskipun program KUR ini dari pemerintah tetapi semua dana yang 

diberikan nasabah berasal dari bank penyalur, hanya saja pemerintah turut andil 

dalam penetapan subsidi dan marginnya. Berdasarkan hal ini agar mudah 

dipahami maka dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) antara Pemerintah dengan Bank BRI Syariah KC Bandung 

Citarum? 

2. Bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) dari Bank BRI Syariah KC Bandung Citarum kepada nasabah? 

3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan 

pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI Syariah KC 

Bandung Citarum? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diketahui tujuan 

penelitiannya yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) antara Pemerintah dengan Bank BRI Syariah KC 

Bandung Citarum. 

2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) dari Bank BRI Syariah KC Bandung Citarum 

kepada nasabah. 

3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap 

pelaksanaan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI 

Syariah KC Bandung Citarum. 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini dapat memberi manfaat bagi: 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Bagi penulis, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan yang lebih luas. Terutama pelaksanaan KUR di Bank 

BRI Syariah KC Bandung Citarum. 

b. Bagi bank yang diteliti, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat 

menjadi masukan yang bermanfaat. 
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2. Kegunaan Praktis 

a. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan, informasi, dan sebagai 

proses pembelajaran dan dapat bermanfaat sebagai bahan petunjuk 

atau bahan penelitian lebih lanjut. 

b. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan sebagai informasi yang 

dapat dipergunakan untuk tambahan pengetahuan dan menjadi bahan 

informasi, khususnya yang mengkaji topik-topik yang berkaitan 

dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 

E. Studi Pustaka 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Nadratuzzaman Hosen dalam 

jurnalnya yang berjudul Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah 

Mandiri Kabupaten Pati, menyatakan bahwa dengan adanya keberadaan bank 

syariah dalam kegiatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) menunjukkan bahwa semakin 

banyaknya masyarakat yang berminat untuk mendapatkannya dengan akad 

syariah. Dan Bank Syariah Mandiri juga memiliki perbedaan dengan bank-bank 

penyalur KUR lainnya terutama yang berbasis “bunga”. Diantaranya 

perbedaannya adalah berupa operasional maupun tata nilainya, kekurangan 

maupun kelebihannya, kendala maupun faktor pendukungnya, persepsi dari 

penyalur maupun penerima KUR, dan lain-lain. Diantara hal yang membedakan 

prinsip syariah pada dualisme bank adalah beban biaya yang ditanggung. Pada 

bank konvensional membebankan biaya transaksi di bank pada dana KUR. 
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Sehingga pada saat pencairan, KUR yang diterima adalah dana KUR yang telah 

dikurangi dengan beban biaya di bank.
8
 

Adapun persamaan dari jurnal ini terletak pada produk yang di teliti yaitu 

Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sedangkan perbedaan dari jurnal ini yaitu lebih 

membahas kepada bagaimana respon nasabah mengenai program ini dan analisis 

statistik. 

Junis Fadhilah juga dalam penelitiannya tentang Prospek Kredit Usaha 

Rakyat pada Bank Syariah Mandiri, menuliskan bahwa KUR di Bank Syariah 

Mandiri dinamakan Barakah BSM, standar operasionalnya sama dengan bank 

penyalur KUR lainnya (sesuai dengan Kep-14/D.I.M.Ekon/04/2009 dan peraturan 

terkait lainnya), hanya saja sebagai bank syariah, Bank Syariah Mandiri 

menggunakan akad murabahah dalam menyalurkan KUR tersebut. Jaminan yang 

mengcover kurang lebih sebesar 30% dari total pembiayaan KUR tetap 

disyaratkan oleh BSM kepada nasabah untuk mencegah moral hazard.
9
 

Dari skripsi diatas, terdapat persamaannya yaitu teletak dari pembahasan 

yang diteliti yaitu tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) di lembaga keuangan 

perbankan syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan lain yaitu 

skripsi ini lebih membahas kepada perhitungan laba bersih yang didapat oleh 

bank. 

Syahrul Fitriadin Hamdani dalam penelitiannya pada tahun 2013 yang 

berjudul Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Melalui Akad Murabahah 

                                                           
8
 Muhammad Nadratuzzaman H, Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah 

Mandiri Kabupaten Pati, Jurnal Liquidity Vol 3 No. 1. (Jakarta: Fakultas Ekonomi UIN Syarif 

Hidayatullah, 2014), hlm. 69. 
9
 Junis Fadhilah, Prospek Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Mandiri, 

(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), Hlm. 88. 
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di Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung Bandung, menuliska bahwa Praktik 

penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Mandiri KCP 

Ujungberung Bandung tidak sesuai dengan ketentuan murabahah dalam Fiqh 

muamalah karena ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi. Begitupula dalam 

Fatwa DSN pada butir 5 dan 6 tersebut menyatakan secara tegas bahwa dalam 

transaksi murabahah yang diperjualbelikan adalah barang, maka bank syariah dan 

koperasi harus membeli barang atas nama sendiri dan secara sah sehingga 

mengetahui secara jelas dan tepat harga perolehan barang yang diperjualbelikan.
10

 

Berdasarkan skripsi diatas, terdapat persamaan objek yang diteliti yaitu 

pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, hanya saja perbedaannya skripsi ini 

menyebutkan bahwa tidak sesuainya pelaksanaan KUR di Bank Syariah Mandiri 

dengan ketentuan murabahah karena tidak ada salah satu syarat yang tidak 

terpenuhi. 

F. Kerangka Pemikiran 

Salah satu kebijakan Pemerintah Kementrian Perekonomian untuk 

mendukung kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu 

menggalakkannya program Kredit Usaha Rakyat. Untuk itu Bank Indonesia 

menganjurkannya ke setiap lembaga-lembaga keuangan perbankan baik itu 

syariah dan konvensional.  

Adapun bank yang ikut berkontribusi dalam program Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) ini adalah PT. BRISyariah. Yang mana program ini bertujuan untuk 

memberikan pembiayaan bagi kelas menengah yaitu dikhususkan untuk UMKMK 

                                                           
10

 Syahrul Fitriadin Rahmani, Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Melalui 

Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri KCP Bandung Ujungberung, (Bandung: UIN Sunan 

Gunung Djati, 2013), hlm. 68. 
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yang dapat mengembalikan pembaiayaannya dalam kurun waktu yang sudah 

ditentukan. BRISyariah dalam menjalankan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

ini menggunakan akad Murabahah namun pada akad itu ditambahkan pula 

dengan akad Wakalah sebagai akad transaksinya. 

Definisi pembiayaan Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank 

dan nasabah di mana Bank Islam membeli barng yang diperlukanoleh nasabah 

dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga 

perolehan ditambah dengan keuntungan /margin)  yang disepakati antara Bank 

Islam dan nasabah.
11

 Berdasarkan definisi Wahbah al-Zubahili menjelaskan, al-

murabahah  ialah penjualan dengan harga yang sama dengan modal disertai 

tambahan keuntungan.
12

 

Secara teknis, murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil 

bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian murabahah atau mark 

up, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh 

nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian 

menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambah suatu mark up atau 

keuntungan.
13

 

Jadi murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga 

perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli 

akad ini merupakan salah satubentuk natural certainty contracts, karena dalam 

                                                           
11

 Veithzal Rivai dkk, Islamic Banking, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), Hlm. 687. 
12

 Atang Abd. Hakim, Fiqh Perbankan Syariah, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 

Hlm. 226. 
13

 Sutan Reny Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum 

Perbankan Indonesia, (Jakarta: Yayasan Adikarya IKAPI, 2007), Hlm. 64. 
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murabahah ditentukan berapa required rate of profit-nya (keuntungan yang ingin 

diperoleh).
14

 

Pembiayaan murabahah, nasabah melakukan akad bukan hanya dengan 

lisan, tetapi lebih kuat lagi, akad dilakukan dengan tulisan, sehingga bukti bahwa 

kedua belah pihak melaksanakan akad suatu pembiayaan sangat jelas dan tegas. 

Oleh karena itu, kedua belah pihak harus memahami akad yang dilakukan 

sehingga tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan.  

Berdasarkan definisi di atas tampak bahwa secara substansi pengertian al-

murabahah di kalangan ulama adalah sama meskipun diformulasikan dengan 

redaksi yang berbeda. Hal ini mengilhami DSN MUI sehingga menawarkan 

definisi al-murabahah dengan “menjual suatu barang dengan menegaskan harga 

belinya kepada pemebeli dan pemebeli membayarnya dengan harga yang lebih 

sebagai laba.” Pengertian ini senada dengan yang ditetapkan oleh penjelasan Pasal 

19 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 meskipun frase 

“....sebagai laba” dalam fatwa, oleh Udang-Undang diganti dengan frase 

“....sebagai keuntungan yang disepakati”. 

Dari ragam definisi ini dapat ditarik benang merah, bahwa keuntungan 

adalah perbedaan nilai benda yang diberikan dengan nilai benda yang diperoleh. 

Diamping itu, dalam akad murabahah terdapat beberapa unsur seperti; 

transparansi dan kejujuran sehingga melahirkan saling percaya antara penjual dan 

pembeli.
15

 

                                                           
14

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

Grafindo Persada, 2006), Hlm. 113. 
15

 Atang Abd. Hakim, …... 226. 
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Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menempatkan bahwa al-murabahah 

sebagai salah satu akad yang digunakan sebagai dasar dalam penyaluran 

pembiayaan. Dan tercantum dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 huruf d dan Pasal 21 

huruf b angka 2, yang mengamanatkan bahwa salah satu kegiatan usaha Bank 

Umum Syariah,UUS dan BPRS adalah menyalurkan pembiayaan berdasarkan 

akad murabahah, salam, dan istishna. Ketiganya merupakan landasan kegiatan 

usaha Bank Umum Syariah, UUS dan BPRS dalam menyalurkan pembiayaan. 

Menurut bahasa, akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara 

nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.
16

 

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan akad adalah perikatan ijab dan 

qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.
17

 

Secara khusus akad adalah perikatan yang ditetapkan denga ijab qabul 

berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.
18

  

Kemudian yang menjadi dasar hukum Murabahah terdapat dalam Al-

Qur’an dan Hadist. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam: 

Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 275 

َم الّرَِبا... ُ اْْلَيَْع وََحرَّ َحلَّ اَّللَّ
َ
 …َوأ

 “…Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…”
19

 

Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 29 

ن تَُكوَن تَِجََٰرةً َعو 
َ
ٓ أ َٰلَُكم بَۡيَيُكم بِٱۡلَبَِٰطِل إَِلَّ ۡنَو

َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
ِيَو َءاَنُيواْ ََل تَأ َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َ ََكَن بُِكۡم رَِحيٗها  ىُفَسُكۡمۚۡ إِنَّ ٱَّللَّ
َ
  ٢٩تََراٖض ّنِيُكۡمۚۡ َوََل َتۡقُتلُٓواْ أ

                                                           
16

 Rachmat Syafe’I, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), Hlm. 43. 
17

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm. 46 
18

 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah,…,, Hlm. 44. 
19

 Kutipan ayat Al-Qur’an ini diambil dari Aplikasi Qur’an in Word. 
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 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 

dengan suka sama suka diantara kamu. Dan jangan membunuh dirimu, 

sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” 
20

 

Adapun hadits tentang murabahah yaitu diriwayatkan Ibnu Majah r.a 

bahwa Rasulullah bersabda: 

َأ  ,  َأاْي َبَأ ْي ُهلل  َيِب َأَأ  َأ َأ ٍل :  َأ َأ  ٌث  َيِب ْي َيِب َّن  َأاْي َبَأ َأ َأ ُهلل : اُهلل  َألَأ ْي َيِب  َأ َألَّن َأ  َأ اَأ  صَألَّني  َأ َّن  الَّن َيِب
 (   ه     م       ص  ب) َأ َألْي ُهلل  اْي َبُهلل ِّر  َيِب الَّن َيِب ْيَيِب اَيِبلْي َبَأ ْي َيِب  َأ اَيِبلْي َبَأ ْي َيِب ,  َأ َأ ُهلل   َأ اْي ُهلل َأ 

“Nabi bersabda, tiga hal yang didalamnya mengandung keberkahan: jual beli 

secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan 

tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” 
21

 

Berdasarkan akad jual beli tersebut bank membeli barang yang dipesan 

dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga beli dari supplier 

ditambah keuntungan yang disepakati. Bank harus memberitahu secara jujur harga 

pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Adapun syarat dan 

rukun Murabahah itu sendiri diantaranya adalah: 

Syarat-syarat muarabahah sebagai berikut:
22

 

1. Penjual member tahu biaya modal kepada nasabah 

2. Kontrak pertama harus sah sesuai rukun yang ditetapkan 

3. Kontrak harus bebas dari riba 

4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat setelah 

pembelian. 

                                                           
20

 Ibid. 
21

 Kutipan Hadist di atas dilihat dari HR. Ibn Majah, lihat Muhammad bin Ismail al-

Kahlani ash-Shan’ani, Subul as-Salam: Syarh Bulugh al-Marammin Adillat al-Ahkam, Beirut: Dat 

al-Fikr, t.t, juz III, hal. 76 
22

 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syari’ah dan Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema 

Insani, 2001), Hlm. 102. 
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Sedangkan rukun dari murabahah adalah sebagai berikut: 

a. Penjual (Ba’i) 

b. Pembeli (Musytari) 

c. Objek jual beli (Mabi’) 

d. Harga (Tsaman) 

Murabahah sebagai salah satu produk Bank Syariah, sesuai dengan dasar 

operasionalnya yakni syariah Islam, maka sudah tentu harus mengikuti tata cara 

bermuamalah yang bener sesuai dengan asas-asas muamalat sebagai berikut
23

: 

1. Asas tabaddulul manafi’ , berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah 

harus memberikan keuntungan yang bermanfaat bersama bagi pihak-pihak 

yang  terlibat; 

2. Asas pemerataan, adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang 

muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh 

segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata 

diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin; 

3. Asas ‘an taradhin atau suka sama suka, asas ini merupakan kelanjutan dari 

asas pemerataan di atas; 

4. Asas ‘adamul gharar, berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak 

boleh ada gharar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah 

satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan 

hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi atau 

perikatan. Asas ini adalah kelanjutan dari asas ‘an taradhin; 

                                                           
23

 Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: Yayasan Piara, 1997), Hlm. 113-114 
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5. Asas al-birr wa al-taqwa, asas ini menekankan bentuk muamalah yang 

termasuk dalam kategori suka sama suka adalah sepanjang bentuk 

muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling 

menolong antar sesama manusia untuk al-birr wa al-taqwa, yaitu 

kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya; 

6. Asas musyarakah, asas ini menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah 

ialah musyarakah, yakni kerjasama antara pihak yang saling 

menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat juga bagi keseluruhan 

masyarakat manusia. 

Selain menggunakan akad Murabahah dalam pelaksanaan KUR, bank 

juga menambahkan akad lainnya yaitu akad Wakalah di dalamnya. Tanpa 

transaksi wakalah niscaya bank syariah akan sangat kerepotan dalam memberikan 

pembiayaan karena harus membeli sendiri barang yang dibutuhkan debitur
24

. 

Menurut Sayyid Sabiq, wakalah atau wikalah berarti penyerahan, 

pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam bahasa Arab, hal ini dapat 

diapahami sebagai at-tafwidh. Islam mensyariatkan al-wakalahkarena manusia 

membutuhkannya. Dengan alasan tidak setiaporang mempunyai kemampuan atau 

kesempatan untukmenyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu 

kesempatan,seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain 

untukmewakili dirinya.
25

 

                                                           
24

 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh Keuangan,  (Jakarta: Rajawali Pers, 

2004). Hlm. 111. 
25

 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema 

Insani, 2001), Hlm. 120. 
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Ketika pihak bank syariah menerapkan akad wakalah dalam pengadaan 

barang pembiayaan murabahah akan menimbulkan beberapa dampak, 

diantaranya: 

1. Karena bank syariah meminta nasabah untuk menjadi wakil, maka atas 

kerja nasabah tersebut seharusnya bank syariah memberikan upah (fee) 

kepada nasabah atas wakil pembelian barang karena adanya tenaga yang 

dikeluarkan pada saat melakukan penelitian. 

2. Pengakuan piutang bank syariah kepada nasabah (hutang nasabah kepada 

bank) menjadi sebesar uang yang diterima nasabah, bukan sebesar harga 

jual murabahah (harga perolehan barang ditambah dengan keuntungan 

yang disepakati)
26

. 

Disamping itu, praktek tersebut juga mengandung beberapa risiko, yaitu: 

1. Hutang nasabah lebih kecil dibandingkan dengan hutang dalam transaksi 

murabahah. Dengan diserahkannya uang kepada nasabah sebagai wakil 

dengan akad wakalah, maka hutang nasabah kepada bank hanya sebesar 

uang yang diterima nasabah, hal ini berbeda jika terjadi jual beli 

murabahah, dimana yang terhutang nasabah adalah sebesar harga jual 

barang, yaitu harga perolehan ditambah dengan keuntungan. 

2. Peluang besar untuk penyalahgunaan dana dengan diterimanya uang ini 

menjadi peluang besar bagi nasabah untuk menggunakan dana tersebut 

untuk kepentingan lain, karena bagi nasabah hutangnya hanya sebesar 

uang yang diterima. 
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 Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, (Jakarta: 

Grasindo, 2005), hlm. 69. 
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3. Hilangnya karakteristik bank syariah (khususnya jual beli). Salah satu 

karakteristik bank syariah adalah titik pandangnya terhadap uang, dimana 

uang bagi bank syariah hanya sebagai alat pembayaran bukan sebagai 

komoditas yang diperdagangkan. Apabila transaksi bank syariah mengakui 

hutang nasabah sebagai harga jual barang, hal ini tidak berbeda dengan 

bank konvensional dalam melakukan transaksi pembiayaan konsumtif 

(consumer financing), dimana bank menyerahkan uang untuk pembelian 

barang dan hutang nasabah sebesar harga barang ditambah dengan 

bunga
27

. 

G. Langkah-langkah Penelitian 

Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, guna memperoleh data yang 

diinginkan adalah dengan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam 

penelitian status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem 

pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian 

deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar 

fenomena yang diselidiki.
28

 

Metode ini diterapkan dalam penelitian Pelaksanaan Pembiayaan Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI Syariah KC Bandung Citarum Ditinjau dari 

Hukum Ekonomi Syariah. 
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 Ibid, Hlm. 69. 
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 Moh Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 54. 
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2. Sumber Data 

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua 

kategori, yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian ini bersumber dari 

Pedoman Pemberian Pembiayaan (P3) dan pedoman pemberian Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB BRI Syariah KC Bandung Citarum dan 

hasil wawancara dengan Manager Marketing Mikro (M3), Area Support 

(AS) dan Account Officer Marketing (AOM). 

b. Sumber Data Sekunder 

Merupakan data-data yang menunjang data primer, yang diperoleh dari 

literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, artikel, jurnal, internet 

serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3. Jenis Data 

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini data kualitatif. Data 

kualitatif adalah data yang berupa tulisan bukan berupa angka mengenai tingkah 

laku manusia yang dapat diamati. Data ini penulis dapatkan dari hasil PKL 

(Praktik Kerja Lapangan) di BRI Syariah KC Bandung Citarum. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan penelitian yang diangkat, maka dalam pengumpulan data 

digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 
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a. Wawancara  

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab 

yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan, masalah, 

dan hipotesis penelitian.
29

 Penelitian dilakukan dengan melakukan 

wawancara secara langsung dengan Bapak I Wayan Oke Saputra dan Ade 

Sudrajat selaku Manager Marketing Mikro (M3), Helny Octaviani selaku 

Area Support (AS), dan Sandi Kristian selaku Account Officer Marketing 

(AOM) pada tanggal 03 Juni 2017 dan tanggal 16 Januari 2018 pukul 

09.00 WIB. 

b. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan data sekunder yang digunakan untuk 

mendukung data primer, dan dalam hal ini dilakukan dengan mengadakan 

penelitian terhadap literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini, 

literatur ini berupa buku, internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan 

tema penelitian ini. 

c. Dokumentasi  

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau 

catatan-catatan yang tersimpan baik berupa catatan transkip, buku, surat  

kabar, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang ada.
30
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 Moh. Pabandu Tika, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), Hlm. 
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5. Analisis Data 

Dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara 

dari pihak Bank BRI Syariah KC Bandung Citarum dan sumber lainnya, sehingga 

dapat mengolah atau menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data. 

b. Mengklasifikasi data tersebut dan menyusun ke dalam satuan-satuan 

menurut rumusan masalah. 

c. Menghubungkan antara data yang ditemkan dengan data lain, dengan 

berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan. 

d. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian 

menghubungkan data dengan teori. 

e. Menarik kesimpulan dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian. 

 


