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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Fatwa adalah keputusan perkara agama Islam yang diberikan oleh 

mufti atau alim ulama tentang suatu masalah.
2
 Peran penting dalam 

dikeluarkannya sebuah fatwa adalah para ulama yang mengerti tentang hal 

syariat, dalam hal ini mengenai hukum-hukum muamalah. 

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di tanah 

air, berkembang pula jumlah DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang ada  dan 

mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyak dan beragamnya DPS 

di masing-masing lembaga keuangan syariah adalah suatu hal yang harus 

disyukuri, tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya 

kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS dan hal 

itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. 

Oleh karena itu, MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi 

keislaman tanah air, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang 

bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di 

dalamnya bank-bank syariah. Lembaga ini kelak kemudian dikenal dengan 

Dewan Syariah Nasional atau DSN.
3
 

Salah satu pemegang faktor terpenting dalam perekonomian Islam 

adalah adanya Baitul Mal wat Tamwil (BMT). BMT berperan penting dalam 
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berjalannya perekonomian yang ada, bahkan turut andil dalam membantu 

perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah. 

Pemerataan  pertumbuhan ekonomi bisa sampai lapisan yang paling 

bawah, (grass road), khususnya wilayah Kebumen dan sekitarnya, maka 

didirikan sebuah jasa lembaga keuangan syariah yang orientasi pada 

pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah dengan sistem 

operasionalnya berdasarkan pada Syariah Islam. Koperasi jasa keuangan 

tersebut bernama KJKS BMT Alfa Nusa Kebumen. 

Berdirinya KJKS BMT Alfa Nusa Kebumen ini membantu 

perekonomian masyarakat kecil dan menengah. Hal ini terjadi karena adanya 

akad-akad pembiayaan yang mendorong berjalanya roda perokomonian. 

Salah satu akad yang digunakan adalah akad Musyarakah, akad ini bertumpu 

pada kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakuakan sebuah usaha 

tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan tidak hanya kontribusi 

dana melainkan usaha yang dilakukan bersama-sama dan keuntungan serta 

resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 

Maka untuk melihat fenomena yang ada dengan terjadinya perjanjian 

kerja sama antara anggota dengan bank syariah (dalam hal ini BMT) dan 

bagaimana cara pembagian hasil yang telah diperoleh setelah masa waktu 

yang telah ditentukan di BMT Alfa Nusa Kebumen dengan anggotanya, 

penulis tertarik mencari jawaban dari fenomena yang terjadi lalu dituangkan 

dalam bentuk skripsi yang berjudul: Tinjauan Dewan Syariah Nasional 
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Majelis Ulama Indonesia No: 08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap 

Implementasi Akad Musyarakah pada BMT Alfa Nusa Kebumen. 

B. Perumusan Masalah 

Dengan adanya latar belakang yang di atas dan dikaji lebih dalam, 

maka dari pada itu penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

Apakah Impelmentasi Akad Musyarakah pada BMT Alfa Nusa 

Kebumen telah sesuia dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia No: 08/DSN-MUI/IV/2000? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitan 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apakah 

Impelmentasi Akad Musyarakah pada BMT Alfa Nusa Kebumen telah sesuai 

dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 

08/DSN-MUI/IV/2000? 

2. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya pertanyaan rumusan masalah di atas. Maka manfaat 

yang ingin diperoleh: 

1. Secara teoritis; 

a. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan pengembangan 

kepada Dewan Syariah Nasional mengenai mekanisme bagi hasil 

akad Musyarakah. 
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b. Memberikan sumbangsih dalam bentuk akademis kepada UMS 

yang sifatnya penerapan ilmu yang sudah didapat di dalam 

perkuliahan. 

2. Secara praktis; 

a. Masukan terhadap institusi yang terkait langsung dengan objek 

yang diteliti. 

b. Untuk bahan atas referensi dalam menyikapi masalah-masalah 

berkaitan muamalah yang terjadi di masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


