
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 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.
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 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:
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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. 

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. 
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 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.
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 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).
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 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 
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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. 

 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.
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 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 
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pembeli; c) Ijab dan qabul, Ijab dan qabul merupakan kesepakatan penyerahan 

dan penerimaan barang yang diperjualbelikan.
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 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)”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan penjelasan mengenai perjanjian murabahah di Bank Syari’ah, 

maka penulis akan merumuskan masalah yang diteliti, diantaranya yaitu; 

1. Bagaimana isi perjanjian murabahah pada Bank Mandiri Syari’ah? 

2. Bagaimana prinsip perjanjian murabahah di Bank Syari’ah? 

3. Masalah apa yang timbul dari perjanjian murabahah di Bank Mandiri 

Syari’ah? 

C. Tujuan Penelitian 

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

diantaranya adalah sebagai berikut; 

1. Untuk mengetahui isi perjanjian murabah pada Bank Mandiri Syari’ah. 

2. Untuk mengetahui prinsip perjanjian murabahah di Bank Syari’ah 

3. Untuk mengetahui masalah yang timbul dari perjanjian murabahah di Bank 

Mandiri Syari’ah. 
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D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian mengenai perjanjian murabahah di Bank Syari’ah diharapkan 

memberikan manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut; 

1. Penulis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan serta 

wawasan kepada penulis (pribadi), khususnya penulis lebih memahami 

dengan baik terkait dengan perjanjian murabahah di Bank Syari’ah. 

2. Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan 

perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang hukum, khususnya terkait 

hukum perjanjian dalam Islam mengenai perjanjian murabahah di Bank 

Syari’ah. 

3. Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan informasi 

kepada masyarakat terkait dengan hukum yang berlaku, khususnya mengenai 

hukum perjanjian dalam Islam dan perjanjian murabahah di Bank Syari’ah. 

E. Kerangka Pikiran 

Keterangan 

 Produk murabahah ini merupakan produk pembiayaan di mana pihak bank 

dapat sebagai mediasi antara pihak yang berkepentingan, yaitu nasabah dan 

developer atau pemasok, maksudnya dalam hal ini adalah apabila nasabah 

menginginkan memiliki atau membeli sesuatu barang dari developer sementara 

nasabah belum memiliki dana yang cukup untuk dapat membelinya, maka bank 
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dalam hal ini memberikan bantuan berupa pembiayaan dengan cara membeli 

barang yang diinginkan oleh nasabah terlebih dahulu dari developer, kemudian 

pihak bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga sesuai 

dengan pembelian pihak bank dari pihak developer dengan metode angsuran dan 

ditambah keuntungan bagi pihak bank yang telah disepakati antara pihak bank 

dan pihak nasabah sebelum transaksi jual-beli dilakukan. 

 Keunggulan pembiayaan dari produk murabahah adalah bahwa nasabah dapat 

membeli sesuatu barang sesuai dengan keinginan, dan kemampuan ekonominya, 

di samping itu pembiayaannya dilakukan dengan angsuran sehingga tidak 

memberatkan pihak nasabah itu sendiri adapun keunggulan yang lain adalah 

bahwa dalam produk murabahah tidak mengenal riba atau sistem bunga tetapi 

dalam hal ini adanya keterbukaan antara pihak bank dan nasabah bahwa bank 

sebelumnya memberikan informasi atas barang yang akan dibeli sesuai dengan 

keinginan nasabah dan harga yang telah ditentukan oleh developer telah diketahui 

oleh pihak nasabah, kemudian pihak bank menjual kembali kepada nasabah 

sesuai dengan harga pembelian dari pihak developer, dan ditambah keuntungan 

bagi pihak bank. Tambahan keuntungan bagi pihak bank ini, diperjanjikan diawal 

transaksi yang didasarkan atas kesepakatan bersama antara pihak bank dengan 

nasabah, jadi dalam hal ini tidak terjadi unsur saling mendzalimi. Transaksi jual-

beli pada umumnya dapat dijelaskan mengenai unsur jaminan (dhomman). 

Kedudukan dhomman dalam transaksi jual-beli secara teori bahwa dhomman 

hanya sebatas pada penjual bahwa penjual menjamin barang yang dijual tidak 

adanya cacat tersembunyi. 
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Bagan.1.1 

Kerangka Pikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

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.
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2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif  yaitu untuk 

menggambarkan secara jelas mengenai penjelasan mengenai perjanjian 

murabahah di Bank Syari’ah. 

3. Sumber Data 

a. Data Sekunder 
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Bank Syariah Produk Bank 

Bank Syariah 

(Investasi Pembiayaan) 

Para pihak 

a. Bank 

b. Nasabah 

c. Developer 
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Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

penulis sumber-sumber tertulis seperti: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan 

terdiri dari peraturan perundang-undangan yang akan diteliti, 

diantaranya: 

a) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan 

Syari’ah; 

b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 10`6 Tentanxg Tata 

Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari’ah; 

c) Al-Qur’an; 

d) Hadist Rasulullah; 

e) Draft Perjanjian Bank Mandiri Syari’ah 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku ilmu 

hukum dan jurnal yang terkait dengan perjanjian murabahah di Bank 

Syari’ah. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kamus hukum, buku penelitian hukum, jurnal dan internet. 
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b. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari Bank Mandiri Syariah 

yang merupakan objek penelitian dan obesrvasi dilapangan. 

1) Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Bank Mandiri Syari’ah. 

2) Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menetapkan subyek yang diteliti yaitu 

dengan menggali informasi dari pihak Bank Mandiri Syari’ah tentang 

perjanjian murabahah di Bank Syari’ah. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:
8
 

studi pustaka, yaitu Metode pengumpulan data dengan cara mencari, 

mempelajari, dan menghimpun bahan-bahan yang disebutkan diatas serta 

buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dalam masalah perjanjian 

murabahah di Bank Syari’ah. 

5. Metode Analisis Data 

Metode Analisis data yang digunakan yaitu normatif-kualitatif dengan 

menyusun data-data yang dikumpulkan meliputi peraturan, buku-buku, 

yurisprudensi mengenai perjanjian murabahah di Bank Syari’ah yang 

dipadukan pendapat responden dilapangan. Setelah itu dicari 

permasalahannya, dianalisa secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan. 

 

                                                           
8
 Hasan Mustafa, 2003, Teknik Sampling, Bandung: Alfabeta, hal. 28. 



10 

 

 

G. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN   

A. Latar Belakang   

B. Rumusan Masalah   

C. Tujuan Penelitian   

D. Manfaat Penelitian   

E. Kerangka Pikiran   

F. Metode Penelitian   

G. Sistematika Penulisan  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

A. Tinjauan Perjanjian Syari’ah   

1. Pengertian Akad   

2. Unsur Akad   

3. Jenis Akad   

B. Tinjauan Perjanjian Pembiayaan Syari’ah   

1. Pengertian Bank Syari’ah   

2. Pengertian Pembiayaan Syari’ah  

3. Prinsip Pembiayaan Syari’ah   

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak pada Pembiayaan Syari’ah   

C. Tinjauan Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Syari’ah   

D. Penyelesaian Hukum Perjanjian Pembiayaan Syari’ah   

1. Non Litigasi   

2. Litigasi   



11 

 

 

BAB III HASIL PENELILTIAN DAN PEMBAHASAN   

A. Isi Perjanjian Murabahah pada Bank Syari’ah Mandiri   

B. Prinsip Perjanjian Murabahah di Bank Syari’ah Mandiri   

C. Masalah yang Timbul dari Perjanjian Murabahah di Bank Mandiri 

Syari’ah Mandiri   

BAB IV PENUTUP   

A. Kesimpulan  

B. Saran   

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 


