
 
 

ANALISIS PERJANJIAN MURABAHAH PEMBIAYAAN 

INVESTASI DI BANK SYARI’AH (STUDI KASUS BANK 

MANDIRI SYARI’AH) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  

pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

 

 

Oleh: 

ARMY BAHARI 

C100150099 

 

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2020 



 
 

i 

HALAMAN PERSETUJUAN 

 

ANALISIS PERJANJIAN MURABAHAH PEMBIAYAAN INVESTASI DI 

BANK SYARI’AH (STUDI KASUS ANK MANDIRI SYARI’AH) 

 

PUBLIKASI ILMIAH 

 

 

oleh: 

ARMY BAHARI 

C100150099 

 

 

 

 

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh: 

 

 

 

 

Dosen Pembimbing 

 

 

 

 

(Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N) 

  



 
 

ii 

HALAMAN PENGESAHAN 

ANALISIS PERJANJIAN MURABAHAH PEMBIAYAAN INVESTASI DI 

BANK SYARI’AH (STUDI KASUS ANK MANDIRI SYARI’AH) 

 

OLEH  

ARMY BAHARI 

C100150099 

 

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  

Fakultas Hukum  

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Pada hari  Selasa,  16 Juni 2020 

dan dinyatakan telah memenuhi syarat 

 

 

Dewan Penguji: 

1. Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N (   ) 

(Ketua Dewan Penguji) 

2.       (   ) 

(Anggota I Dewan Penguji) 

3.       (   ) 

(Anggota II Dewan Penguji) 

 

 

Dekan, 

 

 

(Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum.) 

NIK. 537/NIDN. 0727085803 



 
 

iii 

PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat 

karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 

tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 

pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan 

disebutkan dalam daftar pustaka. 

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalm pernayataan saya diatas, maka 

akan saya pertanggungjaawabkan sepenuhnya.  

 

 

 

Surakarta, 16 Juni 2020 

Yang membuat pernyataan, 

 

 

 

 

 

ARMY BAHARI 

C100150099  



 
 

1 

ANALISIS PERJANJIAN MURABAHAH PEMBIAYAAN INVESTASI DI 

BANK SYARI’AH (STUDI KASUS ANK MANDIRI SYARI’AH) 

 

Abstrak 

Penelitian mengenai perjanjian kredit di Bank Syari’ah memiliki tujuan, 

diantaranya adalah sebagai berikut; a) Untuk mengetahui isi perjanjian murabah 

pada Bank Mandiri Syari’ah; b) Untuk mengetahui prinsip perjanjian murabahah 

di Bank Syari’ah; c) Untuk mengetahui masalah yang timbul dari perjanjian 

murabahah di Bank Mandiri Syari’ah. Metode pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif. Hasil peenlitian yang diperoleh adalah bahwa perjanjian pembiayaan 

dengan akad murabahah di PT. Bank Syariah mandiri terdiri dari syarat-syarat 

yang terkait dengan rukun aqad disebut syarat terbentuknya aqad (syuruth al-

in‟iqadd). Perjanjian pembiayaan dengan akad murabahah di PT. Bank Syariah 

mandiri merupakan bagian daripada akad Sahih yaitu akad yang telah memenuhi 

rukun dan syarat. Prinsip akad murabahah pada perjanjian pembiayaan di Bank 

Syariah Mandiri dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat umum aqad yaitu: a) 

Kedua orang yang melakukan aqad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang 

gila, orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) karena boros atau 

lainnya; b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya; c) Akad itu 

diizinkan oleh syara’; d) Aqad tidak dilarang oleh syara’; e) Aqad dapat 

memberikan faedah; f) Ijab tersebut berjalan terus; g) Ijab dan qabul bersambung 

jika berpisah sebelum adanya qabul maka batal. Penyelesaian Perjanjian 

murabahah di Bank Syari’ah Mandiri dengan nasabah sebagaimana dijelaskan 

dalam isinya memuat 2 hal yaitu secara litigasi dan non litigasi; a) Non Litigasi, 

ada tiga rukun dalam perjanjian perdamaian, yakni; adanya ijab (offering), qabul 

(acceptance), dan lafadz (kata-kata/materi) perdamaian; b) Litigasi 

UndangUndang No. 21 Tahun 2008 mengatur perihal Penyelesaian Sengketa (Bab 

IX) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat-ayatnya. 

 

Kata kunci: pembiayaan murabahah, implementasi pembiayaan murabahah, 

penyelesaian hukum pembiayaan murabahah 

 

Abstract 

Research on credit agreements at Sharia Bank has a purpose, including the 

following; a) To find out the contents of a murabah agreement with Bank Mandiri 

Sharia; b) To find out the principle of murabaha agreement at the Sharia Bank; c) 

To find out problems arising from the murabahah agreement at Bank Mandiri 

Sharia. The method used in this research is the normative method. This type of 

research is descriptive. The research results obtained are that the financing 

agreement with the murabahah contract at PT. Bank Syariah Mandiri consists of 

conditions related to aqad pillars called the conditions for the formation of aqad 

(syuruth al-in 'iqadd). Financing agreement with murabahah contract at PT. Bank 

Syariah Mandiri is part of the Sahih contract, which is a contract that has fulfilled 

the terms and conditions. The principle of murabahah contract in a financing 

agreement at Bank Syariah Mandiri is carried out by meeting the general 
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requirements of aqad, namely: a) Both people who carry out aqad are capable of 

acting (expert). Illegal contract is not valid, people who are under ability (mahjur) 

because of wasteful or other; b) The object of the contract can accept the law; c) 

The contract is permitted by Shara '; d) Aqad is not forbidden by syara '; e) Aqad 

can provide benefits; f) The consent goes on; g) Ijab and qabul are continued if 

they separate before there is a qabul then it is canceled. Settlement of murabahah 

agreements at Bank Syari'ah Mandiri with customers as described in their contents 

contain 2 things, namely litigation and non-litigation;a) Non Litigation, there are 

three pillars in the peace agreement, namely; existence of offer, qabul 

(acceptance), and lafadz (words / material) of peace; b) Litigation Law No. 21 of 

2008 regulates the Settlement of Disputes (Chapter IX) as stipulated in Article 55 

paragraphs. 

 

Keywords: murabahah financing, implementation of murabahah financing, legal 

settlement of murabahah financing 

 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan ekonomi syari’ah saat ini mengalami peningkatan yang signifikan 

baik dalam konsep teoritis maupun praktik yang terjadi di Indonesia. 

Perkembangan perbankan syari’ah di Indonesia menjadi tolak ukur keberhasilan 

terhadap eksistensi ekonomi syariah. Sistem ekonomi syari’ah menjadi alternatif 

bagi perekonomian di Indonesia, bahkan jika ekonomi syari;ah diterapkan secara 

optimal yang di dukung oleh instrumen keuangan dan produk hukum akan 

memberikan dampak yang kuat bagi perekonomian Indonesia yang berlandaskan 

kerakyatan (Ardi, 2016). 

Kegiatan operasional dalam perbankan syari’ah yaitu memberikan 

pembiayaan yang dapat membantu masyarakat untuk menjalankan kegiatan 

usahanya. Bank syari’ah merupakan bank yang menjalankan fungsi 

intermediasinya sesuai dengan prinsip syariat Islam, diantaranya adalah (Arifin, 

2007): 

a. Merupakan tempat menghimpun dana masyarakat atau dunia usaha 

yang berbentuk tabungan (mudharabah), giro (wadiah) dan penyaluran 

kepada sektor rill yang membutuhkan; 

b. Merupakan tempat investasi dunia usaha (dana modal dan  rekening 

investasi) menggunakan investasi yang sesuai dengan syari’ah; 

c. Memberikan penawaran terhadap jasa keuangan berdasarkan upah 

pada kontrak perwakilan maupun penyewaan; 

d. Menyediakan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana 

sosial sesuai dengan ajaran Islam. 



 
 

3 

e. Pembiayaan investasi (Murabahah), merupakan bagian dari jual beli 

dan sistem ini medominasi produk-produk yang ada di semua bank 

Islam. Dalam Islam, jual-beli merupakan salah satu sarana tolong 

menolong antar sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT. 

 

Produk daripada bank syari’ah yaitu pembiayaan, sedangkan kredit 

merupakan produk daripada bank konvensional. Pembiayaan merupakan 

financing atau pembelanjaan yang merupakan pendanaan dengan tujuan 

mendukung perencanaan investasi baik secara mandiri ataupun dijalankan oleh 

orang lain. Pembiayaan dipakai untuk menjelaskan pendanaan oleh lembaga 

pembiayaan (Muhammad, 2002). 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah 

menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana ataupuntagihan 

yang dipersamakan dengan itu berupa; 

a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyakarah; 

b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 

bentuk ijarah muntahiya bittamlik; 

c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan 

istisnha; 

d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; 

e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 

multi jasa. 

 

Jenis usaha yang dijalankan oleh Bank Syari’ah selalu diawali dengan 

akad. Akad berasal dari bahasa arab yaitu al-‘aqdu jamak dari al-‘uqud yang 

berarti memiliki ikatan atau yang mengikat (ar-rabth). Akad atau aqdu bermakna 

al-istisyaaq (mengikat kepercayaan) dan as-syadd (penguatan) (Salman, 2012).  

Pembiayaan syariah dituangkan dalam suatu perjanjian/akad yang 

mempunyai peranan dalam pembiayaan yang menjadi dasar dalam aktivitas 

pembiayaan tersebut. Akad Pembiayaan syari’ah memfasilitasi setiap orang dalam 

memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri 

tanpa bantuan dari orang lain. Salah satunya terdapat dalam pembiayaan 

Murabahah yang merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan 

keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga 

produk yang di beli dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya. 



 
 

4 

Murabahah (pembiayaan investasi) yang merupakan produk Bank Syari’ah 

dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembelian dengan pemesanan dan tanpa 

pesanan. Beberapa hasil survei menunjukan bahwa bank-bank syari’ah pada 

umumnya banyak menerapkan murabahah sebagai metode pembiayaan mereka 

yang utama, meliputi kurang lebih tujuh puluh lima persen (75%) dari total 

kekayaan mereka (Hakim dan Anwar, 2017). 

Rukun Murabahah diantaranya yaitu; a) Penjual, adalah pihak yang 

memiliki objek barang yang akan diperjual belikan. Dalam transaksi melalui 

perbankan syari’ah maka pihak penjual adalah bank syari’ah. Pembeli merupakan 

pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar 

sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli dalam transaksi perbankan 

syari’ah adalah nasabah; b) objek akad (harga dan barang), objek jual beli 

merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli. 

Sedangkan harga merupakan harga yang disebutkan dengan jelas dan disepakati 

antara penjual dan pembeli; c) Ijab dan qabul, Ijab dan qabul merupakan 

kesepakatan penyerahan dan penerimaan barang yang diperjualbelikan (Syauqoti, 

2018). 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang mengenai sistem perjanjian 

kredit yang diterapkan Bank Syari’ah, maka penulis akan melakukan penelitian 

terhadap isi perjanjian kredit bank syari’ah, prinsip perjanjian kredit bank syari’ah 

dan implementasi bank syari’ah. Oleh sebab itu penulis akan melakukan 

penelitian dengan judul skipsi; “Analisis Perjanjian Murabah (Pembiayaan 

Investasi) Di Bank Syari’ah (Studi Kasus Bank Mandiri Syari’ah)”. 

Penelitian mengenai perjanjian kredit di Bank Syari’ah memiliki tujuan, 

diantaranya adalah sebagai berikut; a) Untuk mengetahui isi perjanjian murabah 

pada Bank Mandiri Syari’ah; b) Untuk mengetahui prinsip perjanjian murabahah 

di Bank Syari’ah; c) Untuk mengetahui masalah yang timbul dari perjanjian 

murabahah di Bank Mandiri Syari’ah 
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2. METODE  

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, 

karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-

asas hukum tentang penjelasan mengenai perjanjian murabahah di Bank Syari’ah 

(Muhammad, 2004). Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif  yaitu 

untuk menggambarkan secara jelas mengenai penjelasan mengenai perjanjian 

murabahah di Bank Syari’ah. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Isi perjanjian murabah pada Bank Syari’ah Mandiri 

Perjanjian Pembiayaan adalah perjanjian kerjasama pembiayaan yang dilakukan 

oleh Bank Syari’ah Mandiri dan BRI dengan instansi. Adapun prosedur dalam 

perjanjian tersebut adalah: a) Bagian marketing meneliti keaslian kelengkapan 

pembiayaan mikro, misalnya tanda tangan KTP, surat nikah dan lain-lain; b) 

Mencetak naskah perjanjian dan menyerahkannya ke Kepala Bank BRI Syari’ah.; 

c) Kepala Bank menandatangani perjanjian tersebut paling bawah sebelah kiri 

surat perjanjian tersebut; d) Bagian marketing menerima perjanjian tersebut lalu 

mengirimkannya ke instansi; e) Pihak instansi mendatangi Bank dan meminta 

keputusan tentang pembiayaan dan meminta lembar perjanjian pembiayaan; f) 

Kepala instansi membaca dan mempelajari dengan seksama perjanjian 

pembiayaan tersebut dan jika tidak setuju langsung ditandatangani pada sebelah 

kanan perjanjian tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai 

perjanjian pembiayaan pada Bank Syari’ah Mandiri dan Bank Syari’ah BRI, maka 

penulis akan melakukan analisis yaitu bahwa perjanjian pembiayaan dengan akad 

murabahah di PT. Bank Syari’ah Mandiri dan Bank Syari’ah BRI dalam akadnya 

terdiri dari akad syarat yang ditentukan syara’ yang wajib disempurnakan. Syarat-

syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam aqad yaitu (Suhendi, 

2005): a) Kedua orang yang melakukan aqad cakap bertindak (ahli). Tidak sah 

akad orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) karena boros 

atau lainnya; b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya; c) Akad 
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itu diizinkan oleh syara’, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak 

melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang; d) Aqad tidak 

dilarang oleh syara’; e) Aqad dapat memberikan faedah; f) Ijab tersebut berjalan 

terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul; g) Ijab dan qabul bersambung jika 

berpisah sebelum adanya qabul maka batal. 

Perjanjian pembiayaan dengan akad murabahah di PT. Bank Syariah 

Mandiri dan Bank Syari’ah BRI terdiri dari syarat-syarat yang terkait dengan 

rukun aqad disebut syarat terbentuknya aqad (syuruth al-in‟iqadd) yaitu: a) 

Tamyiz; b) Berbilang pihak atau pihak-pihak yang beraqad (at-ta‟adud); Dalam 

hal ini dijelaskan pada Pembukaan Rekening Nasabah dilakukan setelah proses 

persetujuan komite pembiayaan, maka masing-masing nasabah datang sendiri ke 

Bank untuk pembukaan rekening; c) Persesuaian ijab dan qabul (kesepakatan); d) 

Kesatuan majlis aqad; e) Objek aqad dapat diserahkan; f) Objek aqad tertentu atau 

dapat ditentukan; g) Objek aqad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda 

bernilai dan memiliki/ mutaqawwin dan mamluk); h) Tujuan aqad tidak 

bertentangan dengan syara. Dalam hal ini dijelaskan pada isis perjanjain yang 

memuat penjelasan mengenai Definisi, Pembiayaan dan Penggunaannya, 

Penarikan Pembiayaan, Jangka Waktu Dan Cara Pembayaran, Tempat 

Pembayaran, Biaya, Potong dan Pajak, Jaminan, Cedera Janji, Akibat Cedera 

Janji, Pengakuan dan Jaminan, Pembatasan Terhadap Tindakan Nasabah, Risiko, 

Asuransi, Pengawasan, Penyelesaian Perselisihan, Lain-lain, Pemberitahuan dan 

Penutup. 

Perjanjian pembiayaan dengan akad murabahah di PT. Bank Syariah 

Mandiri dan Bank Syari’ah BRI merupakan bagian daripada akad dibawah ini: A) 

Akad Sahih yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat. Hukum dari akad 

shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu 

serta mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah 

membagi akad shahih ini menjadi dua macam yaitu: 1) Akad Nafis (sempurna 

untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun dan 

syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya; 2) Akad Mauquf 
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yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia 

memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu. 

Perjanjian pembiayaan dengan akad murabahah di PT. Bank Syari’ah 

Mandiri dalam penerapan konsep pembiayaan menghimpun dana dalam praktik 

Perbankan Syariah dilakukan oleh bank dengan menerima dana dari nasabah 

penyimpan yang dapat berbentuk tabungan atau simpanan deposito dengan jangka 

waktu yang bervariasi. Kemudian dana yang terkumpul dari nasabah penyimpan 

ini disalurkan oleh Bank dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang 

menghasilkan kepada mitra usahanya. Bank disini dapat berperan ganda selaku 

pihak dalam akad pembiayaan tersebut yaitu sebagai mudharib atau pengelola 

dana dari nasabah penyimpannya (shahibul maal / investor), serta sebagai 

shahibul maal (investor) bagi nasabah peminjam selaku mitra usahanya 

(mudharib) (Anshori, 2008). 

Perjanjian pembiayaan dengan akad murabahah di PT. Bank Syari’ah 

Mandiri dan Bank Syari’ah BRI bertujuan unutk a) Upaya mengoptimalkan laba, 

artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan 

laba usaha; b) Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar 

mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu 

meminimalkan resiko yang mungkin timbul; c) Pendayagunaan sumber ekonomi, 

artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing 

antara sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, dan sumber daya 

modal tidak ada; d) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan 

masyarakat ini pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang 

kekurangan sehingga dapat menjadi jembatan dalam penyeimbang dan penyaluran 

kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang 

kekurangan (minus) dana. 

Hubungan para pihak yang tertuang dalam bentuk Akad Pembiayaan. 

Perjanjian pembiayaan dengan akad murabahah di PT. Bank Syari’ah Mandiri 

merupakan suatu hubungan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum 

tertentu. Bank Syari’ah dengan menyalurkan dana kepada nasabahnya, tentu saja 

tidak menginginkan kerugian dari hubungan hukum tersebut, sebaliknya, pihak 
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nasabah dapat mengambil manfaat dari dana yang dipinjam dari Bank Syari’ah 

untuk kepentingan usaha (bisnis), seperti perluasan pemasaran produk, 

peningkatan kualitas produk, pengadaan peralatan modal kerja, dan lain-lainnya 

sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 Pembiayaan dan Penggunaannya Bank 

berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan 

kepada nasabah yang  akan digunakan untuk membeli barnag, dan nasabah 

berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk menerima pembiayaan tersebut 

dari dan karenanya memiliki kewajiban bayar kepada bank sejumlah diantaranya: 

a) Harga beli kewajiban pokok; b) Margin keuntungan bank; c) Fee kumulatif 

(Anshori, 2008). 

3.2 Prinsip perjanjian murabahah di Bank Syari’ah Mandiri 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai perjanjian 

pembiayaan pada Bank Syari’ah Mandiri, maka penulis akan melakukan analisis 

yaitu bahwa Prinsip akad murabahah pada perjanjian pembiayaan di Bank 

Syari’ah Mandiri dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat umum aqad yaitu 

(Suhendi, 2005): a) Kedua orang yang melakukan aqad cakap bertindak (ahli). 

Tidak sah akad orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) 

karena boros atau lainnya; b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima 

hukumnya; c) Akad itu diizinkan oleh syara’, dilakukan oleh orang yang 

mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang; 

d) Aqad tidak dilarang oleh syara’; e) Aqad dapat memberikan faedah; f) Ijab 

tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi Kabul; g) Ijab dan qabul 

bersambung jika berpisah sebelum adanya qabul maka batal. 

Syarat-syarat agar unsur-unsur yang membentuk aqad pada perjanjian 

pembiayaan dengan akad murabahah oleh Bank Syari’ah Mandiri yang 

merupakan syarat terbentuknya aqad (syuruth al-in‟iqadd) yaitu: a) Tamyiz; b) 

Berbilang pihak atau pihak-pihak yang beraqad (at-ta‟adud). Dalam hal ini 

dijelaskan mengenai para pihak yang berakad yaitu pihak konsumen, sebagai 

debitur dan  Bank sebagai kreditur; c) Persesuaian ijab dan qabul (kesepakatan);. 

Dalam hal ini pembiayaan Murabahah yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah 

harus dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dibuat secara notariil atau di 
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bawah tangan. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 Penarikan Pembiayaan 

dengan tetap memperhatikan dan mentaati ketentuan-ketentuan tentang 

pembatasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang bank berjanji 

dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengijinkan nasabah menarik pembiayaan 

setelah nasabah memenuhi seluruh persyaratan; d) Kesatuan majlis aqad; e) Objek 

aqad dapat diserahkan; Pembiayaan Murabahah dapat digunakan untuk tujuan 

konsumtif seperti pembelian kendaraan bermotor, rumah dan alat rumah tangga 

lainnya maupun tujuan produktif seperti kebutuhan modal kerja ataupun investasi.  

f) Objek aqad tertentu atau dapat ditentukan; Nasabah sebagai Pembeli berjanji 

untuk membayar Harga Jual yang disepakati atas Obyek Pembiayaan secara cicil 

atau tunai kepada Bank pada jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah 

disepakati dalam kontrak perjanjian; g) Objek aqad dapat ditransaksikan (artinya 

berupa benda bernilai dan memiliki/ mutaqawwin dan mamluk); Saat penyusunan 

perjanjian Pembiayaan Murabahah, Bank (sebagai penjual) harus menyampaikan 

semua hal yang berkaitan dengan pembelian Obyek Pembiayaan kepada Nasabah 

(sebagai pembeli) seperti harga pokok, margin, kualitas dan kuantitas Obyek 

Pembiayaan yang akan diperjualbelikan; h) Tujuan aqad tidak bertentangan 

dengan syara. Dal hal ini terkait dengan pembiayaan Murabahah dapat digunakan 

untuk tujuan konsumtif seperti pembelian kendaraan bermotor, rumah dan alat 

rumah tangga lainnya maupun tujuan produktif seperti kebutuhan modal kerja 

ataupun investasi.  

3.3 Masalah yang timbul dari perjanjian murabahah di Bank Mandiri 

Syari’ah Mandiri 

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis bahwa permasalah yang terjadi 

mengenai perjanjian pembiayaan dengan akad murabahah ini diantaranya adalah: 

a) Nasbah tidak melunasi pembayaran tepat waktu, hal ini berdampak pada 

kerugian perusahaan baik mengenai laba maupun neraca keuangan pada 

pembukuan; b) Jaminan yang diberikan oleh nasabah ternyata nilai jualnya jauh 

daripada harga pasar, hal ini diakrenakan jaminananya tidak memiliki daya tarik 

banyak orang ketika dilakukan pelelangan; c) Pihak perusahaan terlambat 
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melakukan restrukturisasi mengenai pembayaran macet oleh nasabh, hal ini 

membuat nasabah harus membayar denda yang bjumlahnya relatif banya. 

Perjanjian murabahah di Bank Syari’ah Mandiri dengan nasabah 

sebagaimana dijelaskan pada isi perjanjian sudah memuat ketentuan mengenai 

wanprestasi atau ingkar janjia sebagaimana dijelaskan pada : Pasal 8 Cedera Janji, 

menyimpang dari ketentuan Pasal 4 akad ini, bank berhak untuk menuntut atau 

menagih pembayaran dari nasabah atau siapapun juga yang memperoleh hak 

darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban nasabah kepada bank 

berdasarkan akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa 

diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila 

terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini: 1) Nasabah tidak 

melaksanakan kewajiban pembayaran atau pelunasan tepat pada waktu yang 

diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo sudrat sanggup membayar yang 

telah diserahkan nasabah kepada bank; 2) Dokumen atau keterangan yang 

diserahkan atau diberikan nasabah kepada bank sebagaimana yang disebutkan 

Pasal 10 palsu, tidak sah, atau tidak benar; 3) Nasabah melanggar ketentuan-

ketentuan yang tersebut dalam Pasal 11 akad ini; 4) Apabila berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kemudian berlaku nasabah tidak 

tidak dapat atau berhak menjadi nasabah; 5) Nasabah dinyatakan dalam keadaan 

pailit, dibubarkan, insolvensi atau likuidasi; 6) Nasabah atau pihak ketiga telah 

memohon kepailitan terhadap nasabah; 7) Apabila karena suatu sebab, sebagian 

atau seluruh akta jaminan dinyatakan batal berdasarkan putusan pengadilan; 8) 

Apabila pihak yang mewakili nasabah dalam akad ini menjadi pemborosm 

pemabuk atau dihukum berdasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap 

dan pasti (Inkracht Van Gewijsde) karena perbuatan kejahatan yang dilakukannya 

yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan satu tahun atau lebih. 

Perjanjian murabahah di Bank Syari’ah Mandiri dengan nasabah 

sebagaimana dijelaskan pada isi perjanjian sudah memuat ketentuan mengenai 

akibat dari wanprestasi atau ingkar janjia sebagaimana dijelaskan pada Pasal 9, 

Akibat Cedera Janji; a) Apabila nasabah tidak melaksanakan pembayaran seketika 

dan sekaligus karena suatu hal atau peristiwa tersebut dalam Pasal 8 dalam akad 
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ini, maka bank berhak menjual barang jaminan dan uang hasil penjualan barang 

jaminan tersebut digunakan bank untuk membayar atau melunasi kewjaiban atau 

sisa kewajiban bayar nasabah kepada bank; b) Apabila penjualan barang jaminan 

dilakukan bank melalui pelelangan dimuka umum, maka nasabah dan bank 

bverjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menerima harga yang terjadi 

setelah dikurangi biaya-biaya sebagai harga jual barang jaminan; c) Apa bila 

penjualan barang jaminan dilakukan dibawah tangan maka nasabah dan bank 

sepakat, harga penjualan ditetapkan oleh bank dengan harga yang wajar menurut 

harga pasar ketika barang jaminan dijual; d) Jika hasil penjualan abrang jaminan 

tidak mencukupi untukmembayar kewajiban nasabah kepada bank, maka nasabah 

berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk tetap melunasi sisa kewajibannya 

yang belum dibayar sampai dengan lunas dan sebaliknya apabila hasil penjualan 

barang jaminan melebihi jumlah kewajiban bayar nasabah kepada bank, maka 

bank berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan 

tersebut kepada nasabah. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai 

perjanjian pembiayaan pada Bank Syari’ah Mandiri, maka penulis akan 

melakukan analisis yaitu bahwa Perjanjian murabahah di Bank Syari’ah Mandiri 

dengan nasabah sebagaimana dijelaskan pada isi perjanjian sudah memuat 

ketentuan mengenai resiko dari wanprestasi sebagaimana dijelaskan pada Pasal 12 

Risiko Nasabah atas tanggungjawabnya, berkewajiban melakukan pemeriksaan, 

baik terhadap keadaan fisik barang maupun terhadap sahnya dokumen-dokumen 

atau surat-surat bukti kepemilikkan atau hak atas barang yang bersangkutan, 

sehingga apabila terjadi  sesuatu hal terhadap barang tersebut, sejak akad ini 

ditandatangani seluruh resiko sepenuhnya menjadi tanggungjawab nasabah dank 

arena itupula nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk 

membebaskan bank dari segala resiko tersebut. 

Perjanjian murabahah di Bank Syari’ah Mandiri dengan nasabah 

sebagaimana dijelaskan pada isi perjanjian sudah memuat ketentuan mengenai 

penyelesaian perselisihan yaitu sebagaimana dijelaskan pada Pasal 15 

Penyelesaian Perselisihan; a) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam hal 
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memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisdihan 

dalam melaksanakan akad ini, maka nasabah dan bank akan berusaha untuk 

menyelesaiakan secara musyawarah dan mufakat; b) Aspabila usaha 

menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk 

mufakat tidak menghasilakn keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, 

maka dengan ini nasabah dan bank sepakat untuk menunjuk dan menetapkan 

memberi kuasa kepada Pengadilan Negeri di……… untuk memberikan 

putusannya menrut tata cara dan prosedur yang ditetapkan oleh dan berlaku di 

Pengadilan tersebut; c) Putusan Pengadilan negeri di…………… bersifat final 

dan mengikat. 

Penyelesaian Perjanjian murabahah di Bank Syari’ah Mandiri dengan 

nasabah sebagaimana dijelaskan dalam isinya memuat 2 hal yaitu secara litigasi 

dan non litigasi; a) Non Litigasi, ada tiga rukun dalam perjanjian perdamaian, 

yakni; adanya ijab (offering), qabul (acceptance), dan lafadz (kata-kata/materi) 

perdamaian. Adapun syarat sahnya suatu perjanjian perdamaian diklasifikasikan 

sebagai berikut (Djamil, 2014): 1) Menyangkut Subjek Subjek atau orang yang 

melakukan perdamaian haruslah orang yang cakap bertindak hukum. Selain cakap 

bertindak hukum juga harus mempunyai kekuasaan atau mempunyai wewenang 

untuk melepaskan haknyaatas hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian 

tersebut; 2) Menyangkut Objek-Objek perdamaian harus memenuhi ketentuan 

sebagai berikut: (a) Berbentuk harta (dapat berupa benda berwujud seperti tanah 

dan dapat juga berupa benda tidak berwujud seperti hak milik intelektual) yang 

dapat dinilai atau dihargai, dapat diserahterimakan, dan bermanfaat. (b) Diketahui 

secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan ketidakjelasan, yang pada 

akhirnya dapat melahirkan pertikaian baru terhadap objek yang sama; 3) 

Persoalan yang Boleh Didamaikan. Adapun persoalan atau pertikaian yang boleh 

didamaikan hanyalah sebatas menyangkut tentang pertikaian berbentuk harta yang 

dapat dinilai dan pertikaian itu menyangkut hak manusia yang boleh diganti. 

Dengan perkataan lain, perjanjian perdamaian hanya sebatas persoalan-persoalan 

mu’amalah (hukum privat). Persoalan-persoalan yangh menyangkut hak Allah 

tidak dapat diadakan perdamaian; 4) Pelaksanaan Perdamaian. Pelaksanaan 
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perjanjian perdamaian bisa dilaksanakan dengan dua cara, yakni di luar sidang 

Pengadilan atau melalui sidang Pengadilan. Di luar sidang Pengadilan, 

penyelesaian persengketaan dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri (kedua 

belah pihak yang bertikai) tanpa melibatkan orang lain. Melalui sidang Pengadilan 

perdamaian dilakukan pada saat perkara diproses di depan sidang pengadilan; b) 

Litigasi, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengatur perihal Penyelesaian 

Sengketa (Bab IX) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat-ayatnya, sebagai 

berikut: “ Ayat (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syari’ah dilakukan oleh 

pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; Ayat (2) Dalam hal para pihak 

telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad; Ayat (3) 

Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh 

bertentangan dengan Prinsip Syari’ah”.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat-ayatnya di atas, tampak suatu bentuk 

penyelesaian sengketa keperdataaan Perbankan Syari’ah dengan nasabahnya yang 

berdasarkan pada kompetensi absolut Peradilan Agama. Namun, di dalam 

ketentuan Pasal 55 Ayat (2) terbuka kemungkinan dilakukannya penyelesaian 

sengketa sesuai kesepakatan para pihak tanpa melalui Peradilan Agama sehingga 

tidak menggunakan bentuk penyelesaiannya melalui Peradilan Agama. Dengan 

ditandatanganinya Akad Pembiayaan Murabahah maka telah ada suatu dasar 

hukum bagi para pihak, termasuk dalam penyelesaian sengketanya jika di 

kemudian hari timbul persengketaan di antara Bank Syari’ah dengan nasabahnya. 

Dalam akad tersebut dimuat suatu klausul tertentu apakah penyelesaian sengketa 

melalui Peradilan Agama (penyelesaian sengketa secara ligitasi) atau non litigasi 

seperti melalui musyawarah atau arbitrase. Fathurrahman Djamil menjelaskan, 

klausul ini lazimnya dinyatakan bahwa apabila terdapat perselisihan dalam 

pelaksanaan perjanjian, akan terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah dan 

mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah maka 

sengketanya akan diselesaikan melalui arbitrase, atau badan peradilan (Djamil, 

2012). 
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Dalam penyelesaian sengketa perdata antara Bank Syari’ah dengan 

nasabahnya terdapat kecenderungan mengenyampingkan penyelesaian sengketa 

melalui peradilan agama maupun melalui Badan Arbitrase Syari’ah Nasional 

(Basyarnas), melainkan sesuai dengan bentuk-bentuk penyelesaian berdasarkan Isi 

Akad Pembiayaan Murabahah. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Perjanjian pembiayaan dengan akad murabahah di PT. Bank Syariah mandiri 

terdiri dari syarat-syarat yang terkait dengan rukun aqad disebut syarat 

terbentuknya aqad (syuruth al-in‟iqadd). Perjanjian pembiayaan dengan akad 

murabahah di PT. Bank Syariah mandiri merupakan bagian daripada akad Sahih 

yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat. Hukum dari akad shahih ini 

adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat 

kedua belah pihak yang berakad. 

Prinsip akad murabahah pada perjanjian pembiayaan di Bank Syariah 

Mandiri dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat umum aqad yaitu: a) Kedua 

orang yang melakukan aqad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang gila, 

orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) karena boros atau lainnya; b) 

Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya; c) Akad itu diizinkan oleh 

syara’; d) Aqad tidak dilarang oleh syara’; e) Aqad dapat memberikan faedah; f) 

Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul; g) Ijab dan qabul 

bersambung jika berpisah sebelum adanya qabul maka batal.  

Syarat-syarat agar unsur-unsur yang membentuk aqad pada perjanjian 

pembiayaan dengan akad murabahah oleh Bank Syariah Mandiri yang merupakan 

syarat terbentuknya aqad (syuruth al-in‟iqadd) yaitu: a) Tamyiz; b) Berbilang 

pihak atau pihak-pihak yang beraqad (at-ta‟adud); c) Persesuaian ijab dan qabul 

(kesepakatan); d) Kesatuan majlis aqad; e) Objek aqad dapat diserahkan; f) Objek 

aqad tertentu atau dapat ditentukan; g) Objek aqad dapat ditransaksikan (artinya 

berupa benda bernilai dan memiliki/ mutaqawwin dan mamluk); h) Tujuan aqad 

tidak bertentangan dengan syara. 
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Berdasarkan data yang diperoleh olejhpenulis bahwa permasalah yang 

terjadi mengenai perjanjian pembiayaan dengan akad murabahah ini diantaranya 

adalah: a) Nasbah tidak melunasi pembayaran tepat waktu; b) Jaminan yang 

diberikan oleh nasabah ternyata nilai jualnya jauh daripada harga pasar; c) Pihak 

perusahaan terlambat melakukan restrukturisasi mengenai pembayaran macet oleh 

nasabah. 

Penyelesaian Perjanjian murabahah di Bank Syari’ah Mandiri dengan 

nasabah sebagaimana dijelaskan dalam isinya memuat 2 hal yaitu secara litigasi 

dan non litigasi; a) Non Litigasi, ada tiga rukun dalam perjanjian perdamaian, 

yakni; adanya ijab (offering), qabul (acceptance), dan lafadz (kata-kata/materi) 

perdamaian; b) Litigasi UndangUndang No. 21 Tahun 2008 mengatur perihal 

Penyelesaian Sengketa (Bab IX) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat-ayatnya. 

4.2 Saran 

Untuk pihak bank, diharapkan kedepannya melakukan evaluasi terhadap calon 

nasabah atau debitur dalam memberikan fasilitas pembiayaan sehingga debitur 

menjadi orang yang layak atau terkualifikasi dapat menjalankan kewajibannya 

kepada pihak bank. 

Untuk pihak debitur, diharapkan kedepannya memberikan data berupa 

dokumen mengenai pemasukan yang diperoleh sehingga hal ini akan 

memudahkan pihak bank dalam melakukan analisa dalam memberikan fasilitas 

berupa pembiayaan kepada debitur dan menghindari resiko berupa pembayaran 

macet oleh debitur. 
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