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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Baitul Maal wat-Tanwil (BMT) adalah Lembaga Keuangan mikro Syariah 

non-perbankan yang bersifat informal. Disebut bersifat informal karena lembaga 

keuangan ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda 

dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.
1
Sebagai 

salah satu Lembaga Keuangan Syariah BMT memiliki perkembangan cukup pesat saat 

ini. Secara harfiah Baitul Maal berarti rumah dana. Baitul Maal pada masa Nabi 

Muhammad dahulu berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus menyalurkan dana 

sosisal. Sedangkan Baitul Tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.
2
 

BMT diharapkan disamping sebagai unit bisnis, juga mampu memainkan 

peran-peran sosial. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya 

pada sektor keuangan yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan, yakni 

menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya pada 

sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian BMT, karena bukan 

institusi perbankan, diperbolehkan mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil 

maupun sektor keuangan lain, yang notabennya dilarang dilakukan oleh instansi 

perbankan.Karena BMT bukan bank, BMT tidak tunduk pada peraturan perbankan.
3
 

Adanya usaha komersil yang dilakukan oleh BMT dengan menghimpun dan 

mengelola dana masyarakat, maka seperti halnya perbankan syariah, kegiatan 

menghimpun dana, BMT menggunakan prinsip wadiah, mudhorabah, dan musyarakah. 
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Sedangkan dalam kegiatan penyaluran dana BMT menggunakan prinsip bagi hasil, jual 

beli (Murābahah, Bai Bistaman Ajil, Salam Istisna) dan sewa (ijarah kepada 

masyarakat).
4
 

Lembaga keuangan yang berbasis syariah sangat dibutuhkan disebuah negara 

yang penduduknya mayoritas Islam. Karena tujuan pokok dalam prinsip syariah adalah 

sesuai dengan aturan dalam hukum islam yang melarang riba, maisir, gharar, haram 

dan zalim, dalam kegiatan usaha perbankan syariah. Adanya nilai-nilai keadilan, 

kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan merupakan asas demokrasi ekonomi. 

Sedangkan prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati 

dalam menjalankan kegiatan usahanya.
5
 

Berbagai macam produk dan jasa yang ditawarkan oleh BMT maupun bank 

syariah di Indonesia, produk murābahah yang paling banyak dipraktekkan dalam 

memberikan pembiayaan kepada nasabah. Ada sekitar 60% dari produk perbankan 

syariah menggunakan transaksi akad murābahah. Sisanya sebanyak 40% menggunakan 

skema akad mudharabah.
6
Menurut Choudury, dominannya pembiayaan murābahah 

terjadi karena pembiayaan ini cenderung memiliki resiko yang lebih kecil dan lebih 

mengamankan bagi shareholder.
7
 

Murābahah dalam dunia perbankan biasanya diaplikasikan pada produk 

pembiayaan seperti pembiayaan konsumtif, investasi maupun produktif. Dan untuk 

kegiatan murābahah diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji 
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atau tabungan kurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito 

sepesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.
8
 

Mengingat fungsi lembaga keuangan adalah sebagai mediasi yang terkadang  

tidak memungkinkan untuk  melakukan pembelian langsung dalam setiap transaksi 

pembiayaan karena keterbatasan pihak lembaga keuangan mikro syariah untuk membeli 

barang tersebut, keterbatasan tersebut baik dari segi waktu maupun tenaga yang ada, 

atau tidak mau direpotkan dengan pembelian barang yang di murābahahkan, maka 

lembaga keuangan keuangan menerapkan sistem wakalah (mewakilkan) kepada 

nasabah atau pihak lain untuk melakukan pembelian.
9
 

Pada penyertaan wakalah dalam pembiayaan murābahah, lembaga keuangan 

syariah hanya memberi uang, dan nasabah menerima uang untuk melakukan pembelian 

(pengadaan) barang sesuai dengan akad. Konsep ini bersifat praktis dan efisien karena 

tidak mungkin lembaga keuangan syariah melakukan pembelian sendiri setiap ada 

pembiayaan jual beli. Segala sesuatunya dipercayakan pada nasabah karena dengan 

mengandalkan akad berarti sudah mengikat.
10

 

Dalam prakteknya, pemberian wakalah kepada nasabah yang dilakukan 

lembaga keuangan syariah menurut penulis terkadang kurang bijak dan tidak berhati-

hati sehingga menimbulkan persepsi masyarakat bahwa sistem jual beli yang di 

implementasikan lembaga keuangan syariah menjadi meragukan aspek syar’iannya. 

Karena seolah lembaga keuangan syariah telah melakukan beberapa transaksi sekaligus 

ketika terjadi akad. Diantaranya penyerahan dana, pembelian barang, dan penjualan 

barang kepada nasabah. Akad pejualan seolah-olah telah dilakukan oleh lembaga 

keuangan syariah kepada nasabah meskipun barang tersebut belum dimiliki oleh 

lembaga keuangan syariah. Padahal, secara syariah menjual barang yang belum dimiliki 
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tidak diperbolehkan.
11

Karna dalam fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000. Telah 

ditetapkan bahwa; “Jika LKS hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 

barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murābahah harus dilakukan setelah 

barang secara prinsip manjadi milik LKS. Bukan sebelum pemberian barang.”
12

 

Dengan kata lain, pemberian kuasa (wakalah) dari bank syariah kepada 

nasabah atau pihak ketiga, harus dilakukan sebelum akad jual beli murābahah 

ditandatangani. Namun dalam kenyataannya, kadang kala disebagian lembaga 

keuangan syariah (BMT) akad murābahah sering mendahului pemberian wakalah dan 

dana pembelian barang. Bagaimana dikatakan barang telah menjadi milik BMT, jika 

pemberian dana pembelian barang saja dilakukan setelah akad murābahah 

ditandatangani. 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/46/PBI/2005, 14 Nopember 2005 

tentang standarisasi akad, menegaskan kembali bahwa penggunaan media wakalah 

dalam murābahah terutama pada pasal 9 ayat 1 butir d yaitu dalam hal bank 

mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka aka dmurābahah 

harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.
13

 

Oleh karena itu, apabila menggunakan akad wakalah sebaiknya sekuensi 

(urutan atau tahapan) proses transaksi tetap harus nampak mulai dari proses akad, 

penyerahan dana, pembelian, penyerahan barang yang dibeli atau bukti pembelian 

(barang atau dokumen pembelian yang sah dan andal) dari wakil (nasabah) kepada 

muwakil (LKS), konfirmasi pembelian oleh LKS dan kemudian penjualan serta serah 

terima barang (dokumen pembelian) sehingga kita tahu barang, jenis, bahkan merek. 
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Sekuensi ini menunjukan bahwa barang yang dijual telah sah dimiliki dan sah untuk 

dijual.
14

 

Tujuan dari BI dan DSN-MUI sesungguhnya hendak menempatkan kembali 

posisi BMT sebagai penjual barang.Bukan hanya sekedar lembaga keuangan saja. 

Prisip dasar inilah yang sangat membedakan antara pembiayaan murābahah di BMT 

dengan kredit pembelian barang biasa di bank umum yang menerapkan sistem bunga.
15

 

Penulis dalam penelitian ini  tertarik untuk melakukan penelitian terhadap 

pelaksanaan pemberian wakalah pada pembiayaan murābahah di KSPPS BMT Kube 

Colomadu Sejahtera, apakah dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan apa yang telah 

di fatwakan oleh DSN-MUI apakan belum. Karena persoalan dalam murābahah 

muncul ketika akad jual beli murābahah mendahulaui pembelian barang dan jual beli 

hanya dilakukan secara tunggal antara BMT dengan nasabah saja, bukan antara BMT 

dengan supplier. Dengan dalih bahwa BMT sudah memberikan kuasa pembelian pada 

nasabah untuk membeli barangnya secara mandiri.
16

 

Akibat BMT cenderung mengaburkan esensi pelaksanaan akad murābahah 

yang sesuai dengan ketentuan syariah, atau menghilangkan tujuan utamanya. Lembaga 

yang seharusnya menyediakan barang untuk dijual pada nasabah, menjadi lembaga 

yang hanya sekedar meminjamkan uang untuk pembelian barang, sehingga masalah 

yang muncul adalah terjadinya gharar dan riba, karena BMT tidak melaksanakan 

murābahah sebagaimana mestinya. Sehingga yang berlaku bukan jual beli tapi riba. 

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, dalam penyusunan 

skripsi ini penulis tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Penerapan Wakalah Pada 

Pembiayaan Murābahahdi  KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera”  
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana implementasi penyertaan akad  wakalah pada pembiayaan murābahah di  

KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera? 

2. Bagaimana kesesuan penerapan wakalah pada pembiayaan murābahah di KSPPS 

BMT Kube Colomadu Sejahtera dengan fatwa DSN-MUI? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui implementasi penyertaan akad wakalah pada pembiayaan 

murābahah di  KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera. 

b. Untuk mengetahui kesesuaian antara teori dan praktik dalam penerapan 

wakalah pada pembiayaan murābahah di KSPPS BMT Kube Colomadu 

Sejahtera. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis, yaitu memberikan sumbangan pemikiran dan keilmuan bagi 

lembaga keuangan syariah khususnya BMT. 

b. Manfaat praktis bagi BMT, yaitu memberikan bahan masukan supaya dalam 

penerapan wakalah pada pembiayaan murābahah lebih menerapkan prinsip 

kehati-hatian agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi yang 

berlaku. 

c. Bagi dunia akademik akan menambah wawasan dan hazanah keilmuan 

mengenai penerapan wakalah pada pembiayaan murābahah 
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d. Bagi peneliti berikutnya akan menjadikan sumber referensi dalam mengenali 

transaksi dalam penerapan wakalah pada pembiayaan murābahah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


