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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip syariah adalah prinsip hukum 

Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh 

lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Lembaga 

Keuangan Syariah. Sistem lembaga keuangan atau aturan yang menyangkut aspek 

keuangan dalam sistem mekanisme keuangan disuatu negara telah menjadi 

instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan.
1
  

Untuk memperlancar perkembangan pembangunan disuatu negara, salah 

satunya dengan keberadaan bank syariah. Bank syariah di tanah air sedikit banyak 

telah diakui oleh masyarakat luas dan mendapatkan pijakan yang kokoh setelah 

adanya UU no. 7 tahun 1992 yang direvisi melalui UU no. 10 tahun 1998 yang 

dengan tegas mengakui keberadaan dan fungsinya bank bagi hasil atau bank 

syariah serta didukung oleh Fatwa DSN-MUI tentang bunga bank itu haram.
2
 

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum islam untuk memberikan 

jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi oleh umat Islam. Fatwa 

Dewan Syariah Nasioan (DSN) mempunyai peranan yang penting dalam upaya 

pengembangan produk lembaga keuangan syariah baik bank maupun nonbank. 
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Dengan adanya pertimbangan dari para ahli, maka fatwa yang dikeluarkan DSN-

MUI memiliki kewenangan dan kekuatan ilmiah bagi kegiatan usaha ekonomi 

syariah. Agar fatwa mempunyai kekuatan hukum yang lebih mengikat, maka 

perlu diadopsi dan disahkan secara formal ke dalam bentuk peraturan perundang-

undangan.
3
  

Berdasarkan revisi tersebut kedudukan bank syariah atau bank bagi hasil 

semakin kuat dan bahkan dapat disejajarkan kedudukannya dengan perbankan 

konvensional.
4
 Selain itu UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah 

menugaskan kepada Bank Indonesia untuk mempersiapkan perangkat peraturan 

dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional Bank Syariah.
5
 

Optimisme perkembangan bank syariah yang semakin baik dimasa yang akan 

datang didukung oleh kondisi semakin meningkatnya pemahaman dan keinginan 

masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Sementara itu, para 

bankir dan investor baru juga mulai menyadari mengenai potensi pasar dan 

keunggulan komparatif yang dimiliki oleh sistem perbankan syariah sehingga 

menimbulkan minat untuk mengembangkan pelayanan jasa perbankan syariah.
6
 

Hingga tahun 2007 perbankan syariah mempunyai perkembangan yang signifikan, 

dan sudah banyak yang membuka bank dengan sistem syariah, baik berupa UUS 

(Unit Usaha Syariah) maupun bank syariah, seperti: Bank Muamalat Indonesia, 
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Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dll.
7
 Pelayanan jasapun salah satunya 

dilakukan oleh Bank BRI Syariah KCP Majalaya Kabupaten Bandung. 

Bank BRI Syariah KCP Majalaya adalah bank syariah yang digerakkan 

oleh nilai-nilai islami, amanah adalah bagian utama dari Bank BRI Syariah. 

Amanah inilah yang memberi makna bagi kredibilitas, akuntabilitas, dan 

tanggung jawab dari Bank BRI Syariah sendiri. Produk pembiayaan pada Bank 

BRI Syariah KCP Majalaya yang banyak diminati oleh masyarakat adalah 

Pembiayaan Mikro Syariah yang menggunakan akad Murabahah bil Wakalah. 

Agar lebih jelas penelitian ini akan dilakukan di Bank BRI Syariah KCP Majalaya 

Kabupaten Bandung.  

Bank BRI Syariah KCP Majalaya memiliki produk baru yang dirilis pada 

bulan Agustus tahun 2016  yaitu produk Pembiayaan yang menggunakan akad 

Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT). Pada dasarnya dalam produk Pembiayaan 

dengan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) ini mempermudah masyarakat 

untuk melakukan pembiayaan secara fleksibel. Produk ini menggunakan akad 

Ijarah Muntahiya Bittamlik yang diakhiri dengan Hibah, namun sebelumnya 

terjadi akad jual beli antara nasabah dengan Bank Syariah. Hal tersebut sedikit 

berbeda jika dilihat dari Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-

Ijarah al-Muntahiyah bi at-Tamlik. Dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI tersebut 

hanya ditetapkan dua akad dalam IMBT, yaitu akad IMBT sebagai akad sewa dan 

akad jual beli atau Hibah sebagai akad pemindahan kepemilikan terhadap objek 

sewa. 
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Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 27 tahun 2002, disebutkan bahwa 

pihak yang melakukan transaksi Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) harus 

melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. Dengan demikian, pada akad Ijarah 

Muntahiya Bittamlik (IMBT) juga berlaku semua rukun dan syarat yang ada 

dalam transaksi Ijarah.
8
 Prinsip Ijarah dapat dilakukan pada semua jenis 

pembiayaan penuh. Pembiayaan penuh merupakan talangan dana untuk 

pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem 

pembayaran sewa tanpa diakhiri dengan kepemilikan.
9
 Umat Islam pada masa 

sahabat telah berijma’ bahwa Ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.
10

 

Sedangkan akad perjanjian Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) harus disepakati 

ketika akad Ijarah ditandatangani. Selanjutnya pelaksanaan akad pemindahan 

kepemilikan, baik dengan jual beli atau Hibah hanya dapat dilakukan setelah masa 

Ijarah selesai. 

Transaksi Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) adalah sejenis perpaduan 

antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri 

dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan 

ini pula yang membedakan dengan Ijarah biasa.
11

 Sampai saat ini, mayoritas 

produk pembiayaan yang ada di Bank BRI Syariah KCP Majalaya masih terfokus 

pada produk-produk Murabahah (prinsip jual-beli) yang hanya bisa digunakan 

untuk pembiayaan produktif saja. Dengan adanya produk pembiayaan dengan 
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akad baru yaitu akad Ijarah Muntahiya Bittamlik menjadi solusi bagi nasabah 

yang ingin mengajukan pembiayaan bukan sekedar untuk produktif saja, 

melainkan bisa untuk pembiayaan konsumtif. 

Pembiayaan Murabahah (prinsip jual-beli) sebenarnya memiliki kesamaan 

dengan pembiayaan Ijarah. Keduanya termasuk dalam kategori Natural Certainly 

Contracts, dan pada dasarnya adalah kontrak jual beli. Yang membedakan 

keduanya hanyalah objek transaksi yang diperjualbelikan tersebut. Dalam 

pembiayaan Murabahah, yang menjadi objek transaksi adalah barang, misalnya: 

rumah, mobil, motor dan sebagainya. Sedangkan dalam pembiayaan Ijarah, objek 

transaksinya adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga 

kerja.
12

 Dalam praktiknya, pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik ini 

menggunakan tiga akad, yaitu akad jual beli, Ijarah Muntahiya Bitttamlik, dan 

Hibah. Sebelum melakukan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik ini nasabah yang 

mengajukan pembiayaan terlebih dahulu menjual barang yang akan disewa 

olehnya sendiri kepada pihak Bank. Hal-hal tersebut yang menjadi masalah dalam 

penelitian ini. Oleh karenanya penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

mengenai “PENERAPAN AKAD IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK PADA 

PRODUK PEMBIAYAAN DI BANK BRI SYARIAH KCP MAJALAYA 

KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN FATWA DSN-

MUI” 

 

 

                                                           
12

 Adiwarman A. Karim, “Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan”, (Jakarta: PT Raja 
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B. Rumusan dan Pertanyaan Penelitian 

Produk Pembiayaan dengan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik ini 

merupakan produk baru di Bank BRI Syariah KCP Majalaya yang prospeknya 

bagus dan fleksibel. Banyak nasabah yang ingin melakukan pembiayaan, namun 

terhambat oleh pembiayaan yang diberikan bank hanya bisa dipergunakan untuk 

hal-hal terbatas seperti modal kerja atau investasi saja. Sedangkan pada produk 

pembiayaan dengan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) ini pembiayaan 

yang diberikan bank bisa dipergunakan untuk apa saja asalkan sesuai dengan 

syariah dan tujuan akad. Tetapi, sebelum melakukan akad Ijarah Muntahiya 

Bittamlik (IMBT) ini nasabah yang mengajukan pembiayaan seolah-olah menjual 

barang yang akan disewakan olehnya sendiri kepada pihak bank. Setelah itu 

barang tersebut menjadi agunan saat pembiayaan tersebut dicairkan. Jadi obyek 

yang disewakan adalah barang yang awalnya milik nasabah yang mengajukan 

pembiayaan. Sedangkan dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-

MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi at-Tamlik hanya ditetapkan dua 

akad dalam IMBT, yaitu akad IMBT sebagai akad sewa dan akad jual beli atau 

Hibah sebagai akad pemindahan kepemilikan terhadap objek sewa. Dalam 

perspektif ilmu fiqih, barang sewa itu harus diketahui dan memiliki nilai manfaat. 

Adapun standar manfaat adalah tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam 

dan nalar akal sehat.
13

  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan yang telah penulis kemukakan 

diatas bahwa bank BRI Syariah KCP Majalaya mempunyai produk baru yaitu 
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Pembiayaan dengan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT), maka dengan ini 

dapat diambil pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) pada 

produk pembiayaan di Bank BRI Syariah KCP Majalaya Kabupaten 

Bandung? 

2. Bagaimana kesesuaian antara pelaksanaan akad Ijarah Muntahiya 

Bittamlik (IMBT) pada produk Pembiayaan di Bank BRI Syariah KCP 

Majalaya Kabupaten Bandung dengan Fatwa DSN-MUI? 

C. Tujuan Penelitian 

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad Ijarah Muntahiya 

Bittamlik (IMBT) pada produk pembiayaan di Bank BRI Syariah KCP 

Majalaya Kabupaten Bandung. 

2. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian antara pelaksanaan akad Ijarah 

Muntahiya Bittamlik (IMBT) pada produk pembiayaan di Bank BRI 

Syariah KCP Majalaya Kabupaten Bandung dengan Fatwa DSN-MUI. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain: 

1. Secara Teoritis 

Kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

informasi yang memberikan manfaat pengetahuan bagi semua pihak dan 

dijadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan muamalah tentang Akad Ijarah 

Muntahiya Bittamlik. 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan 

bagi perusahaan dan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi Bank 

BRI Syariah KCP Majalaya Kabupaten Bandung dalam menyampaikan 

informasi mengenai akad yang digunakan dalam produk pembiayaan. 

b. Bagi Penulis 

Untuk mengetahui penerapan teori yang didapatkan dalam perkuliahan 

dengan prakteknya, dan lebih memperdalam pengetahuan serta 

pengalaman di bidang perbankan. 

E. Kerangka Pemikiran 

1. Studi Terdahulu 

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis melakukan 

penelaahan yang berhubungan dengan pembiayaan yang menggunakan akad 

Ijarah Muntahiya Bittamlik. Tujuan adanya telaah adalah untuk menghindari 

terjadinya plagiasi atau pengulangan dalam penelitian, sehingga tidak terjadi 

pembahasan yang sama dengan peneliti lain. Penelitian sebelumnya yang 

berkaitan tentang akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) di Bank Syariah 

yaitu: Pertama, Fitria Sari Irawan, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Indonesia, 2012 yang berjudul Analisis Penerapan Transaksi 

Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) Berdasarkan Fatwa DSN-MUI 

No.27/DSN-MUI/III/2002 dan PSAK 107 serta Peraturan Bapepam-LK No. 

Per-04/BL/2007 pada PT. Alif. Hasil penelitian ini yaitu jika ditinjau dari 
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kesesuaian terhadap Fatwa DSN-MUI No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang 

IMBT serta Peraturan BAPEPAM-LK No.PER-04/BI/2007, pola pembiayaan 

IMBT yang diterapkan di PT. Alif sudah sesuai walaupun terdapat beberapa 

pasal yang tidak terpenuhi oleh PT. Alif. Dilihat dari segi pengakuan dan 

pengukuran pada laporan keuangan PT. Alif terdapat ketidaksesuaian dalam 

pengakuan pendapatan yang seharusnya diakui (accrue) pada akhir periode 

pelaporan akuntansi karena pendapatan yang beredar merupakan bagian dari 

periode akuntansi tersebut. Sedangkan penyajian atas pendapatan ijarah pada 

laporan laba rugi PT. Alif telah sesuai dengan PSAK 107. 

Kedua, Didik Hijrianto, Program Studi Magister Kenotariatan, 

Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro Semarang, 2010 yang 

berjudul Didik Hijrianto, Program Studi Magister Kenotariatan, Program 

Pascasarjana, Universitas Diponegoro Semarang, 2010. Hasil penelitian ini 

yaitu Pembiayaan ijarah adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu 

dengan imbalan atau bagi hasil. Prinsip syariah itu antara lain pembiayaan 

barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau 

dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak 

bank oleh pihak lain (ijarah muntahiyya bittamlik). Jadi, perjanjian 

pembiayaan ijarah dapat diartikan sebagai suatu perjanjian untuk membiayai 

kegiatan sewa menyewa, bukan kegiatan sewa menyewa itu sendiri. Dalam 
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perjanjian ijarah muntahiyya bittamlik antara nasabah dengan bank maka 

akad yang digunakan adalah perjanjian baku atau standard, akad bernama, 

akad pokok dan akad bertempo. 

Ketiga, Nadia Latifah, Program D3 Perbankan Syariah, Fakultas 

Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Walisongo Semarang, 2013 yang berjudul 

Penerapan Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) pada Pembiayaan di 

BMT Bismillah Cabang Ngadirejo Temanggung. Hasil penelitian ini yaitu 

enerapan akad Ijarah Muntahiya Bitamlik yang dilakukan oleh BMT 

Bismillah terdapat variasi akad Ijarah Muntahiyya Bittamlik menjadi Ijarah 

Muntahiya Bittamlik Bil Murabahah. BMT Bismillah dalam menerapkan 

akad Ijarah Muntahiya Bittamlik baik dari akad, rukun dan syarat, prosedur 

serta proses yang dilakukan, tidak sama persis dengan yang ada di fatwa DSN 

atau Bank Indonesia. Dilihat dari akad yang tertera secara rinci, hanya saja 

masih terdapat beberapa hal atau lampiran yang belum tercantum yaitu 

ketentuan tentang faktor berakhirnya atau bertambahnya biaya pemeliharaan 

terhadap asset yang digunakan oleh pihak kedua dalam lembar akad. 

Pemahaman nasabah terhadap isi akad dan ijab qabul masih kurang, Peran 

BMT hanya sebagai penyedia dana tanpa adanya control usaha. 

Keempat, Ani Januartini, Konsentrasi Perbankan Syariah, Jurusan 

Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 

2011 yang berjudul Penanganan Pembiayaan Bermasalah dalam Produk 

Ijarah Muntahiya Bittamlik pada PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk. Hasil 

penelitian ini yaitu prosedur pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik pada 
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BMI melalu beberapa tahap, yaitu: pertama pengajuan pembiayaan IMBT, 

kedua analisis, ketiga pengecekan dan keempat pencairan. Faktor penyebab 

pembiayaan bermasalah dalam kasus ini adalah disebabkan dari faktor 

eksternal (nasabah) yang mengalami kelesuan dalam bisnis sehingga tidak 

dapat memenuhi kewajibannya kepada BMI secara lancar. Solusi Bank 

Muamalat terhadap nasabah IMBT yang mengalami wanprestasi adalah 

dengan melakukan Revitalisasi Proses. 

Kelima, Evi Tamala, Konsentrasi Perbankan Syariah, Program Studi 

Muamalah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010 yang berjudul Konsep dan 

Aplikasi Peralihan Kepemilikan Pada Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT); 

Studi Komparatif (PT. Bank Muamalat Indonesia dan Bank DKI Syariah 

Wahid Hasyim. Hasil penelitian ini yaitu mekanisme perpindahan 

kepemilikan pada PT. Bank Muamalat Syariah Indonesia, Tbk dan Bank DKI 

Syariah telah sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan 

Fatwa DSN yang telah dijadikan acuan. Perbedaan mekanisme perpindahan 

kepemilikan pada PT. Bank Muamalat Syariah Indonesia, Tbk ini yang 

digunakan adalah akad Jual Beli dan dilakukannya setelah masa ijarah-nya 

selesai. Sedangkan mekanisme dari perpindahan kepemilikan pada akad 

Ijarah Muntahiya Bittamlik pada Bank DKI Syariah Wahid Hasyim ini 

menggunakan dua jenis akad, yaitu akad jual beli (Murabahah) bila masa 

sewa diselesaikan sebelum masa sewa yang ditentukan berakhir (pelunasan 

dipercepat), serta akad hibah apabila masa sewa diselesaikan sesuai waktu 

yang telah ditentukan berakhir. 
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Tabel 1.1 

Studi Terdahulu 

No. Nama 

Penulis 

Judul 

Skripsi 

 

Persamaan 

 

Perbedaan 

1. Fitria Sari 

Irawan, 

Prodi 

Akuntansi, 

Fakultas 

Ekonomi, 

Universitas 

Indonesia, 

2012. 

Analisis 

Penerapan 

Transaksi 

Ijarah 

Muntahiya 

Bittamlik 

(IMBT) 

Berdasarkan 

Fatwa DSN-

MUI 

No.27/DSN-

MUI/III/2002 

dan PSAK 

107 serta 

Peraturan 

Bapepam-LK 

No. Per-

04/BL/2007 

pada PT. Alif 

Persamaan yang 

terdapat dengan 

penelitian penulis 

adalah meneliti 

mengenai 

kesesuaian akad 

Ijarah Muntahiya 

Bittamlik dengan 

Fatwa DSN-MUI. 

Perbedaannya 

terdapat pada 

peraturan yang 

digunakan untuk 

meneliti 

kesesuaian 

transaksi yang 

menggunankan 

akad Ijarah 

Muntahiya 

Bittamlik ini. Fitri 

Sari Irawan 

meneliti 

kesesuain 

transaksi Ijarah 

Muntahiya 

Bittamlik dengan 

Fatwa DSN-MUI 

NO.27/DSN-

MUI/III/2002, 

PSAK 107 dan 

Peraturan 

Bapepam-LK No. 

Per-04/BL/2007 

yang berada di 

PT. Alif. 

Sedangkan 

penulis meneliti 

tentang 

kesesuaian Fatwa 

DSN-MUI 

dengan penerapan 

akad Ijarah 

Muntahiya 

Bittamlik yang 

dilakukan oleh 

Bank BRI Syariah 

KCP Majalaya. 

2. Didik 

Hijrianto, 

Program 

Pelaksanaan 

Akad Ijarah 

Muntahiya 

Persamaannya 

terletak pada akad 

yang diteliti, 

Perbedaannya 

terdapat pada apa 

yang diteliti 
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Studi 

Magister 

Kenotariata

n, Program 

Pascasarjan

a, 

Universitas 

Diponegoro 

Semarang, 

2010. 

Bittamlik 

pada PT. 

Bank 

Muamalat 

Cabang 

Mataram 

dimana keduanya 

sama-sama 

meneliti 

mengenai 

pelaksanaan akad 

Ijarah Muntahiya 

Bittamlik. 

mengenai akad 

Ijarah Muntahiya 

Bittamlik ini. 

Penelitian Didik 

Hijrianto ini 

menganalisis 

tentang bentuk 

akad apa yang 

digunakan pada 

akad Ijarah 

Muntahiya 

Bittamlik yang 

ada di PT. Bank 

Muamalat Cabang 

Mataram. 

Sedangkan 

penulis meneliti 

tentang 

kesesuaian 

penerapan akad 

Ijarah Muntahiya 

Bittamlik yang 

dilakukan oleh 

Bank BRI Syariah 

KCP Majalaya 

dengan Fatwa 

DSN-MUI. 

3. Nadia 

Latifah, 

Program D3 

Perbankan 

Syariah, 

Fakultas 

Syariah dan 

Ekonomi 

Islam, IAIN 

Walisongo 

Semarang, 

2013. 

Penerapan 

Akad Ijarah 

Muntahiya 

Bittamlik 

(IMBT) pada 

Pembiayaan 

di BMT 

Bismillah 

Cabang 

Ngadirejo 

Temanggung 

Nadia Latifah dan 

penulis sama-

sama meneliti 

bagaimana 

penerapan akad 

Ijarah Muntahiya 

Bittamlik. 

Perbedaannya 

yaitu penelitian 

Nadia Latifah 

selain meneliti 

bagaimana 

penerapan akad 

Ijarah Muntahiya 

Bittamlik pada 

pembiayaan di 

BMT Bismillah 

Ngadirejo juga 

meneliti 

bagaimana 

kendala yang ada 

dalam 

pembiayaan 

Ijarah Muntahiya 

Bittamlik ini. 

Sedangkan 

Lanjutan Tabel 1.1 
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penulis meneliti 

kesesuaian 

terhadap 

penerapan akad 

Ijarah Muntahiya 

Bittamlik pada 

produk 

pembiayaan yang 

ada di Bank BRI 

Syariah KCP 

Majalaya dengan 

Fatwa DSN-MUI. 

4. Ani 

Januartini, 

Konsentrasi 

Perbankan 

Syariah, 

Jurusan 

Muamalat, 

Fakultas 

Syariah dan 

Hukum, 

UIN Syarif 

Hidayatulla

h Jakarta, 

2011. 

Penanganan 

Pembiayaan 

Bermasalah 

dalam Produk 

Ijarah 

Muntahiya 

Bittamlik 

pada 

PT.Bank 

Muamalat 

Indonesia 

Tbk 

Persamaan dari 

penelitian ini 

yaitu mengenai 

prosedur 

pelaksanaan 

pembiayaan 

Ijarah Muntahiya 

Bittamlik. 

Ani Januartini 

melakukan 

penelitian tentang 

pembiayaan 

Ijarah Muntahiya 

Bittamlik 

mengenai 

penyebab adanya 

nasabah yang 

bermasalah dan 

solusi yang 

dilakukan pada 

Bank Muamalat 

Indonesia. 

Sedangkan 

penulis meneliti 

kesesuaian antara 

akad Ijarah 

Muntahiya 

Bittamlik yang 

diterapkan dalam 

produk 

pembiayaan 

dengan Fatwa 

DSN-MUI yang 

ada di Bank BRI 

Syariah KCP 

Majalaya. 

5. Evi Tamala, 

Konsentrasi 

Perbankan 

Syariah, 

Program 

Studi 

Konsep dan 

Aplikasi 

Peralihan 

Kepemilikan 

Pada Ijarah 

Muntahiya 

Persamaannya 

yaitu sama-sama 

meneliti 

mengenai akad 

Ijarah Muntahiya 

Bittamlik. 

Evi Tamala 

meneliti tentang 

peralihan 

kepemilikan pada 

Ijarah Muntahiya 

Bittamlik 

Lanjutan Tabel 1.1 
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Muamalah, 

UIN Syarif 

Hidayatulla

h Jakarta, 

2010. 

Bittamlik 

(IMBT); 

Studi 

Komparatif 

(PT. Bank 

Muamalat 

Indonesia dan 

Bank DKI 

Syariah 

Wahid 

Hasyim 

menggunakan 

analisis 

komparatif antara 

Bank Muamalat 

Indonesia dengan 

Bank DKI 

Syariah. 

Sedangkan 

penulis meneliti 

tentang akad 

Ijarah Muntahiya 

Bittamlik yang 

ada di Bank BRI 

Syariah KCP 

Majalaya 

menggunakan 

analisis deskriptif.  

 

2. Kerangka Pemikiran 

Akad adalah kontrak antara dua belah pihak. Fiqih Muamalah 

membagi akad menjadi dua bagian, yakni akad tabarru’ dan akad 

tijarah/mu’awadah. Akad tabarru’ adalah segala macam perjanjian yang 

menyangkut non-for profit transaction (transaksi nirlaba). Akad ini dilakukan 

untuk tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan yang 

mengharapkan balasan dari Allah SWT semata, itu sebabnya akad ini tidak 

bertujuan untuk mencari keuntungan komersil. Contoh akad tabarru’ adalah 

akad dalam meminjamkan uang (qard, rahn, hiwalah), akad dalam 

meminjamkan jasa kita (kafalah, wakalah, wadi’ah), dan akad dalam 

memberikan sesuatu (hibah, waqf, shadaqah, dan lain-lain).
14

 

Sedangkan akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang 

menyangkut for profit transaction. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan 

                                                           
14

 Adiwarman A. Karim, Op. Cit., hlm. 66. 
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mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh akad tijarah adalah 

akad investasi (musyarakah, muzara’ah, musaqah, mukhabarah), akad jual-

beli (murabahah, istishna, salam), dan akad sewa-menyewa (ijarah).
15

 

Kemudian berdasarkan tingkat kepastian dan hasil yang diperolehnya, akad 

tijarah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: Natural Certainly Contract 

(NCC) dan Natural Uncertainly Contract (NUC). 

Dalam NCC, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang 

dimilikinya, kontrak ini menawarkan return yang tetap dan pasti. Yang 

termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak yang berbasis jual beli, 

upah dan sewa menyewa seperti akad murabahah, istishna, salam dan ijarah. 

Sedangkan dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan 

asetnya menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung risiko bersama-

sama untuk mendapatkan keuntungan. Disini keuntungan dan kerugian 

ditanggung bersama-sama. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan 

kepastian pendapatan (return). Yang termasuk dalam kategori ini adalah akad 

musyarakah, muzara’ah, musaqah, mukhabarah. 

Prinsip dasar muamalah adalah: 

ُم فِى انأُمعَامَ   َصأ ِريأِمَهااَْلأ بَاَحةُ إِالَّ أَنأ يَدُلَّ دَِنيأٌم َعهَى تَحأ ِ هَِة اْلأ  

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil 

yang mengharamkannya”. 

Adapun akad-akad yang terlarang yaitu akad yang melanggar prinsip 

ن akad yang melanggar prinsip ,(Kerelaan) َعهأ تََراٍض ِمنأُكمأ  هَُمىأ َن َوالَ تُظأ ِهُمىأ  dan ,الَتَظأ

                                                           
15

 Ibid., hlm. 70. 
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akad yang tidak ada rukun dan syaratnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-

Qur’an mengenai hal-hal yang dilarang dalam transaksi salah satunya adalah 

riba. Riba secara bahasa artinya: ziyadah/tambahan. Menurut istilah teknis, 

riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. 

Terdapat beberapa pendapat mengenai riba, namun secara umum ditegaskan 

bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli 

maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip 

muamalat dalam Islam.
16

 

Adapun prinsip dasar lain yang harus dipenuhi oleh Lembaga 

Keuangan Syariah dalam melaksanakan transaksi keuangan yaitu tidak boleh 

mengandung unsur yang dilarang berupa perjudian (maysir), ketidakjelasan 

(gharar), dan suap-menyuap (risywah). Ditinjau dari segi fiqhiyyah, 

ditemukan banyak ayat dan hadits yang menerangkan tentang asas 

bermuamalah, salah satunya dalam al-Qur’an Surah an-Nisaa [4]:29
17

 

                       

                    

      

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu”.
18

 

 

                                                           
16

 Zinuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 88. 
17

 Muhamad Nadratuzzaman, Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia, 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 10-11. 
18

 Mohamad Taufiq, Quran in Ms. Word (Version 1.2.0, 2013) 
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Jika dilihat dari penggunaan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik pada 

produk pembiayaan yang ada di Bank BRI Syariah KCP Majalaya ini pada 

dasarnya adalah pembiayaan dengan obyek barang jaminan yang di sewa-

hibahkan. Bank terlebih dahulu membeli barang dari nasabah yang ingin 

mengajukan pembiaayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) kemudian 

mengambil keuntungan dari akad tersebut berupa ujrah/fee kemudian di akhir 

masa sewa barang tersebut dihibahkan kepada nasabah. Hibah atau 

pemberian adalah peralihan hak atas harta dalam wujud materinya berikut 

jasa atau manfaat yang melekat dalam materi itu sendiri.
19

 

F. Langkah-Langkah Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu 

suatu metode penulisan yang digunakan dengan cara mengumpulkan, 

mengolah, menganalisa data dari hasil penelitian, mengenai faktor-faktor 

yang merupakan pendukung terhadap variabel-variabel yang diteliti. 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan 

sumber data sekunder. 

a. Data Primer 

Yaitu data yang didapat dari sumber pertama, dan dalam penelitian 

ini data diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak yang ada di 

Bank BRI Syariah KCP Majalaya. 
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b. Data Sekunder 

Yaitu data yang penulis peroleh dari data lain yang menunjang 

sumber data primer seperti buku-buku, laporan-laporan kantor, seperti 

data, khususnya laporan Pembiayaan yang menggunakan akad Ijarah 

Muntahiyya Bittamlik (IMBT), keadaan geografis, deskripsi umum tentang 

ruang lingkup dan data-data lain yang berhubungan dengan penelitian. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah mengumpulkan informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan 

pula, dan dilakukan dengan tatap muka antara pencari informasi dan 

sumber informasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara 

dengan pihak-pihak yang terkait seperti, BOS, Account Officer, Customer 

Service, dan karyawan lain yang ada di Bank BRI Syariah KCP Majalaya. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menyelidiki 

benda-benda tertulis, seperti buku-buku, dokumen, dan peraturan-

peraturan. Cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti 

arsip-arsip teori yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam 

penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi 

dari dokumen-dokumen di Bank BRI Syariah KCP Majalaya. 
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c. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu  mengumpulkan data-data dengan cara mengkaji buku-buku, 

situs website, serta referensi lainnya yang sesuai dengan permasalahan 

yang ada di dalam judul penelitian ini. 

4. Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh; 

b. Mengklasifikasikan seluruh data yang masuk; 

c. Mengkaji data-data yang terpilih; 

d. Menghubungkan data dan teori yang sudah dikemukakan dalam 

kerangka pemikiran; dan 

e. Menarik kesimpulan. 


