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AKAD MURABAHAH DAN IMPLEMENTASINYA PADA BANK 
MUAMALAT INDONESIA CABANG MANGGA DUA 

 JAKARTA PUSAT 2017 
 

ABSTRAK  
 
Bank Muamalat Indonesia berawal  dari sebuah keinginan mendirikan bank yang 
bebas bunga, maka prinsip-prinsip operasional yang digunakan dalam 
transaksinya  adalah prinsip-prinsip syariah  seperti bagi hasil (mudharabah), jual 
beli (Murabahah), sewa menyewa (ijarah) dan jasa. Dari beberapa prinsip 
operasional tersebut, prinsip jual beli yang diwujudkan dalam akad pembiayaan 
Murabahah merupakan prinsip operasional yang paling popular dipraktikkan oleh 
Bank Muamalat Indonesia salah satunya adalah produk pembiayaan KPR iB 
Muamalat . Produk KPR iB Muamalat adalah pembiayaan yang akan membantu 
nasabah dalam memiliki rumah tinggal baik baru maupun secondary. Pembiayaan 
ini juga dapat digunakan untuk take over KPR dari bank lain , pembangunan 
rumah atau renovasi rumah. KPR iB Muamalat menggunakan akad Murabahah  
yang merupakan akad jual beli atas barang tertentu, bank menyebutkan harga jual 
yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, 
harga jual tersebut disetujui pembeli. Murabahah sebagai akad dalam produk 
Bank Muamalat Cabang Mangga Dua harus diterapkan sesuai dengan rukun dan 
syaratnya serta sejalan dengan fatwa DSN MUI dan Lembaga Fatwa International.   
Tesis  ini  menjelaskan tentang implementasi Murabahah pada KPR iB Muamalat 
di Bank Muamalat Cabang Mangga Dua. Penelitian ini menggunakan pendekatan  
kualitatif dan masuk dalam  jenis penelitian  lapangan ( Field research) dengan 
design deskriptif.  Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi serta 
analisis secara mendalam dari berbagai sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan 
adanya penerapan yang tidak sesuai dengan  rukun dan syarat Murabahah dalam 
praktik KPR iB Muamalat  dengan cara  meminta nasabah untuk melakukan 
pembelian barang sendiri menggunakan akad wakalah sementara bank belum 
memiliki rumah tersebut . Praktik seperti ini termasuk kesalahan dalam penerapan 
akad Murabahah sehingga diperlukan pengawasan dari Dewan Pengawas 
syariah dalam  mengawasi praktik Murabahah di Bank Muamalat Cabang 
Mangga Dua. 

 
Kata Kunci : Murabahah; wakalah; pembiayaan ;  KPR iB Muamalah 

 
ABSTRACT 

 
Muamalat Bank of Indonesia originated from a desire to establish interest-free 
bank, so that the operational principles used in its transaction are the principles 
of sharia or Islamic contract such as profit and loss sharing (mudarabah), sale 
and purchase (Murabahah), lease (ijarah) and deposit (wadiah). From those 
operational principles, the principle of sale and purchase implemented in 
Murabahah financing contract is the most popular operational principles 
practiced by Muamalat Bank of Indonesia one of which is mortgage financing 
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(KPR) iB Muamalat. KPR iB Muamalat is a financing product that could help the 
customers in owning both new and secondary houses. This financing can also be 
used to take over mortgages from other banks, for home construction or home 
renovation. KPR iB Muamalat uses Murabahah contract which is a contract of 
sale of certain goods, the bank specifies the selling price consisting of cost of 
goods and certain profit level on that goods, then the buyer approve the seeling 
price. Murabahah as a contract in the product of Muamalat Bank  Mangga Dua 
Branch must be applied in accordance with its requirements and conditions in 
Islam and by paying attention to the fatwa of DSN MUI and International fatwa. 
This thesis describes the implementation of Murabahah on KPR iB Muamalat at 
Muamalat Branch of Mangga Dua. This research uses a qualitative approach, a 
kind of field research with descriptive design. Data obtained through interviews 
and observations and in-depth analysis from various sources. The result of this 
study indicates that the Murabahah contract used by Muamalat Bank Mangga 
Dua Branch is not in accordance Murabahah requirements and conditions In 
Islam. In the practice of KPR iB Muamalat, the Bank requested the customers to 
purchase their own goods using wakalah contract while the bank does not own 
the house. Such practices include errors in the application of Murabahah schemes 
so that oversight of the Sharia Supervisory Board is required in supervising 
Murabahah practices at Bank Muamalat Branch of Mangga Dua.  
 
Key Words: Murabahah; wakalah, financing ; KPR iB Muamalat 

 
 
1. Latar Belakang 

Bank Syariah dilahirkan dari perjalanan panjang penuh dengan 

perjuangan. kemunculannya dilatarbelakangi oleh sebuah keinginan untuk 

menciptakan sebuah sistem perbankan yang bebas dari praktik riba .Semangat 

menghidupkan sistem perekonomian islam (Islamic Economic System) 

berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah agar dapat diterapkan dalam aspek 

kehidupan bisnis dan transaksi ummat. Upaya awal penerapan perbankan model 

ini ditandai dengan dua gerakan renaissance Islam modern : Neorevivalis dan 

Modernis1 

Dewasa ini perbankan syariah sudah tidak lagi dianggap sebagai tamu 

asing. Kinerja ini semakin nyata ketika badai krisis ekonomi melanda Indonesia, 

ketika perbankan konvensional banyak terpuruk, perbankan syariah mampu 

bertahan bahkan menunjukkan perkembangannya. Terbukti pada saat krisis 

                                                 
     1 Abdullah Saeed, Islamic Banking and Interest: A study of Prohibition of Riba and it s 
Contemporary Interpretation , ( Leiden EJ Brill, 1996)hlm.1-3. 
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ekonomi yang melanda Indonesia di tahun 1998 Bank Muamalat Indonesia 

mampu bertahan dan membuktikan ketahanaan likuiditasnya dengan 

menggunakan prinsip bagi hasil. Perbankan syariah menjadi salah satu industri 

keuangan yang tumbuh pesat beberapa tahun ini. Sebagai lembaga intermediasi, 

bank bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkan kepada masyarakat berupa kredit atau pembiayaan dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU No. 10 tahun 1998). Maka dapat 

dikatakan perbankan memiliki peran strategis sebagai lembaga intermediasi 

menjadikan sektor riil dan keuangan akan terkointegrasi. 

Bank Muamalat Indonesia berusaha untuk mewujudkan misinya 

membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan 

dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-

hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta 

orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh 

pemangku kepentingan. 

Dibawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat 

Indonesia yang merupakan anggota dari DSN MUI (Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia) seluruh cabang termasuk Bank Muamalat Cabang 

Mangga Dua berusaha menerapkan prinsip-prinsip operasional syariah 

sebagaimana yang ada dalam fiqih mu’amalah seperti bagi hasil, jual beli, sewa 

menyewa dan jasa. Dari beberapa prinsip operasional tersebut, prinsip jual beli 

yang diwujudkan dalam akad pembiayaan Murabahah merupakan prinsip 

operasional yang paling popular dipraktikkan oleh Bank Muamalat Cabang 

Mangga Dua. 

Murabahah menjadi skema pembiayaan yang paling banyak digunakan 

oleh Lembaga Keuangan Syariah termasuk Bank Muamalat Cabang Mangga Dua. 

Di Indonesia , dari berbagai produk dan jasa yang ditawarkan oleh Lembaga 

Keuangan Syariah, produk Murabahah yang paling banyak dipraktikkan dalam 

pembiayaan kepada nasabah. Ada sekitar 60 % dari produk perbankan syariah 
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menggunakan transaksi akad Murabahah.Sisanya sebanyak 40% menggunakan 

skema akad mudharabah.2  

Fungsi Bank Muamalat Cabang Mangga Dua dalam pembiayaan 

Murabahah ini adalah sebagai penyedia barang untuk kepentingan nasabah, 

Singkatnya Bank Muamalat Cabang Mangga Dua membeli barang kemudian 

menjualnya kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli 

ditambah keuntungan. Dengan kata lain, Murabahah adalah akad penjualan barang 

oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar cost-plus profit.3Dalam akad ini, 

pihak Bank Muamalat Cabang Mangga Dua harus memberitahukan secara jujur 

harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan.4 

Namun, dalam praktiknya sebagaimana observasi penulis terhadap 

ketidaksesuaian implementasi Murabahah pada Bank Muamalat Cabang Mangga 

Dua, dalam akadnya menyebutkan bahwa pembelian obyek Murabahah 

diwakilkan kepada nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam transaksi 

Murabahah pihak Bank Muamalat Cabang Mangga Dua tidak menyerahkan 

barang, melainkan menyerahkan uang kepada nasabah. Alasan yang populer, bank 

memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barangnya sendiri. Praktek ini 

berdampak pada anggapan masyarakat bahwa bank syariah tidak ada bedanya 

dengan bank konvensional. Dalam hukum Islam, salah satu ketentuan dasar 

penjualan adalah barangnya harus dimiliki oleh penjual ketika penjualan tersebut 

berlangsung. Ketentuan  ini  juga  berlaku  dalam  penjualan  dengan  cara  

Murabahah. Sedangkan menjual barang yang tidak dimiliki adalah tindakan yang 

dilarang syariah karena termasuk transaksi yang bathi 5 Para ulama syariah 

terdahulu telah memberikan alasan secara rinci mengenai pelarangan 

tersebut.Akan tetapi, Menurut seorang pakar ekonomi Islam M. Syafi’i Antonio, 

                                                 
     2Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, ( Yogyakarta:PT Raja Grafindo Persada , 
2005) hlm.184-185. 
     3Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan 
Indonesia,  (Jakarta:Grafiti,2005),  hlm. 64. 
     4Abduallah Saeed,  Bank Islam dan Bunga, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003 ), hlm. 147. 
     5Dalam hadits Rasulullah SAW  “ Tidak halal menggabungkan akad pinjaman dan jual beli , 
tiadak halal dua persyaratan dalam satu jual-beli, tidak halal keuntungan barang yang tidak 
dalam jaminanmu dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu ( H.R Abu Daud, menurut 
Al-Albani derajat hadits ini hasan shahih) 
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beberapa ulama syariah modern, dalam konteks jual beli Murabahah membedakan 

antara menjual “belum ada barang” dan menjual tanpa kepemilikan barang.6 

Ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional No.4/DSN- MUI/IV/2000 

Tanggal 1 April 2000 tentang Murabahah, ketentuan pertama, butir 9 disebutkan 

bahwa “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari 

pihak ketiga, akad jual beli Murabahah harus dilakukan setelah barang dibeli, jadi 

secara prinsip barang tersebut menjadi milik bank. Dari ketentuan tersebut jelas 

bahwa akad Murabahah dapat dilakukan jika barang tersebut secara prinsip telah 

menjadi milik bank, jadi harus ada barangnya dahulu baru dilakukan akad 

Murabahah, tidak diperkenankan melakukan akad Murabahah jika tidak ada 

barangnya.7 

Bank Muamalat Cabang Mangga Dua  yang hanya memberikan uang 

kepada nasabah untuk dibelikan sendiri baranganya atau pihak Bank Syariah 

menunjuk nasabah sebagai agennya untuk membeli barang yang diperlukannya 

atas nama bank yang bersangkutan dan menyelesaikan pembayaran harga barang 

dari biaya tersebut. Mekanisme ini jelas menyalahi hakikat Murabahah itu sendiri, 

yang pada hakikatnya Murabahah adalah proses jual beli yang syarat dan 

rukunnya ditentukan oleh aturan syariat. Apabila pola ini tetap dilakukan, maka 

kesan yang kita dapat dari proses ini penjual menjual barang yang belum ia miliki 

padahal ini jelas menyalahi aturan syariat. Dalam hadits dijelaskan 

 البيع إّال فيما تملك
Artinya:”Tidaklah sah jual beli, kecuali yang dapat dimiliki.”8 

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, dalam penyusunan 

tesis ini penulis tertarik untuk meneliti tentang “AKAD Murabahah DAN 

IMPLEMENTAsINYA  PADA BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG 

MANGGA DUA JAKARTA PUSAT 2017” diharapkan penelitian ini mampu 
                                                 
     6M. Syafi’i Antonio,  Bank Syariah dari Teori ke Praktik, ( Jakarta: Gema Insani , 2001) 
hlm.104. 
     7Wiroso, Jual Beli Murabahah, ( Yogyakarta:UII Press, 2005) , hlm. 1. 
     8 HR. Abu Dawud, lihat Musthafa Diib Al Bugha, Ikhtisar Hukum-hukum Islam 
Praktis,(Semarang: CV As-Syifa, 1994), hlm.470., Hadits ini dinilai Shahih oleh al-Albani dalam 
Shahih al-Jami, nomor Hadits 7083., HR. al-Khamsah dan dianggap shahih oleh at-Tirmizi, Ibn 
Huzaimah dan al-Hakim, lihat as-Shan’ani, Subul as-Salam, h. 16. 
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menjawab keraguan masyarakat muslim dalam transaksi Murabahah pada bank 

syariah . 

 

2. Metode Penelitian 

2.1.Jenis penelitian  

Adapun jenis penelitian dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian 

lapangan ( Field research) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari 

penelitian langsung atau kegiatan di lapangan penelitian) 

2.2.Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara 

mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi. 9 Dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mengumpulkan, 

menganalisis, dan menginterpretasi data yang diperoleh dari nara sumber 

dalam bentuk deskripsi verbal. 

2.3.Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan 

data sekunder: 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. 

Peneliti terjun langsung kelapangan dengan melakukan wawancara dan 

mendokumentasikan dengan tulisan dan catatan kecil.  

b. Data sekunder antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil 

penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya. 

2.4.Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode 

pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Secara 

umum metode pengumpulan data dibagi menjadi beberapa kelompok yakni 

metode pengamatan langsung (observasi), metode dengan menggunakan 

                                                 
     9Suharsimi Arikunto,. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rieneka Cipt, 
2002 hlm. 23 
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pertanyaan (wawancara), dokumentasi dan gabungan dari keempatnya 
10Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode wawancara 

dengan dokumentasi. 

2.5.Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data adalah merupakan tehnik dimana data yang diperoleh 

diolah untuk lebih menjelaskan bagaimana atas pengertian yang didapat bisa 

dicerna menjadi pengertian yang utuh, dan dalam hal ini dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Editing Data: Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh. Data di 

sini merupakan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan 

Branch Manager dan Relationship Manager Bank Muamalat Cabang 

Mangga Dua. 

b. Klasifikasi Data: Mereduksi data yang didapatkan dari data wawancara 

dengan cara mengklasifikasi data yang diperoleh tersebut ke dalam pola 

paragraf untuk mempermudah pembahasan. 

c. Verifikasi Data: Pengecekan data dari informan yang diperoleh dari 

wawancara 

d. Analisis Data: Mengenai analisis data adalah suatu langkah yang sangat 

kritis dalam penelitian. Dalam menganalisis data, harus memastikan pola 

analisis mana yang akan digunakan. Dalam analisis data, terdapat dua 

analisis yakni analisis statistik dan analisis non-statistik Pada penelitian 

ini, data yang dianalisis termasuk data non-statistik dimana data ini 

sesuai untuk data deskriptif atau data textual. Pada data deskriptif ini 

hanya menganalisis menurut isinya (content analysis). 

 

3. Hasil dan Pembahasan  

3.1.KPR iB Muamalat 

KPR iB Muamalat adalah produk pembiayaan yang akan membantu 

nasabah dalam memiliki rumah tinggal baik baru maupun secondary. Pembiayaan 

                                                 
     10Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabheta, 2010, hlm: 309 
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ini juga dapat digunakan untuk take over KPR dari bank lain , pembangunan 

rumah atau renovasi rumah.  

Transaksi ini menggunakan akad Murabahah atau kadang juga 

menggunakan akad musyarakah mutanaqisoh. Prosedur pembiayaan KPR iB 

Muamalat ini sama dengan bank pada umumnya. Calon nasabah mengajukan 

permohonan pembiayaan kepada Account manager atau Relationship Manager.11 

Formulir pembiayaan Murabahah berisi data-data pribadi dan juga data-

data pendukung lainnya. Data-data pribadi antara lain KTP, NPWP, Slip gaji dan 

lain-lain. Kemudian dari data-data tersebut Bank Muamalat memverifikasi dan 

mempelajari melalui wawancara dan survey lapangan setelah proses tersebut 

berjalan dan disetujui oleh Bank Muamalat maka pembiayaan tersebut bisa 

direalisasikan. 

Produk KPR iB Muamalat adalah produk yang paling banyak diminati. 

Dengan mempromosikan margin 5 % diharapkan Bank Muamalat bisa meraih 

market yang luas. Seiring dengan berkembangnya usaha properti syariah 

pembiayaan ini akan bisa memajukan devoloper-devoloper muslim di berbagai 

wilayah Indonesia. 

Sekalipun konsep cost plus profit dalam Pembiayaan Murabahah 

cenderung memiliki risiko yang kecil jika dibandingkan pembiayaan dengan 

konsep profit loss sharing namun ia harus tetap memiliki standar pengelolaan atau 

manajemen risiko yang baik yang diterapkan oleh Bank. Hal itu karena Bank 

bertanggungjawab sebagai institusi yang menyimpan dan mengelola dana pihak 

ketiga yang ia peroleh dari nasabah. Oleh karena itu, sistem manajemen risiko 

yang baik dan efektif harus dapat diterapkan dalam keseluruhan proses 

Pembiayaan Murabahah. Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Mangga 

Dua harus terekspos oleh resiko kredit, resiko operasional, resiko hukum , resiko 

reputasi, resiko stratejik dan resiko kepatuhan.12 

 

                                                 
     11 Wawancara dengan FM Bank Muamalat Cabang Mangga Dua , Tanggal 5 Juli 2017 Pukul 
13.00-15.00 WIB 
     12 Buku Panduan Produk Murabahah , Otoritas Jasa Keuangan , hlm. 71 
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3.2.Praktik pembiayaan Murabahah yang tidak sesuai dengan fatwa DSN- 

MUI  

Adanya  model atau  jenis  Murabahah yang   boleh diwakilkan  dan 

praktik ini disahkan oleh fatwa DSN-MUI tentang Murabahah menjadikan Bank 

Muamalat Cabang Mangga Dua lebih cendrung mempraktikan Murabahah model  

seperti   ini  dari  pada  Murabahah langsung  dengan berbagai argument bahwa 

hal ini lebih efisien dari segi biaya dan alokasi waktu.   

Beberapa    kasus  praktek  Murabahah menunjukkan adanya penyimpangan 

dari aturan-aturan yang mendasari adanya transaksi Murabahah itu  sendiri.  

Penyimpangan  itu  berupa  selipan  akad  wakalah dalam  transaksi  Murabahah. 

Wakalah dalam transaksi  Murabahah terjadi melalui proses perwakilan antara 

pihak perbankan kepada nasabah. Dengan praktik pihak bank mewakilkan kepada 

pihak nasabah untuk melakukan pembelian sendiri barang yang diinginkan 

kepada supplier setelah mendapatkan uang pembelian dari bank. Praktek 

Murabahah semacam ini menyerupai transaksi kredit pada perbankan 

konvensional, Karena   dalam   Murabahah   yang   diselipi   akad   wakalah 

penyerahan bukan dalam bentuk  barang, tetapi  dalam bentuk  uang cash yang 

hal ini juga dipraktekkan dalam perbankan konvensional melalui pinjaman kredit. 

Namun perlu diingat bahwa, praktik Murabahah diwakilkan (bil wakalah) 

berpotensi  terhadap  pelanggaran  akad  Murabahah sangat  besar yang dilakukan 

oleh nasabah di banding dengan Murabahah langsung dan praktik semacam ini 

berpotensi pada praktik jual beli semula atau ada unsur riba di dalamnya karena 

tidak  sedikit kasus penentuan harga jual barang yang diperjualbelikan telah 

ditetapkan jauh sebelumnya, sebelum harga perolehan barang yang menjadi 

obyek jual beli Murabahah diketahui secara pasti. 

Akibat  lain dari praktik  jual beli seperti  ini adalah seringnya ada 

kelebihan  dana  akibat  dari  selisih  penggunaan  dana  secara  rill  untuk 

membeli  barang  yang  telah  disepakati  dengan  jumlah  nominal  sesuai dengan 

aplikasi pengajuan pembiayaan Murabahah sehingga selisih tersebut bisa 

disalahgunakan oleh nasabah untuk keperluan lain. Sebenarnya selisih dana 

pembiayaan tersebut  bisa  diketahui  oleh pihak bank, tetapi  selama temuan  
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penulis  di  lapangan,  Bank Muamalat Cabang Mangga Dua  belum  pernah 

mencoba meminta  kembali selisih dana pembiayaan terebut  dari nasabah atau 

mengurangi dari total pembiayaan Murabahah  yang telah disepakati diawal. Hal 

ini adalah adanya diskon dari supplier yang menurut sebagian perbankan syariah 

masih dianggap menjadi haknya sehingga tidak mengurangi  jumlah  pembiayaan  

Murabahah padahal  diskon  tersebut merupakan hak nasabah. 

Faktor  adanya jaminan atau  tidak,  kebijakan rescheduling terhadap 

nasabah yang mengalami kebangkrutan dalam Murabahah, ada atau tidaknya 

uang muka serta  potongan  pelunasan pembiayaan Murabahah merupakan hal-

hal yang tidak mempengaruhi sahnya jual beli Murabahah,  dan selagi jual beli 

tersebut tidak didasarkan atas barang yang menjadi obyek tetapi didasarkan atas 

faktor lain, dan karena kebijakan-kebijakan tersebut tidak menyangkut  unsur 

pokok dalam jual beli Murabahah.  

Murabahah  model ini sudah tidak murni lagi, tetapi sudah dipelintir dan 

bahkan hanya menjadi hilah ( akal-akalan) saja sehingga dapat terjebak pada 

pemberlakuan model pinjaman kredit seperti pada perbankan konvensional. 

Dalam kasus semacam ini diperlukan adanya pengawasan yang ketat oleh  

Dewan  Pengawas  Syariah  ataupun  Dewan  Syariah  Nasional  agar praktek  

Murabahah sesuai dengan teori  dasar  yang melandasinya.  Jika  tidak ada 

pengawasan yang ketat bisa diprediksikan keberadaan perbankan syariah di 

Indonesia akan menyerupai praktek perbankan konvensioal yang selama ini 

dianggap sudah tidak sesuai dengan syariah.       

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

Murabahah menggunakan metode wakalah kepada nasabah  yang dilaksanakan 

oleh Bank Muamalat Cabang Mangga Dua itu menyalahi aturan fiqih mu’amalah. 

 

4. Penutup  

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan didukung dengan 

teori-teori yang dijadikan landasan berpikir dalam memahami permasalahan-

permaslahan,  disertai  apa yang telah  penulis paparkan pada pembahasan 
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dalam kajian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah: 

1. Produk jasa Murabahah yang ada pada Bank Muamalat Cabang Mangga Dua 

adalah pembiayaan rumah KPR yang disebut dengan KPR iB Muamalat. KPR 

iB Muamalat adalah produk pembiayaan yang akan membantu nasabah untuk 

memiliki rumah (ready stock/bekas), apartemen, ruko, rukan, kios maupun 

pengalihan take-over KPR dari bank lain. Pembiayaan rumah indent, 

pembangunan dan renovasi 

2. Seorang calon nasabah harus melewati berbagai tahapan atau proses.  

nasabah datang meminta pembiayaan sampai pembiayaan itu layak atau 

tidak layak untuk diberikan. Nasabah yang datang mengajukan pembiayaan 

biasanya berkonsultasi terlebih dahulu dengan account manager atau dengan 

Relationship Manager  Bank Muamalat Cabang Mangga Dua. 

3. Prosedur permohonan pembiayaan Murabahah tidak berbeda jauh dengan 

permohonan pembiayaan yang lainnya. Adapun prosedur pembiayaan 

Murabahah  adalah meliputi proses awal, proses analisa, proses persetujuan, 

dan proses pencairan. 

4. Tidak semua praktik Murabahah di Bank Muamalat Cabang Mangga Dua 

keliru, Ada beberapa hal praktiknya sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan 

Mikyar Syar’iyyah.  

5. Pelaksanaan Murabahah menggunakan wakalah kepada nasabah  yang 

dilaksanakan oleh Bank Muamalat Cabang Mangga Dua itu menyalahi aturan 

fiqih mu’amalah. Kenyataannya dalam  praktik yang diterapkan oleh Bank 

Muamalat sebenarnya sama dengan apa yang dipraktikkan oleh Bank 

konvensional dari sisi prosedur dan pembiayaan. Karena Bank Muamalat 

hanya menjadi mediasi pembiayaan kredit uang saja dalam KPR iB Muamalat. 

6. Murabahah yang terjadi di Bank Muamalat Cabang Mangga Dua adalah 

kamuflase dari utang piutang ( kredit) sebenarnya itu bunga dan riba hal 

tersebut bisa tercermin dari transaksi yang dilakukan oleh Bank Muamalat 

Cabang Mangga Dua hanya memberikan pembiayaan untuk membeli rumah 

dengan cara mentransfer dana tersebut ke rekening nasabah dan bukan sebagai 

pihak penjual yang telah memiliki barang tersebut maka sama halnya dengan 
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menerapkan riba qard yaitu mengambil kelebihan dari utang piutang.  

 

4.2.Saran 

1. Bank Muamalat Cabang Mangga Dua hendaklah meninjau kembali akad 

Murabahah bil wakalah yang dipraktikkan dalam KPR karena lebih cenderung 

kepada hilah (tipu daya) untuk berbuat riba. 

2. Pengadaan barang harus menjadi prioritas utama Bank Muamalat Indonesia 

dalam melaksanakan akad Murabahah agar tidak terjerumus kepada penjualan 

barang yang  belum menjadi milik Bank. 

3. Bank Muamalat Indonesia dapat bekerjasama dengan developer properti 

sebagai terobosan dalam bisnis penjualan properti. Ketika bermusyarakah 

dengan Developer maka Bank Muamalat Indonesia sebagai pemilik modal dan 

penanggung resiko. Bank diposisikan sama dengan posisi penjual dalam akad 

Murabahah. 

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional  MUI perlu diimplementasi dengan benar 

dalam praktik Murabahah agar tidak terjebak pada praktik riba yang 

diharamkan. 
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