
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia saat ini semakin 

pesat, bahkan bank konvensional sendiri banyak membuka cabang anak bank 

syariah salah satunya ditandai dengan pertumbuhan bank-bank Syariah di 

Indonesia. Karena lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi 

pihak yang berlebihan dana dengan pihak yang berkurangan dana untuk 

kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan perspektif hukum Islam, 

keberadaan bank syariah semakin kuat dengan terbentuknya Peraturan 

Pemerintah yang mengantur Perbankan Syariah, menyebabkan semakin tinggi 

pula tingkat sengketa diantara pihak, sebab-sebab terjadinya sengketa di 

antara pihak sebagai berikut:
1
 

1. Wanprestasi; 

2. Perbuatan Melawan Hukum (PMH); 

3. Kerugian salah satu pihak; dan 

4. Adanya pihak yang tidak puas atas tanggapan yang menyebabkan 

kerugian. 

Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana otoritas yudisial 

(kekuasaan kehakiman) bagi orang-orang yang beragama Islam dalam 

mencari keadilan terkait kasus perdata tertentu yang merupakan tugas dan 

wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutuskan dan 
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menyelesaikan perkara-perkara tertentu di tingkat pertama di antara orang-

orang yang beragama Islam.
2
 Adapun yang dimaksud dengan perkara-perkara 

tertentu ialah menurut Pasal 49 huruf I Undang-undang No. 3 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Paradilan 

Agama di bidang; a) Perkawinan; b) Waris; c) Wasiat; d) Hibah; e) Wakaf; f) 

Zakat; g) Infaq; h) Shadaqah; dan i) Ekonomi Syariah.
3
 

Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kompleksitas perkara-

perkara tersebut, diperlukan adanya lembaga penyelesaian sengketa yang 

mempunyai kredibilitas dan berkompeten sesuai bidangnya, yaitu bidang 

ekonomi syariah. Secara umum mekanisme penyelesaian sengketa bisnis 

syariah dapat diselesaikan melalui jalur Non Litigasi dan jalur Litigasi (proses 

Peradilan Agama).
4

 Secara normatif dasar penyelesaian sengketa pada 

perbankan syariah  diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 55 

yang berbunyi lengkapnya sebagai berikut: Ayat (1); “ enyelesaian sengketa 

perbankan dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan  eradilan Agama”. 

(2); “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa 

selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan 

sesuai dengan isi Akad”. Ayat (3); “ enyelesaian sengketa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan  rinsip  yariah”,
5
 

dalam kajian penelitian ini akad Mur  bahah yang dilaksanakan di perbankan 
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syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/II/2000 tentang 

pedoman penyelenggaraan akad Mur  bahah dan peraturan perbankan serta 

dikuatkan dengan ketentuan bagi nasabah ingkar janji/wanprestasi No. 

47/DSN-MUI/II/2005.
6

 Di antara ketentuan di dalamnya adalah terkait 

penyelesaian sengketa akad Mur  bahah secara bertahap yang terdiri dari: 

melalui Lembaga Internal atau Musyawarah; melalui Mediasi Perbankan; 

melalui Arbitrase atau Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS); 

dan terakhir diselesaikan melalui Pengadilan Agama.
7
 

Akad memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah 

pihak yang mengikat diri mereka sendiri merupakan syarat mutlak karena 

dengan adanya kesepakatan para pihak tentang hal-hal yang pokok 

sebagaimana disebutkan dalam perjanjian akan mengikat para pihak yang 

berkepentingan serta hukum yang mengatakan jika seorang debitur (nasabah) 

tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka debitur dikatakan default 

(wanprestasi). Namun, tidak selalu merupakan default yang muncul dalam 

kontrak dan kadang kontrak menciptakan tindakan yang melanggar hukum 

ketika syarat dan ketentuan tidak ditentukan dalam perjanjian tetapi ketika 

dilakukan oleh satu pihak itu menyebabkan kerugian bagi pihak lain. 

Menurut  asal 1365 KUH erdata bahwa “Tiap perbuatan melawan 

hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang 
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karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut”,
8
 untuk 

memberikan tanggungjawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi 

sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu 

gugatan yang tepat.
9
 Sedangkan yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan 

persepsi masyarakat yang dalam hal ini sebagai nasabah (Penggugat), bahwa 

putusan hakim seoleh-oleh yang dimenangkan adalah pihak yang berkuasa 

yang dalam hal ini adalah Tergugat atau yang merasa terdzholimi adalah 

biasanya orang kecil yaitu dari Nasabah yang tidak bisa berbuat apa-apa 

dihadapan hukum. padahal pada dasarnya ada beberapa hal yang menjadi 

pertimbangan hakim dalam memetuskan perkara tersebut, kenapa bisa 

memenangkan pihak Tergugat. Sehingg dalam dalam skripsi ini untuk 

mengubah persepsi masyarakat tersebut, karena tidak selamanya Nasabah 

(Penggugat) yang menjadi korban bahkan jusru sebaliknya apabila para pihak 

bisa membuktikan bahwa tersangka terbukti telah melakukan pelanggaran 

berdasarkan jawaban, pembuktian dan dalil atau alasan yang berkuatan 

hukum tetap. 

Berdasarkan latar belakang di atas suatu hal yang menarik untuk dikaji 

lebih lanjut tentang perbuatan melawan hukum yang diputuskan oleh hakim 

kepada salah satu pihak yang merasa dirugikan yang dalam hal ini sebagai 

Penggugat, memberikan pemahaman dan solusi kepada para pihak khusunya 

masyarakat yang dalam hal ini Penggugat dalam penyelesaian sengketa 

ekonomi syariah, maka penulis melakukan suatu penelitian kualitatif yang 

                                                           
8
Kitab Lengkap Undang-undang Hukum (Perdata, Acara Perdata, Pidana, dan Acara 

Pidana), Tahun 2016, Tim Pustaka Buana, hlm. 294. 
9
Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 7. 



5 
 

 
 

berdasarkan salinana putusan hakim dengan menganalisis putusan tersebut 

tentang pertimbangan hakim dan apakah putusan hakim dalam menyelesaikan 

perkara No. 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska tentang Perbuatan Melawan Hukum 

sudah sesuai dengan Perspektif Fatwa DSN-MUI tentang Akad Mur  bahah. 

Dengan ini penulis akan mengangkat penelitian skripsi berjudul, “Analisis 

Putusan Hakim Perkara No. 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska Tentang Perbuatan 

Melawan Hukum Dalam Akad Mur  bahah Perspektif Fatwa DSN-MUI”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan 

merumuskan masalah, antara lain: 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara No. 

0176/Pdt.G/2016/PA.Ska tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam 

Akad Mur  bahah? 

2. Apakah putusan hakim perkara No. 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska tentang 

Perbuatan Melawan Hukum sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-

MUI tentang Akad Mur  bahah? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diperoleh tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan 

perkara No. 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska tentang Perbuatan Melawan 

Hukum dalam Akad Mur  bahah. 
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2. Untuk menjelaskan kesesuaian putusan hakim perkara No. 

0176/Pdt.G/2016/PA.Ska tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan 

ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang Akad Mur  bahah. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai 

berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi 

Syariah dan menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca dalam 

penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan 

literatur kepustakaan khususnya mengenai putusan Pengadilan 

Agama dalam perkara sengketa Ekonomi Syariah serta hasil 

penelitian ini dapat menjadikan acuan terhadap penelitian sejenis 

untuk tahap selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Peneliti dapat mengetahui bagaimana pertimbangan dan 

pelaksanaan akad Mur  bahah sesuai dengan prinsip syariah menurut 

Fatwa DSN-MUI serta mengetahui analisis putusan hakim 

Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara No. 
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0176/Pdt.G/2016/PA.Ska tentang Perbuatan Melawan Hukum 

perkara Ekonomi Syariah. 

b. Bagi Masyarakat/Nasabah/Anggota 

Hasil penelitian ini dapat menjawab permasalahan yang ada 

dan sebagai informasi serta menambah kenyakinan bagi masyarakat 

dalam pemecahan suatu perkara Ekonomi Syariah mengenai 

penyelesaian sengketa akad Mur  bahah. 

c. Bagi lembaga Keuangan Syariah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam 

penerapan akad Mur  bahah pada lembaga keuangan syariah untuk 

menghindari terjadinya sengketa ekonomi syariah 

d. Bagi Pengadilan Agama Surakarta 

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan 

pemikiran kepada praktisi hukum tentang penyelesaian sengketa 

ekonomi syariah dalam ranah hukum terutama penyelesaian sengketa 

akad Mur  bahah tentang Perbuatan Melawan Hukum. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

research) yang bermaksud mengumpulkan data secara langsung.
10

 

Dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi atau hubungan 

                                                           
10

 Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Yogyakarta: UII Press, 2005), 

hlm. 34. 



8 
 

 
 

personal yang mendalam antara peneliti dengan yang memutuskan 

perkara atau yang mewakili.
11

  

2. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitik yaitu 

mengumpulkan dan menggambarkan hasil utama dari masalah, kemudian 

membedah dengan menganalisis objek penelitian berupa salinan putusan 

hakim berdasarkan normatif yang mengkaji studi dokumen dengan 

sumber data primer dan sekunder.
12

 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Pengadilan 

Agama Surakarta yang beralamat di Jalan Veteran No. 273, Serengan, 

Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57155. 

4. Sumber Data  

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

subjek atau sumbernya berupa salinan putusan hakim perkara No. 

0176/Pdt.G/2016/PA.Ska, dengan cara mengali dan dikumpulkan 

oleh peneliti sendiri baik perorangan atau organisasi,
13

 dengan 

mengedepankan proses interaksi komunikasi atau hubungan personal 
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Syariah Dilingkungan Peradilan Agama," Jurnal Ekonomi Islam, 2017,  Vol. 8, No. 2, hlm. 151. 
13
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yang mendalam antara peneliti dengan yang memutuskan perkara 

atau yang mewakili.  

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data tidak langsung 

yang mampu memberikan tambahan serta penguatan data terhadap 

penelitian yang diperoleh melalui dokumentasi dan kepustakaan, 

seperti makalah atau artikel, jurnal, kamus dan berupa foto-foto 

kegiatan yang diambil selama penelitian berlangsung yang 

digunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.
14

 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, yang 

dilakukan oleh dua orang atau lebih berhadapan secara fisik atau 

percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh 

dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan tersebut,
15

 untuk memperoleh informasi 

data yang valid,
16

 dalam hal ini peneliti yang mewawancarai Ketua, 

Panmud Hukum selaku Pembimbing dan Hakim Pengadilan Agama 

Surakarta. 
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b. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dari sumber 

tertulis atau mencari mengenai subjek dokumen. Dengan ini 

diharapkan peneliti mendapatkan informasi dari Pengadilan Agama 

Surakarta berupa salinan putusan, gambaran umum lokasi penelitian 

dan foto yang berkaitan dengan pokok penelitian. 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang digunakan untuk 

mengambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian,
17

 untuk 

mengetahui apakah dalam pelaksanaan sudah sesuai dengan tujuan yang 

diterapkan dalam permasalahan yang ada, dengan pola pikir induktif 

yaitu suatu proses pengumpulan data dan setelah terkumpul maka 

dilakukan analisis data, yaitu melalui penyimpulan secara induktif 

aposteriori.
18

 Berdasarkan normatif berupa putusan hakim perkara No. 

0176/Pdt.G/2016/PA.Ska untuk diolah secara sistematis, kemudian 

dihubungan dengan bahan-bahan hukum sekunder yang mengunakan 

literatur yang berkaitan dengan Fatwa DSN-MUI tentang Akad 

Mur  bahah. 
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