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ABSTRAKSI 

Tujuan dari penulisan ini adalah Untuk mengetahui sistem pembiayaan dalam 

akad Murabahah pada BPRS Dana Amanah.Untuk mengetahui apakah dalam 

pembiayaan ini murni prosedur Murabahah atau lebih condong dalam jenis 

Hutang Piutang.Untuk mengetahui hambatan/permasalahan yang ditimbulkan 

dalam sistem pembiayaan Murabahah BPRS Dana Amanah. Penelitian ini 

termasuk penelitian lapangan dan untuk mencapai tujuan diatas digunakan 

metode deskriptif evaluative yaitu menggambarkan fakta pelaksanaan 

pembiayaan murabahah pada BPRS Dana Amanah untuk memberikan penilaian. 

Sumber data meliputi sumber data primer yang penulis peroleh dari pihak yang 

bersangkutan dan data sekunder dengan mempelajari bahan kepustakaan yang 

bekait dengan masalah dalam penelitian ini.Metode pengumpulan data dengan 

teknik wawancara dengan pihak terkait dan observasi yaitu pengamatan langsung 

dan dokumentasi yang melihat data dan naskah.Metode analisis yang digunakan 

dengan analisis kualitatif dimana data disusun secara sistematis dengan pola 

induktif. 

Kata kunci: Murabahah, Pembiayaan, BPRS Dana Amanah. 
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PENDAHULUAN 

Islam adalah keyakinan yang didasarkan pada persatuan tauhid yang mudah 

dipahami dan dirasionalisasikan.Islam mengajarkan manusia moral yang 

menempatkan dan menawarkan suatu sistem ekonomi yang mewajibkan pengguna 

sumber daya yang diberikan Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan yanag 

mendasar dan menyediakan mereka kondisi kehidupan layak.Di daalam sistem 

ekonomi yang konvensional telah banyak pelanggaran-pelanggaran yang 

dilakukan.Bahkan sistem-sistem yang ada di dalam ekonomi telah keluar dari 

koridor yang islami. Berawal dari sinilah islam melahirkan lembaga-lembaga 

keuangan yang berbasis syariah guna kelangsungan hidup orang banyak.  

 Perkembangan baru dalam dunia perbankan di Indonesia menunjukkan 

prospek yang lebih baik, sejak ditetapkan UU No. 7 tahun 2002 tentang perbankan 

dikuatkan dengan UU No. 10 tahun 1998 Tatanan Sistem Kelembagaan  

Keuangan di Indonesia mengalami perubahan secara mendasar. Di antara hasil 

perubahan tatanan sistem lembaga keuangan syariah antara lain, perbankan islam 

(bank umum/bank syariah), asuransi takaful,leasing(ijarah), pegadaian, syarikat 

(rahn), reksadana syariah dan BMT koperasi syariah.
1
 

 Disini akan dibahas mengenai salah satu akad yang ada pada dunia 

perbankan syari’ah yaitu Murabahah.  Bagi bank Murabahah secara prinsip 

merupakan saluran Penyaluran dana pada bank dengan cepat dan mudah. Bank 

mendapatkan profit yaitu margin dari pembiayaan serta mendapatkan fee based 

                                                           
1
 Muhammad, Kebiajakn Moneter dan Fiskal dalam Islam, (Jakarta, Salemba Empat, 2002), hlm 

93 
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income yaitu administrasi, komisi asuransi dan komisi notaris. Bagi nasabah 

merupakan alternative Pendanaan yang memberikan keuntungan kepada nasabah 

dalam bentuk membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang seperti 

pembelian dan renovasi bangunan, pembelian kendaraan, pembelian barang 

produktif seperti mesin produksi, dan pengadaan barang lainnya. Nasabah 

mendapat peluang mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran tidak 

akan berubah selama masa perjanjian.
2
 

 Banyak kita lihat sekarang bank syari’ah atau lembaga keuangan syari’ah 

lain banyak yang memanfaatkan praktek pembiayaan ini semata-mata untuk 

mencari nasabah agar banyak nasabah yang datang dan menggunakan produk-

produk pada bank syari’ah tersebut dilihat dari produknya, proses dan kemudahan 

dalam transaksi pembiayaan nya. Misal saja dalam praktek Murabahah yang 

sesungguhnya adalah jual beli barang, harga pokok ditaambah margin keuntungan 

sesuai kesepakatan menjadi Murabahah dengan hutang piutang uang dan jaminan 

nya. 

 Tapi pada BPRS Dana Amanah ada dua akad pembiayaan Murabahah 

yaitu; akad bi wakalah, dan akad bighoiri wakalah. Barang bisa didapat atau 

dipesan lewat bank, atau barang bisa dicarikan sendiri oleh nasabah, dengan hanya 

meminjam uang dalam jumlah tertentu dan jaminan misal; BPKB motor, atau 

surat potong gaji sesuai kesepakatan. Pembiayaan ini hampir bisa diartikan 

                                                           
2
 Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari’ah, (Jogjakarta: UII Press,2009), hlm 

11 
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sebagai Hutang Piutang dengan kesepakatan kedua belah pihak dalam jangka 

waktu tertentu. 

 Pada Penelitian ini akan dibahas mengenai Analisa Pembiayaan pada Jual 

Beli dengan akad Murabahah khususnya dalam hal konsep operasionalnya 

maupun akad nya pada Bank Perkreditan Rakyat (BPRS) Dana Amanah Pajang 

Laweyan Surakarta. Dan Apakah pembiayaan di BPRS Dana Amanah ini benar-

benar termasuk pembiayaan murni Murabahah atau termasuk Hutang Piutang 

dalam jual beli ditinjau dari hukum Islam dan Fatwa DSN MUI.Tujuannya agar 

pembaca memperoleh pemahaman yang baik mengenai pembiayaan pada jual beli 

dengan sistem Murabahah sesuai dengan Lembaga Keuangan Syariah tersebut. 

Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berpendapat bahwa rumusan 

masalah diperlukan untuk lebih mengetahui secara praktis dan sistematis 

penulisan karya ilmiah ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai 

berikut: (1). Apakah Praktek Murabahah yang dilaksanakan di BPRS Dana 

Amanah berdasarkan hukum Jual Beli atau ataukah Hutang Piutang? (2). 

Bagaimana Pandangan Hukum terhadap Praktek Pembiayaan Murabahah dalam 

BPRS Dana Amanah? 

Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (a). Untuk 

mengetahui sistem pembiayaan dalam akad Murabahah pada BPRS Dana Amanah. 

(b). Untuk mengetahui apakah dalam pembiayaan ini murni prosedur Murabahah 
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atau lebih condong dalam jenis Hutang Piutang. (c). Untuk mengetahui 

hambatan/permasalahan yang ditimbulkan dalam sistem pembiayaan Murabahah 

BPRS Dana Amanah. 

 Penelitiaan ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, 

baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis: yang pertama dapat memberikan 

wawasan dan pengalaman tentang pembiayaan Murabahah khususnya di BPRS 

Dana Amanah 

 Kedua dapat memeberikan informasi dan sumbangan pemikiran yang 

bermanfaat bagi pihak BPRS Dana Amanah dalam mengembangkan sistem 

pembiayaan Murabahah yang dapat dijadikan mitra usaha bagi pengembangan 

usaha pada masyarakat kecil. 

Tinjauan Pustaka 

Heri Wibowo, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan  

Murabahah di BMT Surya Melati Kalijambe Sragen,  Skripsi Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negri, Surakarta 2008. Skripsi ini berisi tentang pelaksanaan 

pembiayaan Murabahah apakah sudah sesuai dengan hukum Islam.Dan setelah 

diteliti bahwa penerapan pembiayaan Murabahah pada BMT Surya Melati sudah 

sesuai dengan hukum Islam. 

 Ratna Yulianti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan 

Pembiayaan Sistem Murabahah di BMT Palur, Skripsi Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negri, Surakarta 2008.Skripsi ini berisi tentang pembiayaan Murabahah di 

BMT Palur dalam tinjauan hukum Islam.Dan setelah di teliti bahwa penerapan 
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Murabahah pada BMT Palur belum sesuai dengan sistem Murabahah dalam 

hukum Islam. 

Metode Penelitian 

 Untuk memecahkan sutu masalah diperlukan suatu cara atau metode yang 

sesuai dengan pokok permasalahan tersebut, agar penelitian dapat membuahkan 

hasil yang valid, maka penelitian tersebut menggunakan metode berikut:pertama, 

Jenis Penelitian berdasarkan masalah yang ada dalam penelitian,ini merupakan 

penelitian yang dijadikan sebagai obyek dan mempunyai sifat atau tujuan 

Deskriptif evaluative. (a). Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian 

yang digunakan untuk mengetahui secara intensif tentang latar belakang keadaan 

sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga 

maupun masyarakat. (b). Deskriptif evaluatif  adalah gambaran mengenai situasi 

atau kejadian yang timbul dari sistem pembiayaan Murabahah yang kemudian 

peneliti  mengadakan evaluasi melalui pendekatan hukum Islam. 

 Kedua,Lokasi Penelitian penelitian ini diambil dari lokasi BPRS Dana 

Amanah yang terletak di Jl. dr. Rajiman No.663-A, Pajang, Laweyan, Surakarta. 

 Ketiga,Sumber Data-data yang diperlukan penulis yaitu: (a). Sumber data 

primer diperoleh dari pihak BPRS Dana Amanah Pajang, Laweyan, Surakarta. (b). 

Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, literature, referensi, dan 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan sistem pembiayaan Murabahah 

pada BPRS. 
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 Keempat,Metode Pengumpulan Data adapun metode yang digunakan 

penulis dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut (a).Metode wawancara 

atau interview ini adalah digunakan untuk mencari data primer. Wawancara 

adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab.
3

(b). Observasi 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan mengadakanpencatatan hasil 

informasi siteatis tentang gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa pada saat terjadi 

dalam lingkungan yang diamati.
4

(c). Dokumentasi metode ini adalah untuk 

memperoleh informasi dari data-data yang berhubungan dengan obyek penelitian 

dari dokumentasi BPRS Dana Amanah Pajang, Laweyan, Surakarta. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Praktek Murabahah di BPRS Dana Amanah apakah Penjualan atau Hutang 

Piutang ? 

 Selama akadnya adalah hutang-piutang, maka setiap keuntungan atau 

tambahan yang dipersyaratkan atau disepakati oleh kedua belah pihak adalah riba 

dan itu diharamkan dalam Islam.
5
 

 

“Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa 

Sallam melarang jual-beli dengan cara melempar batu dan jual-beli gharar (yang 

belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya).” Riwayat Muslim.
6
 

                                                           
3
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal.10  

4
Winarno Surahman, Dasar dan Tehnik Research, (Bandung: Tarsito, 1987), hal.162 

5
 Ilfi Nur Diana, Hadist Ekonomi (Malang : UIN Malang Press, 2008) hal.139 
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 Untuk mengetahui apakah akad yang ditawarkan oleh BPRS Dana 

Amanah adalah akad hutang piutang atau akad istisna' atau murabahah, kita dapat 

mengetahuinya dengan menjawab dua pertanyaan berikut: (a). Siapakah yang 

mendatangkan barang kepada kita? Bila bank mendatangkan barang, maka itu 

adalah perniagaan biasa, akan tetapi bila kita yang mendatangkan barang, maka 

itu berarti akad hutang piutang. (b). Kepada siapakah kita mengajukan komplain 

bila terjadi kerusakan atau cacat pada barang/pekerjaan yang kita peroleh dengan 

akad itu? Bila bank tidak mau tanggung jawab atas setiap komplain terhadap 

barang yang kita peroleh melalui akad itu, maka akad yang terjadi adalah hutang-

piutang.Akan tetapi bila bank bertanggung jawab atas kerusakan pada barang 

yang anda peroleh melalui akad itu, berarti akad itu adalah akad perniagaan biasa 

dan insya Allah halal. 

 Perlu diketahui, bahwa dalam syari'at perniagaan dalam Islam yang 

dibenarkan untuk mengambil keuntungan ialah orang yang punya kewajiban 

menanggung kerugian –jika hal itu terjadi-. Kaidah ini berdasarkan sabda Nabi 

shallalllahu 'alaihi wa sallam: 

 

                                                                                                                                                               
6
 A. Hassan, Bulughul Maram, ( Bandung: CV Dipenegoro), 1989 hadist no. 816 
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Dari sahabat 'Aisyah radhiallahu 'anha bahwasanya seorang lelaki membeli 

seorang budak laki-laki.Kemudian budak tersebut tinggal bersamanya selama 

beberapa waktu. Suatu hari sang pembeli mendapatkan adanya cacat pada budak 

tersebut. Kemudian pembeli mengadukan penjual budak kepada Nabi shallallahu 

'alaihi wa sallam dan Nabi-pun memutuskan agar budak tersebut dikembalikan. 

Maka Penjual berkata: "Ya Rasulullah! Sungguh ia telah mempekerjakan 

budakku?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Keuntungan 

adalah imbalan atas kerugian." (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, At Tirmizy, An 

Nasai dan dihasankan oleh Al Albani).
7
 

 Dari dua pertanyaan diatas setelah diteliti bahwa praktek pembiayaan 

Murabahah di BPRS Dana Amanah adalah tidak sepenuhnya murni sebagai 

praktek Jual Beli tetapi juga Hutang Piutang karna dilihat dari akadnya satu, yg 

menyerahkan kebutuhan (barang) tersebut sepenuhnya kepada bank, dua, 

menyerahkan kebutuhan (barang) tersebut kepada nasabah dengan hanya 

meminjam uang atau modal dari BPRS tersebut. Dan Murabahah  yang bukan 

berupa barang saja, melainkan berupa pinjaman uang. 

Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Murabahah di BPRS Dana 

Amanah Menurut Fatwa DSN MUI 

 Pertama, berdasarkan Musyawarah dan Kesepakatan ( Fatwa DSN No. 04/ 

DSN-MUI/ IV/ 2000). Kesepakatan kedua belah pihak antara bank dan nasabah 

sangat diperlukan dalam menetukan keputusan dan akan memperlancar urusan. 

                                                           
7
 A. Hassan, Bulughul Maram, ( Bandung: CV Dipenegoro), 1989 hadist no. 809 
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Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama, serta bersama menjaga 

amanah dana masyarakat.
8
 

 “Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan 

mendirikan shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara 

mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada 

mereka.”
9
 (QS. Asy-Syuura:38) 

 Dan setelah diteliti bahwa kesepakatan diatas sudah sesuai dengan 

prosedur pembiayan Murabahah di BPRS Dana Amanah. 

 Kedua, berdasarkan Jaminan dan Uang Muka ( Fatwa DSN No. 13/ DSN-

MUI/ IX/ 2000). Jaminan diperlukan untuk memperkecil risiko-risiko yang 

merugikan bank dan untuk melihat kemampuan nasabah dalam menanggung 

pembayaran kembali atas utang yang diterima dari bank.
10

 

 “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai), 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 

tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu 

mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu 

menunaikan amanatnya (hutangnya), dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, 

Tuhannya…”
11

 (QS Al-Baqoroh:283) 

                                                           
8
 Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari’ah, ( Yogyakarta: UII Press, 2009 ) 

hal.59 
9
 Qur;an dan Terjemahan Al-Jumanatul Ali, ( Departemen Agama: CV Penerbit J-Art), 2005 

10
 Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari’ah, ( Yogyakarta: UII Press, 2009 ) 

hal.60 
11

 Al-Qur;an dan Terjemahan Al-Jumanatul Ali, ( Departemen Agama: CV Penerbit J-Art), 2005 
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 Pada pembiayaan Murabahah di BPRS Dana Amanah pihak bank meminta 

jaminan misal berupa BPKB motor dll.Karna dalam Murabahah jaminan 

diperbolehkan agar nasabah serius dengan pesananya.Dan memberikan Uang 

muka terlebih dahulu juga diperbolehkan jika kedua belah pihak bersepakat. 

 Ketiga, berdasarkan Dokumentasi Hutang dan Sanksi atas Nasabah (Fatwa 

DSN No. 17/ DSN-MUI/ IX/ 2000). Dokumentasi adalah salah satu syarat 

transaksi/ pengikatan antara nasabah dengan bank yang dapat dipergunakan 

sebagai berikut:  

 “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara 

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskanya dengan benar. Dan 

janganlah penulis enggan menuliskanya sebagaimana Allah telah mengajarkanya, 

maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 

mengimlakkan apa yang ditulis itu, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah 

Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. Jika yang 

berhutang itu lemah akalnya atau lemah (keadaanya) atau dia sendiri tidak mampu 

mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur..”
12

 (QS. 

Al-Baqoroh: 282). 

 Dokumentasi berupa surat permintaan, perjanjian, jaminan, hutang, dll. 

Telah dilaksanakan pada BPRS Dana Amanh sesuai syari’at fatwa DSN MUI. 

Dan jika adanya sanksi yang diberikan kepada nasabah atas penundaan 

                                                           
12

 Al-Qur;an dan Terjemahan Al-Jumanatul Ali, ( Departemen Agama: CV Penerbit J-Art), 2005 
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pembayaran (secara sengaja) dalam jangka waktu tertentu padahal ia mampu itu 

diperbolehkan dan dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu 

membayar.Tetapi bagi nasabah yang tidak/ belum mapu membayar disebabkan 

force majeur tidak boleh dikenakan sanksi.
13

 

 Dari sini bisa dilihat bahwa praktek pembiayaan Murabahah yang ada 

pada BPRS Dana Amanah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI.Tapi akad nya 

belum bisa dikatakan sebagai Jual beli seutuhnya melainkan Hutang piutang. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

 Setelah penulis menguraikan permasalahan yang ada dan pembahasan 

yang secukupnya, sebagai upaya terakhir dalam penelitian ini dapat penulis 

simpulkan bahwa: (a). Murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga 

pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Berdasarkan 

akad jual-beli tersebut bank membeli barang yang dipesan oleh 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. (b). Setelah diteliti bahwa 

praktek pembiayaan Murabahah di BPRS Dana Amanah adalah tidak sepenuhnya 

murni sebagai praktek Jual Beli tetapi juga Hutang Piutang karena dilihat dari 

akadnya satu, yg menyerahkan kebutuhan (barang) tersebut sepenuhnya kepada 

bank, dua, menyerahkan kebutuhan (barang) tersebut kepada nasabah dengan 

                                                           
13

 Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari’ah, ( Yogyakarta: UII Press, 2009 ) 

hal. 66 
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hanya meminjam uang atau modal dari BPRS tersebut. Dan Murabahah nya tidak 

hanya berupa barang melainkan pinjaman uang. 

 Dari sini bisa dilihat bahwa praktek pembiayaan Murabahah yang ada 

pada BPRS Dana Amanah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI.Tapi akad nya 

belum bisa dikatakan sebagai Jual beli seutuhnya. 

Saran 

 Untuk melengkapi penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran 

kepada pihak-pihak yang terkait pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:pertama, 

perlu kiranya bagi pihak BPRS Dana Amanah dalam membuat poin-poin pada 

aqad pembiayaan Murabahah menggunakan bahasa yang lebih simple dan lebih 

mudah untuk dimengerti.Kedua, pihak BPRS Dana Amanah dalam menentukan 

dan melaksanakan isi aqad pembiayaan Murabahah ataupun aqad yang lainya agar 

lebih berhati-hati, hal ini untuk menghindari adanya kekeliruan dan menjaga 

amanah dari kedua belah pihak yang melakukan aqad.Ketiga,Ada baiknya apabila 

pihak BPRS Dana Amanah melakukan sosialisasi produk-produk yang dimiliki 

BPRS Dana Amanah kepada masyarakat muslim pada umumnya agar mereka 

tahu fungsi dari pada lembaga keuangan syariah. 
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