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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Baitul Māl Wat Tamwīl (BMT) adalah lembaga pendukung 

peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil 

bawah berlandaskan sistem syariah.
1
 Tugas BMT salah satunya adalah 

membumikan Transaksi berbasis syari’ah termasuk  BMT juga 

mempunyai sistem pembiayaan yang biasa disebut dengan pembiayaan 

murābaḥah. 

Apabila dilakukan analisis terhadap kata murābaḥah  maka akan di 

dapatkan bahwa  murābaḥah   berasal dari kata ribhun (untung). 

Berangkat dari analisis ini kemudian diperoleh beberapa pengertian 

tentang murābaḥah. Murābaḥah  adalah akad jual beli barang dengan 

menyebutkan harga pokok barang dan keuntungannya yang disepakati 

oleh penjual dan pembeli.
2
 

Murābaḥah  dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa 

pesanan, dalam murābaḥah  berdasarkan pesanan, BMT melakukan 

pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat 

mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang 

dipesannya. 
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Dalam kasus jual beli biasa, misalnya seseorang ingin membeli 

barang dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang tersebut belum ada 

pada saat pemesanan, maka si penjual akan mencari dan membeli barang 

yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjualnya kepada si 

pemesan. Pembayaran murābaḥah  dapat dilakukan secara tunai atau 

cicilan. Dalam murābaḥah  juga diperkenankan  adanya perbedaan dalam 

harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. Murābaḥah  dicirikan 

dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran 

kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam 

bentuk sekaligus.
3
 

BMT Sakinah adalah lembaga keuangan yang menghimpun dan 

menyalurkan dana anggota/nasabah dengan menggunakan prinsip-prinsip 

syari’ah Islam (bagi hasil) yang jauh dari praktek-praktek ribāwȋ. BMT 

Sakinah menawarkan produk- produk yang akan membantu merencanakan 

keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
4
 Selain itu BMT 

Sakinah mempunyai program pembiayaan agar uang dan keuntungan dari 

kas BMT bisa bertambah, diantara pembiayaannya adalah pembiayaan 

modal usaha, pembiayaan renovasi rumah, dan pembiyaan barang 

elektronik. 

Pada BMT Sakinah terdapat program pembiayaan dengan akad 

murābaḥah. Nasabah dalam melakukan pembiayaan akan mengansur 
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sesuai tempo waktu yang ditentukan, ketika nasabah 

menyelesaikan/mengangsur waktu tempo sebentar maka keuntungan yang 

diperoleh dari pihak BMT Sakinah sedikit,  berbeda ketika nasabah 

menyelesaikan/mengansur pembiayaan dengan tempo yang lama maka 

pihak BMT akan memperoleh margin yang besar. Jadi keuntungan besar 

kecilnya yang diperoleh dari BMT tersebut akan ditentukan oleh jangka 

waktu nasabah dalam menyelesaikan.
5
 Dengan melihat praktik 

pembiayaan murābaḥah  di BMT Sakinah ternyata berbeda dengan teori 

murābaḥah  di mana dalam toeri murābaḥah  berapapun jangka waktu 

menyelesaikan angsuran keuntungan tetap sama. 

Dengan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti 

tentang praktik akad  murābaḥah   di BMT Sakinah dengan mengambil 

tema “Analisis Dewan Syari’ah Nasional tentang Pelaksanaan Akad 

Pembiayaan Murābaḥah  di  BMT  Sakinah Bekonang Sukoharjo” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas dan untuk 

memfokuskan kajian ini, maka penulis mengemukakan pokok masalah : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan akad pembiayaan murābaḥah  

di Baitul Māl Wat Tamwȋl (BMT) Sakinah Bekonang 

Sukoharjo. 

2. Bagaimanakah pandangan Dewan Syari’ah Nasional 

mengenai akad pembiayaan murābaḥah  di BMT Sakinah. 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian: 

a Untuk mengetahui pelaksanaan akad murābaḥah  di BMT 

Sakinah Bekonang Sukoharjo. 

b Untuk mengetahui bagaimana analisis Dewan Syari’ah 

Nasional tentang pelaksanaan akad pembiayaan murābaḥah . 

2. Manfaat Penelitian: 

a. Teoritis 

Penelitian ini dapat menjadi referensi ilmu pengetahuan 

dalam bidang hukum Islam, khususnya dalam masalah akad 

pembiayaan murābaḥah  di BMT Sakinah Bekonang. 

b. Praktis 

Penelitian ini diharapkan agar menjadi acuan bagi lembaga 

keuangan syari’ah terutama pada pelaksanaan akad pembiayaan  

murābaḥah. 

 

 

 

 

 


