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MEKANISME PEMBIAYAAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR DI BMT 

AMANAH UMMAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM 

Abstrak 

Penelitian ini berjudul “Mekanisme Pembiayaan Jual Beli Sepeda Motor Di BMT 

Amanah Ummah Dalam Tinjauan Hukum Islam”. Didalamnya membahas tentang 

mekanisme pembiayaan jual beli sepeda motor di BMT Amanah Ummah yang 

menggunakan akad murābahah, pembiayaan jual beli sepeda motor dengan akad 

murābahah adalah jual beli barang-barang yang bermanfaat khsususnya sepeda 

motor dimana penjual memberitahukan harga dan keuntungan diawal tanpa 

adanya unsur paksaan terhadap pembeli.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pembiayaan 

jual beli sepeda motor di BMT Amanah Ummah dan apakah sudah sudah sesuai 

dengan hukum Islam atau bertentangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui konsep hukum Islam terhadap mekanisme pembiayaan jual beli 

sepeda motor di BMT Amanah Ummah dan untuk mengetahui mekanisme 

pembiayaan jual beli sepeda motor di BMT Amanah Ummah.  

Metode penelitian ini menggunkan pendekatan kualitatif dengan fokus kepada 

landasan teori sebagai panduan untuk penelitian dan sumber data yang digunakan 

data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dengan cara 

dokumentasi, dan juga wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi 

dengan cara bertanya langsung kepada yang bersangkutan. Analisis data yang 

digunakan secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu pola 

pikir yang bermula pada prinsip-prinsip umum kemudian diaplikasikan pada 

informasi yang khsusus setelah terlebih dahulu dilakukan kategorisasi. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan jual beli 

sepeda motor di BMT Amanah Ummah sudah sesuai dengan hukum Islam, karena 

barang-barang yang diperjualbelikan oleh BMT Amanah Ummah barang yang 

bermanfaat yaitu sepeda motor dan tidak diharamkan oleh hukum Islam, sepeda 

motor merupakan kendaraan yang digerakkan oleh sebuah mesin dan sarana 

paling penting bagi masyarakat menengah kebawah untuk mengakses berbagai 

kesempatan yang dapat meningkatkan kehidupan mereka. 

 

Kata Kunci: Sepeda Motor, Murābahah, BMT Amanah Ummah 

 

Abstract 

This study is entitled "The Mechanism of Financing the Sale and Purchase of 

Motorbikes in BMT Amanah Ummah In Review of Islamic Law". In it discussed 

the mechanism of financing the sale and purchase of motorcycles in the Amanah 

Ummah BMT that uses murābahah contracts, financing of buying and selling 

motorbikes with murabahah contracts is the sale and purchase of goods that are 

especially useful for motorbikes where the seller notifies the price and profit at the 

beginning without coercion with the buying. 

The formulation of the problem in this study is how the mechanism of financing 

the sale and purchase of motorcycles in the BMT Amanah Ummah and whether it 
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is in accordance with Islamic law or contradictory. The purpose of this study was 

to determine the concept of Islamic law on the mechanism of financing the sale 

and purchase of motorcycles in the BMT Amanah Ummah and to determine the 

mechanism for financing the sale and purchase of motorcycles in the BMT 

Amanah Ummah. 

This research method uses a qualitative approach with a focus on the theoretical 

foundation as a guide for research and data sources used primary and secondary 

data. The data collection techniques by means of documentation, and also 

interviews are a way to obtain information by asking directly to the concerned. 

Analysis of the data used descriptively by using the deductive method, which is 

the mindset that starts with general principles and is then applied to specific 

information after categorization. 

The results of this study indicate that the mechanism of financing the sale and 

purchase of motorbikes in BMT Amanah Ummah is in accordance with Islamic 

law, because the goods traded by BMT Amanah Ummah useful goods are 

motorbikes and are not forbidden by Islamic law, motorbikes are vehicles that are 

driven by machines and the most important means for middle to lower classes to 

access various opportunities that can improve their lives. 

 

Keywords: Motorcycle, Murābahah, BMT Amanah Ummah. 

 

1. PENDAHULUAN 

Islam merupakan agama yang lengkap. Mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai 

dari hidup sampai meninggal, mulai dari bangun tidur hingga kembali tidur, dan 

mulai manusia melakukan kegiatan usaha sampai menggapai kesuksesan, bahkan 

memberikan wejangan manakala masih mengalami kegagalan. Aspek penting 

dalam Islam adalah ibadah dan muamalah merupakan dua hal yang penting dan 

tidak dapat dipisahkan yang akan selalu ada ketika mencoba menggali lebih dalam 

mengenai agama Islam. (Asnawi, 2017) 

Dalam hal ini, muamalah merupakan segala peraturan yang diciptakan 

Allah SWT, untuk mengatur tata kehidupan hubungan antara manusia dengan 

manusia yang lain. Dalam konteks masalah muamalah terutama masalah ekonomi 

tentunya akan sering kali ditemui dikehidupan sehari-hari salah satunya adalah 

transaksi jual beli. Kegiatan jual beli yang sering dilakukan merupakan upaya 

untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. (Haryoso, 2017) 

Munculnya lembaga keuangan syariah yang memberikan angin segar bagi 

umat Islam, khususnya di Indonesia. Diantaranya adalah badan usaha syariah, unit 
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usaha syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, dan Baitul mal waat tamwil atau 

BMT, lembaga keuangan ini mengupayakan agar kegiatan transakasi keuangan 

bebas dari praktik riba dan memberi keamanan bagi umat manusia agar terhindar 

dari dosa. 

Baitul mal waat tamwil atau BMT adalah suatu lembaga ekonomi atau 

keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal karena lembaga ini 

didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga 

keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. (Huda, 2016) 

Salah satu BMT yang mempunyai produk pembiyaan murābahah adalah 

BMT Amanah Ummah Sukoharjo untuk melakukan transaksi pembiayaan jual 

beli sepeda motor. (AUM, http://www.bmtaum.co.id/profile/selayang-pandang.html, 

2019) 

Sepeda motor adalah alat transportasi beroda dua yang digerakkan oleh 

sebuah mesin dan merupakan sarana paling penting bagi masyarakat 

berpendapatan rendah untuk mengakses berbagai kesempatan yang dapat 

meningkatkan kehidupan mereka seperti pekerjaan, pendidikan, kesehatan, sepeda 

motor juga relatif terjangkau harganya bagi masyarakat berpendapatan rendah 

karena bahan bakarnya maupun perawatannya relatif lebih murah dari pada alat 

transportasi lainnya seperti mobil. (AUM, http://www.bmtaum.co.id/profile/selayang-

pandang.html, 2019) 

Murābahah atau disebut juga ba’ bitsmanil ajil. Kata murābahah berasal 

dari kata ribhu (keuntungan). Sehingga murābahah berarti saling menguntungkan. 

Secara sederhana murābahah berarti jual berarti jual beli barang ditambah 

keuntungan yang disepakati. (Mardani, 2012) 

Jual beli murābahah secara terminologis adalah pembiayaan saling 

menguntungakan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang 

membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga 

pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan 

atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau 

angsur. (Mardani, 2012) 

 

http://www.bmtaum.co.id/profile/selayang-pandang.html
http://www.bmtaum.co.id/profile/selayang-pandang.html
http://www.bmtaum.co.id/profile/selayang-pandang.html
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2. METODE PENELITIAN 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian (kualitatif) 

yang menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk memfokuskan 

penelitian, proses penelitian dan makna yang terdapat dalam suatu permasalahan. 

Sumber data yang dilakukan menggunakan wawancara dengan informan 

dijadikan sampel dalam penelitiannya. Data primer yang diambil dari penelitian 

ini adalah keterangan dari manajer BMT Amanah Ummah. 

Dalam menganalisis data tersebut dilakukan secara deskriptif dengan 

menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu pola pikir yang bermula 

pada prinsi-prinsip umum kemudian diaplikasikan pada informasi yang bersifat 

khusus. 

Dengan melalui   metode   deduktif   dapat   diuraikan   prinsip-prinsip   

umum   yakni beberapa statement berupa landasan teori dalam hukum Islam,  

kemudian  diaplikasikan  kepada  informasi  yang  bersifat  khusus melalui 

kesimpulan sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan dalam 

penelitian. (Sutrisno, 1987) 

 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Pembahasan 

Secara bahasa murābahah adalah berasal dari kata ribh (ربح) atau ar-ribh 

 yang artinya keuntungan. Asal katanya adalah rabiha yang berarti (الربح)

beruntung, ribhan yang berarti beruntung, ribhan yang berarti berlaba, 

warabahan yang artinya keuntungan dan warabaahan yang artinya laba. 

(Kalsum, 2016) 

Secara istilah, pada dasarnya terdapat kesepakatan para ulama dan 

ekonom muslim dalam substansi pengertian murābahah. Menurut Imam al-

Kasani menjelaskan bahwa murābahah adalah bentuk jual beli dengan 

diketahuinya harga pokok dengan adanya keuntungan tertentu, sedangkan 

menurut Ibn Abidin menyatakan bahwa murābahah adalah menjual harta 
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benda yang dimliki dengan harga pokok pembelian plus dengan tambahan 

margin yang disepakati mereka. (Kalsum, 2016) 

Akad murābahah digunakan untuk memfasilitasi anggota BMT dalam 

memenuhi kebutuhan hidup, seperti membeli rumah, kendaraan, barang-

barang elektronik, barang dagangan, bahan baku atau bahan pembantu 

produksi. (Huda, 2016) 

Dalam wawancara denga Bapak Faizal selaku Direktur Utama di BMT 

Amanah Ummah mekanisme pembiayaan jual beli sepeda motor di BMT ada 

2 macam yaitu: (Faizal, Wawancara, 15 April 2019) 

1. Menggunakan akad murābahah  tanpa penyertaan akad wakalah apabila 

lokasi BMT dengan dealer sepeda motor tersebut tidak jauh, maka pihak 

BMT datang ke dealer dan melakukan pembiayaan sepeda motor dengan 

tunai dan nasabah benar-benar tidak menerima dengan bentuk barang 

bukan uang. 

2. Menggunakan akad murābahah dengan penyertaan akad wakalah apabila 

lokasi BMT dan dealer terlalu jauh maka pihak BMT akan mewakilkan 

kepada nasabah untuk melakukan pembiayaan jual beli sepeda motor atas 

nama pihak BMT. 
 

Transaksi jual beli sepeda motor di BMT Amanah Ummah 

Obyek jual beli berupa   : Vario 150 Tahun 2019 

Harga Obyek jual beli    : Rp. 24.530.000 

Nominal Pembiayaan    : Rp. 16.900.000 

Uang Muka dari Anggota   : Rp. 7.630.000 

Harga Beli BMT     : Rp. 24. 530.000 

Margin      : Rp. 6.812.000 

Harga Jual dari BMT    : Rp. 31.342.000 

Sisa pembayaran akan diangsur selama : 24 bulan 

Dengan angsuran per bulan sebesar  : Rp. 988.000 

Jatuh tempo pembayaran pada tanggal : 18 September 2021 

Angsuran pertama dimulai pada tanggal : 18 Oktober 2019  
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3.2. Hasil 

Berdasarkan data-data yang diperoleh dengan cara dokumentasi dan 

wawancara secara langsung, maka penulis mencoba menganlisa apakah 

mekanisme pembiayaan jual beli sepeda motor di BMT Amanah Ummah 

sesuai dengan hukum Islam. 

Pada BMT Amanah Ummah dalam melakukan transkasi jual beli 

sepeda motor adalah menggunakan akad murābahah, akad murābahah 

merupakan produk BMT Amanah Ummah yang sering digunakan untuk 

melakukan transaksi jual beli barang-barang yang diperlukan oleh 

masyarakat setempat khusunya sepeda motor. 

Murābahah merupakan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli 

dengan penjual memberitahukan harga pokok maupun keuntungan tertentu 

sesuai dengan kesepakatan bersama dan diberitahukan diawal. 

Dalam Islam sendiri mengenai masalah tentang transaksi jual beli 

dengan akad murābahah itu diperbolehkan walaupun tidak ada dalil yang 

membahas secara langsung tentang akad murābahahnya, adapun dalil yang 

merupakan landasan hukum jual beli murābahah: 

 

Al-Qur’an  

Potongan ayat surat Al-Baqarah ayat: 275 

بَىا...َوأََحلَّ  َم الّزِ  هللاُ اْلبَْيَع َوَحزَّ

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” 

Hadist Nabi Riwayat Abu Sa’ad Al-Khudri No: 2185 

 َِ ٌَُْ أَْى َرُسْىالَ هللاِ َصلَّي هللاُ َعَلْي َِ َوَسلَّن َعْي أَبِْي َسِعْيِذ اْلُخذِْر ْي َرِضيَاهللُ َع َوأَِل

ٌْتََزا ِض)رواٍ البيهقي وابي ها جح وصحح ابي حباى(  .قَاَل: أًََِّوا اْلبَْيُع َع

“Dari Abu Sa’ad Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, 

sesungguhnya jual beli itu dilakukan suka sama suka.” (HR. AL-Baihaqi dan 

Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). 
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Pada potongan ayat dan hadist di atas menjelaskan bahwa Allah telah 

memerintahkan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli (perniagaan) 

harus dengan cara yang benar dan tanpa adanya mengandung unsur riba, 

karena jual beli yang mengandung riba merupakan perniagaan yang dilarang 

oleh Allah SWT dan dalam melakukan transaksi jual beli (perniagaan) harus 

berdasarkan suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. 

Adapun untuk memperkuat dibolehkannya pembiayaan jual beli 

sepeda motor dengan akad murabahah yaitu dengan adanya rukun dan 

syaratnya sudah terpenuhi, oleh karena penulis akan memaparkan rukun dan 

syaratnya pembiayaan murābahah sebagai berikut: 

1. Ba’i atau penjual dan musytari pembeli 

Penjual (pihak BMT) dan pembeli (nasabah) serta tidak ada 

unsur keterpaksaan dan juga penjual dan pembeli harus sudah 

cakap cukup dalam melakukan pembiayaan murabahah. 

2. Mabi’ atau barang adalah komoditi, benda objek yang 

diperjualbelikan 

Dalam melakukan transaksi jual beli pihak BMT tidak 

menggunakan barang yang diharamkan oleh hukum Islam 

melainkan barang yang bermanfaat bagi masyarakat setempat 

untuk beraktivitas sehari-hari. 
 

3. Ijab dan Qabul 

Dalam melakukan ijab dan qabul dari pertama sampai akhir 

harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad 

yaitu antara penjual (pihak BMT) dan pembeli (nasabah) , dan 

antara ijab dan qabul serah terima harus selaras dengan baik dalam 

spesifik barang maupun harga yang disepakati. Dalam ijab dan 

qabul dilakukan dengan lisan maupun tertulis antara penjual dan 

pembeli. 
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4.  Tsaman atau harga jual 

Dalam menentukan harga jual atau keuntungan pihak 

penjual harus memberitahukan kepada pembeli diawal, dan juga 

ketika menentukan masa pembayaran harus disepakati bersama 

tidak boleh secara pihak. Dalam masa perjanjian tidak boleh 

berubahanya harga jual barang sampai berkahirnya masa 

perjanjian. 

Penjelasan di atas tentang syarat dan rukun murābahah juga sudah 

sesuai dengan Fatwa DSN 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad murābahah 

dalam ketentuan umum pembiayaan jual beli murābahah dalam bank Islam 

No. 2 yang berbunyi “barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh 

syari’ah Islam” karena pihak BMT melakukan pembiayaan jual beli sepeda 

motor dengan akad murābahah yaitu tujuannya adalah membantu 

meringankan masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa melakukan 

transaksi jual beli tanpa adanya unsur riba yang merugikan bagi nasabah 

maupun masyarakat dan pihak BMT melakukan pembiayaan barang tidak 

yang diharamkan oleh syari’ah Islam melainkan bermanfaat untuk melakukan 

aktivitas sehari-hari. 

Potongan surat Al-Maidah ayat 1: 

 ...يَأَيَُّها الَِّذ ْيَي َءاَهٌُْى أَْوفُْىأ بِاْلعُقُىدِ 

“Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...” 

Pihak BMT dalam melakukan mekanisme pembiayaan jual beli sepeda 

motor sudah memenuhi akad-akad tersebut, karena pada BAB III sudah 

dijelaskan yaitu pada sesi wawancara dengan bapak Faizal selaku direktur 

utama di BMT Amanah Ummah menjelaskan pihak BMT akan mewakilkan 

kepada nasabah apabila dealer sepeda motor lokasinya jauh dari BMT, jadi 

pihak BMT dan nasabah belum melakukan akad murābahah karena belum 

terjadinya pembayaran akad wakalah antara pihak dealer dengan nasabah, 

ketika nasabah sudah menyerahkan uang tersebut kepada dealer, sepeda 

motor sudah menjadi hak milik BMT, dan menerima kwitansi pembiayaan 
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jual beli sepeda motor dari dealer tersebut, anggota tersebut menyerahkan 

kwitansi atau tanda bukti kepada BMT dan pihak BMT dan nasabah 

melakukan akad murābahah. (Faizal, Wawancara, 15 April 2019) 

Dari penjelasan mekanisme pembiayaan jual beli sepeda motor di atas 

juga sudah sesuai dengan Fatwa DSN 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

ketentuan umum murābahah yang pertama tentang ketentuan pembiayaan 

jual beli murābahah dalam bank Islam No. 9 yang berbunyi “Jika bank 

hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak 

ketiga, akad jual beli murābahah harus dilakukan setelah barang atau secara 

prinsip menjadi milik bank”. 

Dari analisa diatas penulis dapat mengatakan bahwa di BMT Amanah 

Ummah dalam mekanisme pembiayaan jual beli sepeda motor sudah sesuai 

dengan hukum Islam dan Fatwa DSN tentang ketentuan umum murābahah.  

 

4. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Mekanisme pembiayaan jual beli sepeda motor di BMT Amanah ummah 

menggunakan akad murābahah, dengan menggunakan 2 cara yaitu: 

a. Menggunakan akad murābahah tanpa penyertaan akad wakalah adalah 

pihak BMT melakukan pembiyaan jual beli sepeda motor langsung 

kepada dealer dengan tunai, dan nasabah benar-benar tidak menerima 

uang melainkan berupa barang yaitu sepeda motor. 

b. Menggunakan akad murābahah dengan penyertaan akad wakalah apabila 

lokasi BMT dan dealer terlalu jauh maka pihak BMT akan mewakilkan 

kepada nasabah untuk melakukan pembiayaan jual beli sepeda motor atas 

nama pihak BMT. 

Dalam mekanisme pembiayaaan jual beli sepeda motor di BMT 

menggunakan akad murābahah sudah sesuai dengan hukum Islam dan 

dikarenakan ada dalil Al-Qur’an dan Hadist yang membolehkannya, adapun 

untuk memperkuat dibolehkannya pembiayaan jual beli sepeda motor dengan 
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akad murābahah juga sudah memenuhi rukun dan syaratnya jual beli dan 

sudah sesuai dengan Fatwa DSN 04/DSN-MUI/IV/2000  tentang ketentuan 

umum murābahah. 

4.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap mekanisme 

pembiayaan jual beli sepeda motor di BMT Amanah Ummah, maka penulis 

memberi saran yaitu sebagai berikut: 

1. Seharusnya pihak BMT sebelum melakukan pembiayaan jual beli sepeda 

motor, pihak BMT memberitahukan dalil-dalil Al-Qur’an, Hadist, 

maupun Fatwa DSN 04/DSN-MUI/IV/2000  tentang dibolehkannya 

pembiayaan jual beli dengan akad murabahah, agar semakin percaya 

bahwa lembaga keuangan syariah ataupun BMT berbeda dengan bank 

konvensional. 

2. Seharusnya pihak BMT tidak membolehkan pihak nasabah untuk 

menunjuk dealer sepeda motor untuk melakukan pembiayaan, karena 

sangat berbahaya apabila pihak nasabah dan dealer tersebut sudah bekerja 

sama untuk melakukan penipuan. 

3. Bagi nasabah yang mampu apabila dalam melakukan pembiayaan jual 

beli sepeda motor tersebut, hendaknya jangan menunda-menunda 

pembayaran. 
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