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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan 

qabul (penerimaan) antara satu pihak dengan pihak lain yang berisi hak dan 

kewajiban masing-masing sesusi dengan prinsip syariah.
 1

Salah satu akad yang 

digunakan BMT dalam transaksi pembiayaan berbasis jual beli adalah 

murabahah. Murabahah adalah kontrak jual-beli dimana bank bertindak 

sebagai penjual sementara nasabah sebagai  pembeli. Undang-undang No.21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah telah merumuskan maksud dari akad, 

bahwa “ Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syari’ah atau Unit 

Usaha Syari’ah dan pihak lain yang membuat adanya hak dan kewajiban bagi 

masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syari’ah’’. 

Praktik akad murabahah dilapangan haruslah memenuhi rukun dan 

ketentuan yang menjadi prasyaratnya rukun dan ketentuan tersebut yaitu:
2
 

1. Adanya pelaku yang meliputi penjual (ba’i) dan pembeli (musytari). 

2. Adanya objek jual beli (mabi’) yang diperbolehkan secara syariah. 

3. Munculnya harga barang (tsaman) yang disebutkan secara jelas jumlah dan 

satuan mata uangnya. 

4. Terjadinya kontrak (ijab qabul) antara penjual dan pembeli. 
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Murabahah adalah jual beli barang dengan harga asal ditambah dengan 

keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus memberitahukan 

harga pokok produk yang ia jual dan menentukan suatu tingkat sebagai 

tambahannya.  Akad murabahah adalah perjanjian juai-beli antara bank dengan 

nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian 

menjaulnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan 

ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan 

nasabah.
4 

Menurut Al-Kasani, pengertian murabahah adalah mencerminkan 

transaksi jaul-beli harga jual merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang telah 

dikeluarkan untuk mendatangkan objek transaksi atau harga pokok pembelian 

dengan tambahan keuntungan tertentu yang diinginkan penjual (margin) , harga 

beli dan jumlah keuntungan yang diinginkan diketahui oleh pembeli.
5 

Beberapa ketentuan harus dipenuhi dalam melaksanakan akad 

murabahah agar transaksi akad tersebut terhindar dari riba dan sesuai dengan 

syari’ah. Salah satunya adalah syarat barang yang diakadkan dalam hal ini 

adalah barang yang dijual belikan Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional 

MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah disebutkan bahwa BMT 

harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan oleh nasabah. Syarat-syarat 

benda yang menjadi objek akad dalam akad murabahah, barang yang 

diperjualbelikan secara prinsip harus sudah menjadi milik BMT. Tidak sah 

menjual barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
3
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Dalam  Perma No. 2 Tahun 2008   pada pasal 745 huruf c substansi 

akad murabahah harus  terdapat pengakuan keuntungan yang akan diambil oleh 

BMT begitu pula dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.04/DSN-

MUI/IV/2000 adanya prinsip dimana ketika /nasabah meminta pembiayaan 

kepada BMT maka BMT harus memiliki barang tersebut terlebih dahulu lalu 

kemudian baru bisa diserahkan kepada nasabah namun pada kenyataannya 

dalam isi akad murabahah sering memberikan uang pinjaman dan bukan 

berupa barang dimana hal itu bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang mengaturnya. 

Dalam kenyataanya prosedur perlindungan dana nasabah BMT yang 

ada saat ini dibuat oleh masing-masing BMT sehingga setiap BMT memiliki 

prosedur yang berbeda-beda. Sehingga saat ini BMT hanya mengupayakan 

langkah-langkah preventif dalam perlindungan dana nasabah. Padahal 

pemerinah memiliki otoritas untuk mengawasi BMT karena /termasuk dalam 

koperasi jasa keuangan syariah. Kendati telah ada peraturan perundang-

undangan yang mengatur seperti undang-undang lembaga  keuangan mikro dan 

OJK namun sifatnya masih bersifat umum.  

Dalam kenyataanya banyak BMT yang tidak melakukan sistem 

pembiayaan sesuai dengan peraturan yang ada dalam Fatwa Dewan Syariah 

Nasional MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000, /maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang akad pembiayaan khususnya murabahah, 

dimana akad jual beli tersebut merupakan akad yang paling banyak digunakan 

pada lembaga keuangan syari’ah saat ini. Penelitian ini yang berjudul 
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TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKAD MURABAHAH ANTARA 

NASABAH DENGAN BMT  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan akad murabahah ? 

2. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam akad murabahah?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan akad murabahah. 

2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam akad murabahah. 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam suatu penelitian ilmiah maka penulis dalam menyusun laporan 

penelitian ini tidak berlebihan apabila menyusun suatu manfaat penelitian 

dimana suatu laporan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah harus 

memenuhi unsur manfaat dimana suatu manfaat dari suatu penelitian laporan 

sangat berguna bagi pengembangan suatu penelitian berikutnya. Untuk itu 

penulis menyusun manfaat penelitian sebagai berikut :  
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1. Manfaat teoritis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan secara 

luas dalam peraturan perundang-undangan mengenai akad murabahah 

yang dapat dikupas dan dipelajari secara mendalam supaya mengetahui 

sistematika akad murabahah di BMT. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber deskripsi terhadap 

penelitian berikutnya oleh penulis atau pun akademisi lainnya, dalam 

upaya melakukan pembaharuan hukum yang mengatur sistematika 

pembuatan akad murabahah yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan untuk mewujudkan suatu produk hukum yang mampu 

mengakomodasi kebutuhan masyarakat.  

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan 

pengetahuan bagi mahasiswa serta pembaca terkait akad murabahah dan 

subtansinya.  

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

E. Kerangka Pemikiran 

 

 

BMT atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan 

mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syari’ah), 

membubuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka 

mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir 

miskin
4
. Akhirnya diterbitkan undang-undang yang lebih spesifik menerangkan  

tentang Perbankan Syariah secara eksplisit yaitu UU. No.21 Tahun 2008. 

Undang-undang ini menjadikan perbankan syari’ah sebagai landasan hukum 

yang jelas dari sisi kelembagaan dan sistem operasionalnya. 

Murabahah menurut syari’ah terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 

Artinya: orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 
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- UU PERBANKAN SYARIAH 

SYARIAH : 

- SURAT AL BAQARAH : 275 

- FATWA DEWAN NASIONAL NO.04/DSN-MUI/IV/20000 

 

BAITUL MA’AL TANWIL 
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(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama 

dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu 

terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya 

dahulu (sebelum datang larangan);dan urusannya (terserah) kepada Allah. 

Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka; mereka kekal didalamnya. 

Dalam Al-Qur’an surat Al- Baqarah ayat 275 berisi mengenai akad 

murabahah yang pada hukum positif diimplementasikan pada Pasal 745 Perma 

No.2 Tahun 2008  Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah dan Fatwa 

Dewan Syari’ah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Salah satu akad yang 

digunakan BMT dalam transaksi pembiayaan berbasis jual beli adalah Akad 

Murabahah. Adanya akad murabahah ini juga diatur dalam hukum positif yaitu 

dalam KHES dan UU Perbankan Syariah. Selain dari hukum positif, Akad  

Murabahah juga diatur dalam  hukum  syariah yaitu Al Qur’an dan Fatwa 

DSN. Dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 diatur bagaimana 

jalannya akad murabahah di BMT. 

Dalam kegiatan menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan 

murabahah, beberapa ketentuan harus dipenuhi dalam melaksanakan akad 
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murabahah agar transaksi tersebut terhindar dari riba dan sesuai dengan hukum 

positif maupun syariah yang mengatur.
5
 

Menurut tinjauan penulis, dalam pelaksanaan akad murabahah ada 

beberapa BMT yang sudah menjalankan akad murabahah yang sesuai dengan 

hukum positif dan hukum syariah. Namun, adapula BMT yang menjalankan 

akad  murabahah yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.  

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan 

pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuaan mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. 

Sedangkan, Penelitian adalah metode ilmiah yang dilakukan melalui 

penyidikan secara seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang dapat 

diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh 

melalui suatu permasalahan itu. 
6
 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis normatif dengan membahas doktrin-doktrin atau asas dalam ilmu 

hukum. Pendekatan yuridis normatif karena mengkaji tentang prosedur akad 

Murabahah di BMT berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku di 

Indonesia dalam hal ini adalah KHES(Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syari’ah). 
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2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

yaitu dalam penelitian menjelaskan bagaimana terjadinya suatu akad 

Murabahah di BMT dengan mengacu pada aturan-aturan hukum. 

3. Bentuk dan Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah isi akad yang diperoleh langsung dari pihak 

BMT. Dalam hal ini adalah melakukan wawancara langsung dengan 

konsumen di BMT dan menganalisis contoh akad Murabahah, contoh 

Surat Pemberitahuan, Surat Peringatan I sampai III dan Surat Peringatan 

Lelang atau Somasi. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data tentang hukum yang menjelaskan hasil 

data primer yang dalam hal ini adalah buku, jurnal, skripsi, tesis, 

makalah, power point serta hasil penelitian hukum. Dalam hal ini adalah 

yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan dalam jaminan 

hak,tanggungan dan upaya yang dilakukan oleh pihak BMT apabila 

terjadi wanprestasi. Dan bahan sekunder ini diambil dari peraturan 

perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi 

Syariah dan Al-Qur’an. 
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4. Metode pengumpulan data  

a. Studi Lapangan 

Yakni penelitian yang dilakukan secara langsung dengan obyek 

yang diteliti untuk memperoleh data yang konkrit guna keperluan 

mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan. Dengan studi 

lapangan ini pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yang 

dilakukan secara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai 

pedoman. Wawancara disini yaitu suatu komunikasi yang bertujuan 

memperoleh informasi secara sistematis.
7
wawancara diarahkan terhadap 

hal-hal yang menjadi permasalahan dan hal-hal yang kurang jelas. 

Wawancara ini dilakukan dengan saudara sebagai konsumen yang 

memiliki hubungan akad perjanjian dengan BMT. 

b. Studi kepustakaan . 

Studi kepustakaan yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan 

cara mengumpulkan bahan-bahan bacaan atau referensi yang 

dipergunakan sebagai bahan rujukan dalam laporan penelitian dan 

dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data 

dengan cara mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan perjanjian 

dan aturan-aturan hukum mengenai akad perjanjian seperti dalam 

PERMA Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah. 

 

                                                             
7
 Nasution,2003,Metode Research(Penelitian Ilmiah).jakarta:Bumi Aksara. 



11 

 

G. Sistematika Penulisan 

BAB I  : Pendahuluan 

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang 

Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika. 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Bab ini menguraikan tentang Tinjauan Umum terkait BMT 

MURABAHAH dan AKAD yang meliputi Pengertian, 

Landasan Hukum, Operasional, Produk Pembiayaan, Syarat dan 

rukun yang mengatur 

BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Bab ini menguraikan deskripsi tentang sistematika pembuatan 

akad murabahah di BMT dan Mengetahui akad murabahah yang 

dibuat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 

hukum syariah 

BAB IV :  Penutup 

Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran-saran 

 

 

 

    

 

 


