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 Mura<bah{ah  merupakan salah satu bentuk akad jual beli yang menyatakan 

harga perolehan serta biaya terkait dan margin keuntungan yang disepakati. Pada 

dasarnya BMT Hasanah berusaha memaksimalkan dalam menyediakan barang 

yang dibutuhkan nasabah dan salah satu cara pengadaan barang yang akan 

diperjualbelikan yaitu melakukan pembelian kepada supplier dan dalam hal ini 

BMT Hasanah tidak jarang mendapatkan diskon dari supplier. Mengingat diskon 

tersebut akan membentuk harga baru yang tentunya mengurangi harga barang 

sehingga harga tersebut lebih rendah dari harga yang diperkirakan diawal, maka 

untuk menghindari dua harga dalam satu akad (harga ketika akad ditandatangani 

dan harga setelah diskon) ini perlu adanya penetapan harga dalam satu akad. 

Adapun persoalan utama yang diteliti adalah Pertama, Bagaimana analisa fiqih 

terhadap pelaksanaan akad mura<bah{ah di BMT Hasanah? Kedua, Bagaimana 

analisa fatwa DSN-MUI terhadap status kepemilikan diskon pada pembiayaan 

mura<bah{ah di BMT Hasanah?. 

 Penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan karena membahas 

tentang praktek pembiayaan mura<bah{ah yang dilaksanakan oleh BMT Hasanah, 

yang dalam hal ini penulis mengambil lapangan di BMT Hasanah Jabung Kec. 

Mlarak Kab. Ponorogo. Sedangkan metode yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan 

data wawancara (interview) dengan pimpinan, manager dan karyawan BMT 

Hasanah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis induktif, 

yaitu pemahaman yang dimulai dengan mengemukaan kenyataan-kenyataan yang 

bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.  

 Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (a) Pelaksanaan akad 
mura<bah{ah di BMT Hasanah dibagi menjadi dua model yang pertama, mura<bah{ah 

secara langsung, dalam hal ini belum sesuai dengan fiqih karena dirasa kurang 

memberikan informasi terkait harga perolehan serta biaya terkait dan margin 

keuntungan yang mana hanya menyantumkan harga jualnya saja yang kedua, 

mura<bah{ah bil wakalah, dalam hal ini sudah sesuai dengan fiqih karena sudah 

memenuhi rukun dan syaratnya. (b) Status kepemilikan diskon pada pembiayaan 

mura<bah{ah di BMT Hasanah bahwa diskon yang diterima dari supplier sebelum 

terjadinya akad mura<bah{ah berlangsung sudah sesuai dengan fiqih karena diskon 

sudah diberikan kepada nasabah. Akan tetapi diskon yang diterima dari supplier 

setelah terjadinya akad mura<bah{ah berlangsung tidak sesuai dan tidak 

diperkenankan menjadi fee/ pendapatan BMT karena pembagian diskon 
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seharusnya dilakukan berdasarkan perjanjian didalam akad, sedangkan terkait 

diskon ini tidak ada didalam akad khusus baik tertulis maupun lisan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kelangsungan hidup manusia tidak pernah terlepas dari kebutuhan 

terhadap materi atau harta sejak manusia dilahirkan ke dunia sampai ia 

meninggal dunia. Oleh karena itu manusia selalu berusaha agar kebutuhannya 

dapat terpenuhi. Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh 

masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kehidupannya, masyarakat tidak 

bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan 

atau minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi 

kebutuhannya itu sendiri, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan 

orang lain, yang harus berada dalam koridor kebaikan diantara sesama.
1
 Hal 

ini seperti dilandaskan dalam firman Allah : 

              
Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran”.2 
 

Bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqih 

muamalah terbilang sangat banyak jumlahnya bisa mencapai belasan jika 

tidak puluhan. Sungguhpun demikian, dari sekian banyak itu ada jual beli 

yang  banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan 

                                                           
1
 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008), 69. 
2
 al-Qur‟an, 5 : 2. 
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modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu bai’ al- 

mura<baha{h.3  

Transaksi mura<baha{h ini, tidak pernah secara langsung dibicarakan 

dalam Al-Qur‟an kecuali tentang jual beli secara umum, laba-rugi, serta 

perdagangan. Demikian juga halnya dengan Hadis Rasulullah S.A.W., kecuali 

tentang jual beli secara angsur (Bay‟ bi thaman a<jil) yang lazim dilaksanakan 

oleh Nabi S.A.W. dan para sahabatnya. Sebagaimana yang terucap dalam 

sabdanya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib Al-Rumi bahwa 

Rasulullah S.A.W. bersabda :  

,  ا     ال     : ثاث ف هّن  ا رك:  ّ   الّ     ّل          ا     ّ    ا 

  )ر  ه   ن م   (.        ا ر   اّل  ر ا      ا     ,   امقـ رض

Yang artinya “Tiga hal yang didalamya terdapat keberkahan: jual beli 

secara tangguh, muqa<radah (mudha<rabah), dan mencampur gandum dengan 

tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”.  
 

Para imam mazhab, seperti Imam Malik dan Imam Syafi‟i yang secara 

khusus mengatakan bahwa jual beli mura<baha{h itu diperbolehkan walaupun 

tanpa memperkuat dalilnya dengan nas, melainkan menyamakannya dengan 

jual beli tangguh sebagaimana ungkapan hadis diatas.
4
  

Al-Kaff, seorang kritikus mura<baha{h kontemporer menyimpulkan 

bahwa mura<baha{h adalah “salah satu jenis jual beli yang tidak dikenal pada 

zaman Nabi atau para sahabatnya”. Menurutnya, para tokoh ulama mulai 

                                                           
3
 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2001), 101. 
4
 Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia (Yogyakarta: Fajar Media Press, 

2014), 201. 
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menyatakan pendapat mereka tentang mura<baha{h pada seperempat pertama 

abad kedua hijriyah atau bahkan lebih akhir lagi. Mengingat tidak adanya 

rujukan, baik didalam Al-Qur‟an maupun Hadis shahih, para fuqaha harus 

membenarkan mura<baha{h dengan dasar yang lain. Imam Malik mendasari 

mura<baha{h kepada praktek penduduk Madinah, “ ada kesepakatan pendapat 

disini (Madinah) tentang keabsahan seseorang yang membelikan pakaian 

dikota, dan kemudian ia membawanya kekota lain untuk menjualnya lagi 

dengan suatu keuntungan yang disepakati”.5 Imam Syafi‟i secara jelas 

mengungkapkan: “Jika seseorang menunjukan suatu barang kepada orang lain 

dan berkata, belikan barang (seperti) ini untukku dan aku akan memberimu 

keuntungan sekian, lalu orang itu membelinya, maka jual beli ini adalah sah.
6
 

Jual beli mura<baha{h kerap disebut dengan jual beli amanah karena jual 

beli yang terjadi berdasarkan kepercayaan kepada penjual yang menjelaskan 

tentang harga pembelian barang sehingga, mura<baha{h ini mendorong orang 

untuk bersikap amanah (dapat dipercaya).
7
 Biasanya mura<baha{h berlaku 

dalam keadaan pihak pembeli tidak mengetahui harga pasaran sebenarnya dan 

mempercayai kejujuran penjual mengatakan modalnya dan keuntungan yang 

diinginkan.
8
 Kemudian penjual akan berkata kepada pembeli, “barang ini aku 

                                                           
5
 Veitzal Rivai Dan Andria Permata Veitzal, Islamic Financial Management Teori, 

Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan 

Mahasiswa  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 145. 
6
 Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia , 201-202.  

7
 Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, Hikmah Dibalik Hukum Islam, Terj. Erta Mahyudin 

Firdaus, et. al. (Jakarta: Mustaqiim, 2003), 214. 
8
 Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia , 200. 
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beli sekian, dan aku menjualnya sekian dengan keuntungan (margin) sekian 

persen dari modal pokok”.9 

Mura<baha{h adalah istilah dalam fiqih Islam yang berati suatu bentuk 

jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi 

harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh 

barang tersebut dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.
10

 Adapun 

biaya-biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang 

tersebut, seperti biaya pengiriman, pajak, asuransi dan lain sebagainya.
11

  

        Mura<baha{h pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama 

sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk 

jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syari‟ah dengan menambah 

beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Dalam 

pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan 

spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, 

kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan 

tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya dikemudian hari 

secara tunai maupun cicil.
12

 

Mura<baha{h yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak sama persis 

dengan definisi mura<baha{h yang dikenal dalam kitab-kitab fiqih. Mura<baha{h 

yang lazimnya dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih hanya melibatkan 2 pihak, 

yakni penjual dan pembeli. Metode pembayarannya dapat dilakukan secara 

                                                           
9
Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, et. al. Ensiklopedi Fiqih Muamalat Dalam 

Pandangan 4 Madzhab, Terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 27. 
10

 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 81-82. 
11

 Ibid., 84. 
12

 Ibid., 82-83. 



7 
 

 

tunai atau cicilan. Adapun dalam perbankan syariah sebenarnya terdapat dua 

akad mura<baha{h yang melibatkan tiga pihak. Mura<baha{h pertama dilakukan 

secara tunai antara bank dengan supplier. Mura<baha{h kedua dilakukan secara 

cicilan antara bank dengan nasabah.
13

 

Bersamaan dengan fenomena ini semakin banyak masyarakat untuk 

kembali ke ajaran agama, banyak bermunculan lembaga keuangan syari‟ah  

berusaha menerapkan prinsip syari‟ah Islam yaitu lembaga keuangan seperti 

Bank Pengkreditan Rakyat (BPR), Asuransi (taka<ful), dan Bayt al-ma<l wa At-

tamwi<l (BMT).
14

 Dengan demikian keberadaan lembaga keuangan syariah 

menjadi organisasi yang sah dan legal yang harus berpegang teguh pada 

prinsip-prinsip syari‟ah. 

Selanjutnya, BMT sebagai wadah dalam membangun dan 

mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang 

adil dan makmur berlandaskan syari‟ah dan ridho Allah SWT. Sehingga, 

dapat dipahami bahwa BMT bukan semata-mata mencari keuntungan saja, 

tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil, 

sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.
15

 

Demikian halnya dengan adanya BMT Hasanah ini mampu menjawab 

permasalahan umat dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha 

mikro, kecil, dan menengah, mensinergikan kepedulian aghniya‟ (orang 

                                                           
13

 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan 

Agama  (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 224. 
14

 Hartanto Widodo et.at, PAS Panduan Praktis Baitul Mal Wat Tamwil (Bandung: 

Mizan, 1999), 9. 
15

 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (Yogyakarta: UII Press, 

2004), 127-128. 
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mampu) dengan dhuafa‟ (kurang mampu) secara terpola dan 

berkesinambungan serta memberikan rasa aman dan kepercayaaan terhadap 

para nasabahnya.  

Kehadirannya ditengah-tengah masyarakat merupakan wadah 

alternatif bagi umat Islam  yang selama ini meragukan keberadaraan bank 

pada umumnya, yang selanjutnya menjatuhkan pilihan pada BMT Hasanah 

yang berusaha secara Islami. Di BMT Hasanah terdapat beberapa pembiayaan 

antara lain produk pembiayaan jual beli (mura<baha{h, musyawamah, salam, 

dan istishna’), produk investasi/ pembiayaan bagi hasil (mudha<rabah dan 

musha<rakah), dan produk pembiayaan jasa (ijarah, rahn, hawa<lah, qa<rd al-

hasan). Dari semua produk-produk pembiayaan diatas, yang paling banyak 

diminati oleh nasabah BMT Hasanah adalah jual beli mura<baha{h karena jual 

beli mura<baha{h ini cepat, mudah diimplementasikan dan dipahami karena 

dipandang sebagai transaksi yang sederhana dengan adanya keuntungan yang 

muncul dari selisih harga beli dengan harga jual kepada nasabah dan tidak 

jauh berbeda dengan kredit investasi konsumtif seperti kredit kendaraan 

bermotor atau kepemilikan rumah sehingga memudahkan dalam memberikan 

pemahaman kepada nasabah. Selain itu, hakikatnya kebutuhan manusia itu 

tidak terbatas terutama dalam membeli suatu komoditi (barang).
16

 

Adapun produk yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah 

dalam transaksi mura<baha{h ini sangat beragam, karena merupakan lembaga 

mikro syari‟ah, BMT Hasanah bisa dan mau melayani bentuk pembiayaan-

                                                           
16

  Lihat transkip wawancara kode 02/ 1/-W/F-1/5-III/2015. 
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pembiayaan kecil, ada yang bersifat produktif seperti, keperluan investasi 

(pemenuhan kebutuhan modal usaha) dan modal kerja (pembelian bahan baku 

atau persediaan). Dan adapun yang bersifat konsumtif seperti, kompor, 

pembelian sepatu, mesin cuci, hp dengan berbagai tipe, perabot rumah tangga 

dan masih banyak lagi barang yang ditawarkan.
17

 

Perkembangan dunia usaha saat ini menunjukan adanya gejala 

persaingan yang semakin meningkat arah penguasaan pasar secara luas. 

Dengan banyaknya toko yang ada sekarang ini menyebabkan terjadinya 

persaingan yang ketat, hal ini memicu para pemilik toko untuk menjual 

barang daganganya untuk memberikan pelayanan yang dapat memenuhi 

harapan konsumen. Salah satu cara untuk menarik dan mempertahankan 

minat konsumen yaitu melalui pemberian diskon dengan menggunakan 

member card.  

Dalam transaksi mura<baha{h, penjual lazimnya memperoleh barang 

mura<baha{h melalui pembelian barang dari supplier. Dalam hal ini, penjual 

(Bank) bertindak sebagai pedagang, yaitu membeli barang dagangan dari 

supplier dan selanjutnya menjual barang tersebut kepada pembeli (nababah). 

Apabila sebuah bank membeli suatu barang dagangan secara tunai, pedagang 

(bank) yang bertindak sebagai pembeli dapat memperoleh diskon pembelian 

mura<baha{h. Yang dimaksud dengan diskon pembelian dalam transaksi 

                                                           
17

 Lihat transkip wawancara kode 03/ 1/-W/F-1/25-III/2015. 
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murabahah adalah semua jenis pengurangan harga atau penerimaan dalam 

bentuk apapun yang diperoleh dari supplier.
18

 

Dengan akad ini BMT Hasanah memenuhi kebutuhan nasabah dengan 

membelikan barang tertentu dengan spesifikasi tertentu yang dibutuhkan 

nasabah, sedangkan barang tersebut belum ada saat pemesanan. Maka, pihak 

BMT Hasanah akan mencari dan membeli barang sesuai dengan spesifikasi 

nasabah dengan harga yang perkiraan pada waktu itu kemudian, pihak BMT 

menjual kembali sesuai faktur pembelian kepada nasabah ditambah dengan 

mengambil margin keuntungan yang telah disepakati. 

Dalam hal ini BMT Hasanah tidak jarang mendapatkan diskon dari 

supplier, karena pihak BMT sudah mempunyai member card dan 

bekerjasama dengan beberapa toko seperti : Sami Jaya, Griya Laptop, RCC 

Computer, Artomoro dan masih banyak lagi. Masalahnya apabila transaksi itu 

merupakan kelanjutan dari akad mura<bah{ah antara nasabah (sebagai pembeli 

kedua) dan bank (sebagai penjual kepada nasabah sekaligus pembeli kepada 

pemasok), maka diskon dari pemasok ini milik siapa? dimana diskon tersebut 

akan membentuk harga baru yang tentunya mengurangi harga barang 

sehingga harga tersebut lebih rendah dari harga yang diperkirakan diawal. 

Tapi persoalan kedua muncul, yaitu apabila diskon itu terjadi ketika transaksi 

mura<bah{ah sudah berjalan dan pembayarannya tidak tunai (cicilan) maka 

potongan tersebut milik bank atau nasabah?. Praktik di BMT Hasanah ketika 

faktur pembelian sudah diterima dan transaksi mura<baha{h sudah berjalan dan 

                                                           
18

 Sony Warsono dan Jufri, Akuntansi Transaksi Syari‟ah (Yogyakarta: Asgard  Chapter, 

2011), 53-54. 
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ternyata pihak BMT mendapatkan diskon dari supplier maka diskon tersebut 

dijadikan sebagai fee
19

 pihak BMT Hasanah.
20

 Argumen ini mengharuskan 

penetapan harga dalam satu akad, untuk menghindari dua harga dalam satu 

akad (harga ketika akad ditandatangani dan harga setelah ada diskon). 

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

terkait tentang status kepemilikan diskon mura<baha{h yang mana untuk 

mencapai keadilan dan berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT dengan 

mengambil judul “STATUS KEPEMILIKAN DISKON DALAM 

PEMBIAYAAN mura<baha{h PADA BMT HASANAH DALAM 

PERSPEKTIF FIQIH”. 

B. Penegasan Istilah 

Agar pembaca karya ilmiah ini mudah memahami redaksi yang 

dimaksud oleh penulis, maka penulis memberikan penegasan istilah sebagai 

berikut : 

1. Diskon adalah pengurangan harga atau permintaan dalam bentuk apapun 

yang diperoleh pihak pembeli dari pemasok.
21

 

2. Mura<baha{h adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga 

perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan 

pembeli.
22

 

                                                           
19

 Fee adalah balas jasa berupa uang kepada perseorangan atau perusahaaan karena 

penggunaan keahliannya dibidang tertentu. Sujana Ismaya, Kamus Perbankan (Bandung: Pustaka 

Grafika, 2006), 106.  
20

 Lihat transkip wawancara kode 12/ 1/-W/F-1/15-IV/2015. 
21

 Abu Fadilah, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Murabahah 

Http://Abufadilah.Files.Wordpress.Com/2011/07/Psak-102.Pdf. 
22

 Abdul Ghufur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi Dan 

Implementasi),  (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 53. 
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3. Fiqih adalah shara‟ yang bersifat praktis yang diperoleh dari proses 

istidlal atau istinbat (penyimpulan) dari sumber-sumber hukum yang 

benar.
23

 

C. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis akan mencoba 

membahas permasalahan yang akan dituangkan dalam skripsi dengan 

rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana analisa fiqih terhadap pelaksanaan akad pembiayaan 

mura<baha{h di BMT Hasanah? 

2. Bagaimana analisa fatwa DSN-MUI  terhadap status kepemilikan diskon 

pada pembiayaan mura<baha{h di BMT Hasanah? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tinjauan fiqih terhadap pelaksanaan akad pembiayaan  

mura<baha{h di BMT Hasanah. 

2. Untuk mengetahui tinjauan fatwa DSN-MUI terhadap status kepemilikan 

diskon pada pembiayaan mura<baha{h di BMT Hasanah. 

E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini disamping berguna bagi penulis sebagai sarana untuk 

mencoba mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh, juga berguna sebagai 

berikut: 

 

 

                                                           
23

 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, jilid I (Jakarta: Ikhtiyar Baru Van 

Hoeve, 2003), 334. 
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1. Kegunaan penelitian yang bersifat teoritis : 

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sarana 

yang tepat untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai 

transaksi-transaksi yang terjadi di BMT Hasanah, terutama yang 

berkaitan dengan masalah mura<baha{h dan juga diharapkan nantinya akan 

berguna sebagai bahan kajian bagi penelitian yang selanjutnya. 

2. Kegunaan penelitian yang bersifat praktis : 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna : 

a. Bagi BMT Hasanah:  

Sebagai acuan untuk penyempurnaan pelayanan sesuai yang 

diinginkan oleh masyarakat dan untuk menentukan strategi 

optimalisasi yang tepat untuk meningkatkan pelayanan terhadap 

masyarakat. 

b. Bagi masyarakat : 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman 

kepada masyarakat khususnya dalam pembiayaan mura<baha{h, dan 

berguna bagi masyarakat pada kenyataannya mempercayai BMT 

Hasanah sebagai mitra usaha. 

c. Bagi penulis : 

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis guna menambah 

pengalaman dalam lapangan tentunya dan juga menambah khasanah 

ilmu pengetahuan penulis dan sebagai salah satu persyaratan guna 

menyelesaikan jenjang sarjana strata satu (S1). 
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F. Telaah Pustaka 

Sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka 

peneliti mengambil beberapa buku sebagai referensi, dan selain itu penulis 

juga mempelajari hasil penelitian sebelumnya dalam bentuk karya ilmiah 

yang berupa skripsi yang digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan 

permasalahan selanjutnya. Diantara karya ilmiah tersebut yang membahas 

masalah mura<baha{h dalah skripsi dari Sholeh Setyo Utomo dengan judul 

“Tinjauan Fiqh terhadap Margin Keuntungan Mura<baha{h (Studi Kasus di al-

Mabrur)”. Dari hasil penelitiannya bahwa penentuan nominal margin, besar 

nominal margin dan nominal barang dalam margin keuntungan murabahah 

tidak sah menurut fiqh karena dalam cara penentuannya tidak bardasar harga 

pasar pada umumnya tetapi didasarkan pada nisbah bagi hasil dan keuntungan 

yang diinginkan bank bila ini dilaksanakan maka terdapat unsur eksploitasi.
24

 

Penelitian mura<baha{h lainnya juga pernah dilakukan oleh Samsul Arif 

dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jaminan dalam Pembiayaan 

Musha<rakah dan Mura<baha{h pada Perbankan Syariah”. Dari hasil 

penelitiannya bahwa kewajiban jaminan dalam pembiayaan jaminan 

diperbolehkan dalam hukum islam. Apabila nasabah melanggar dalam 

melunasi hutang, menurut Imam Syafi‟i bank syariah meminta kepada hakim 

untuk memaksa nasabah untuk melunasi atau menjual barang yang dijadikan 

jaminan, bila tidak dilunasi hutangnya pada waktu jatuh tempo maka bank 

syariah boleh menjual barang jaminan untuk melunasi hutang nasabah. 

                                                           
24

 Sholeh Setyo Utomo, “Tinjauan Fiqh Terhadap Margin Keuntungan Mura<baha{h (Studi 

Kasus di al-Mabrur),” (Skripsi Sarjana, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2007), 61. 



15 
 

 

Apabila nilai jual lebih tinggi dari hutangnya, sisanya kembali kepada 

penerima hutang sebagai pemilik barang jaminan, dan apabila masih kurang, 

ia harus menutup hutangnya itu.
25

 

Penelitian mura<baha{h lainnya juga pernah dilakukan oleh Prila Astuti 

dengan judul “Studi Analisis Penerapan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 

Tentang Pengharaman Bunga Pada Pembiayaan Mudha<rabah Dan Bay‟ Bil 

Al-Thaman Al-A<jil Di BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo”. Pembiayaan 

mudha<rabah di BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo adalah mudha<rabah 

yang dilarang dalam Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 Tentang Pengharaman 

bunga, karena bagi hasilnya sama dengan bunga yang diambilkan dari pokok 

pinjaman dan praktik pembungaannya itu telah memenuhi riba yang terjadi 

pada zaman Rasulullah yaitu riba nasi‟ah. Sedangkan Bay‟ Bil Al-Thaman Al-

A<jil atau Mura<baha{h di BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo bukanlah 

mura<baha{h tapi pinjam-meminjam modal dan BMT menetapkan 

keuntungannya 2,3% sebagai tabel dari modal yang telah dipinjam oleh 

nasabah dan menurut penulis dikategorikan haram karena sistem 

operasionalnya mirip dengan sistem operasionalnya mudha<rabah.
26

 

Penelitian mura<baha{h lainnya juga pernah dilakukan oleh Masrurah 

dengan judul  “Implementasi Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No. 04/DSN-

MUI/ IV/ 2000 Tentang mura<baha{h Di BPRS Al-Mabrur Babatan Ponorogo”. 

                                                           
25

 Samsul Arif, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jaminan dalam Pembiayaan 

Musha<rakah dan Mura<baha{h pada Perbankan Syariah,” (Skripsi Sarjana, STAIN Ponorogo, 

Ponorogo, 2004), 61-62. 
26

 Prila Astuti, “Studi Analisis Penerapan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 Tentang 

Pengharaman Bunga Pada Pembiayaan Mudha<rabah Dan Bay‟ Bil Al-Thaman Al-A<jil Di BMT 

Surya Mandiri Mlarak Ponorogo),” (Skripsi Sarjana, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2010), 68. 
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Kontrak perjanjian jasa pembiayaan mura<baha{h yang dilaksanakan di BPSR 

Al-Mabrur  Babatan Ponorogo yang menggunakan prinsip jual beli dengan 

sistem tawar-menawar, dan akad yang dilakukan bebas riba, barang yang 

diperjual belikan tidak termasuk barang yang diharamkan. Pembelian barang 

kepada pihak ketiga dapat dilakukan sendiri oleh bank. BPRS Al-Mabrur juga 

menyampaikan harga beli plus keuntungannya kepada nasabah. Cara 

pembayaran secara tunai dan angsuran dengan jangka waktu tertentu BPRS 

Al-Mabrur juga menggunakan jaminan. Semua hal tersebut sudah sesuai 

dengan Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No. 04/DSN-MUI/ IV/ 2000. Tata 

cara penyelesaian masalah akibat pembatalan kontrak di BPRS Al-Mabrur 

adalah uang muka digunakan untuk menutupi kerugian bank dan hal tersebut 

sesuai dengan dengan Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No. 04/DSN-MUI/ 

IV/ 2000.
27

 

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian  

Penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan 

dengan menggunakan studi kasus dan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Penelitian lapangan (field research) pada hakekatnya 

merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa 

yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Jadi 

mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini 

tengah berkecamuk dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau 

                                                           
27

 Masrurah, “Implementasi Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No. 04/DSN-MUI/ IV/ 2000 

Tentang Mura<baha{h Di BPRS Al-Mabrur Babatan Ponorogo,” (Skripsi Sarjana, STAIN Ponorogo, 

Ponorogo, 2008), 68. 
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proses sosial. Dengan kata lain, penelitian lapangan (field research) itu 

pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktek 

dalam kehidupan sehari-hari.
28

 

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi yang penulis jadikan objek penelitian dalam skripsi ini 

adalah BMT Hasanah yang berlokasi di Jln. Raya Jabung-Ponorogo 

(Kompleks Hasna Mart Jabung) yang menjadi pusat BMT Hasanah.  

Adapun alasan pengambilan lokasi penelitian ini karena BMT 

Hasanah tempatnya strategis dan lokasinya bertempat dipinggir jalan 

raya dan BMT ini dapat dikatakan BMT yang berkembang dibandingkan 

dengan lembaga keuangan bukan bank lainnya, Saat ini BMT Hasanah 

telah memiliki 2 cabang di Ponorogo yang terdiri dari: 

a. BMT Hasanah Sambit yang beralamatkan di Jl. Raya Ponorogo-

Trenggalek, barat Pasar Tamansari Kecamatan Sambit, Kabupaten 

Ponorogo.  

b. BMT Hasanah Darul Fikri yang beralamatkan di Kompleks Pondok 

Pesantren Darul Fikri, Bringin, Kecamatan Kauman, Kababupaten 

Ponorogo. 

3. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah benda, hal atau orang, tempat data atau 

variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan.
29

 

                                                           
28

 Aji Damanuri, Metode Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 

2010), 5-6. 
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Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah 

pertama Pengurus BMT Hasanah, kedua manajer BMT Hasanah, ketiga 

karyawan BMT Hasanah, keempat sebagian masyarakat yang menjadi 

nasabah di BMT Hasanah. 

4. Data Penelitian 

a. Data tentang pelaksanaan akad pembiayaan mura<baha{h di BMT 

Hasanah. 

b. Data tentang kepemilikan diskon pada pembiayaan mura<baha{h di 

BMT Hasanah. 

5. Sumber Data  

Sumber data adalah benda, hal atau orang tempat peneliti 

mengamati, membaca, atau bertanya tentang data.
30

 Data di sini terdapat 

data primer dan data sekunder.  

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. 

Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan 

dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek  

penelitian. Dengan demikian, pengumpulan data primer merupakan 

bagian integral dari proses penelitian ekonomi yang digunakan untuk 

pengambilan keputusan.
31

  

                                                                                                                                                               
29

 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 116. 
30

 Ibid., 116. 
31

 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 103. 
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Data sekunder adalah data yang telah tersedia atau telah diteliti 

oleh peneliti terdahulu kemudian peneliti selanjutnya mengekstrak data  

untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
32

 

Yang menjadi sumber data dalam penulisan skripsi ini adalah 

kata-kata dan tindakan dari sumber informan atau subyek penelitian di 

BMT Hasanah Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, 

diantaranya pengurus, manajer dan karyawan BMT Hasanah sebagai 

sumber data primer, sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian 

ini adalah sumber data dalam bentuk dokumen seperti sumber data 

tertulis. 

6. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik Penggalian data adalah cara yang dapat digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data. Cara menunjuk pada sesuatu yang 

abstrak, tidak dapat diwujudkan dengan benda yang kasat mata, tetapi 

hanya dapat dipertontonkan penggunaannya.
33

 Dalam penelitian ini 

digunakan tiga teknik pengambilan data, yaitu teknik wawancara 

(interview)
34

, pengamatan (observasi)
35

, dan studi dokumentasi
36

. 
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 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 250. 
33

 Arikunto, Manajemen Penelitian, 134. 
34

 Interview adalah pengumpulan data dengan jalan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan 

dengan sistematis dan berdasarkan kepada tujuan penyelidikan. Ibid., 46. 
35

 Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian 

atau hal-hal yang menjadi sumber data. Husanin Umar, Metode Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 51. 
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sebagainya. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2002), 206. 
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Langkah awal yang dilakukan peneliti adalah melakukan 

wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. 

Wawancara awal dilakukan dengan karyawan dan manager BMT 

Hasanah untuk memutuskan kemungkinan dilanjutkannya penelitian ini 

sesuai dengan fokus yang telah dirumuskan dan penentuan sumber data. 

Tahap wawancara selanjutnya dilakukan untuk mengetahui lebih jauh 

tentang BMT Hasanah dimulai dari sejarah berdirinya BMT Hasanah, 

Produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat, jumlah karyawan, 

kemudian mengenai akad penjanjian mura<baha{h pihak BMT dan nasabah 

dan seputar kepemilikan diskon mura<baha{h. Wawancara yang terjadi 

dibiarkan berlangsung secara alami dan direkam dalam bentuk catatan 

lapangan (field note) ataupun rekaman dalam bentuk elektronik. Data 

yang dihasilkan melalui wawancara dari satu subyek (setelah 

diinterpretasi peneliti) kemudian diperiksa kembali kepada subyek yang 

lain. Demikian seterusnya hingga penulis merasa cukup untuk menggali 

informasi dari para informan. 

Selanjutnya melakukan observasi dengan cara berkunjung dan 

mengamati secara langsung praktek pembiayaan mura<baha{h di BMT 

Hasanah. Adapun untuk melengkapi data yang dikumpulkan, peneliti 

juga melakukan studi dokumentasi mengenai obyek yang akan diteliti. 

Studi dokumentasi ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan 

dengan pembiayaan mura<baha{h.  
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7. Teknik Pengolahan Data  

Dalam proses penelitian ini, langkah-langkah pengolahan data 

yang dilakukan adalah sebagai berikut:  

Editing : memeriksa kembali data-data yang telah ditemukan 

dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keterbacaan, kesesuaian dan 

keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragaman satuan 

atau kelompok data. 
37

  

Organizing : yaitu penyusunan secara sistematis data-data yang 

diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan 

sebelumnya, yaitu sesuai dengan permasalahannya.
38

 Adapun aplikasi 

dalam sebuah karya ilmiah adalah dengan mencari permasalahan yang 

khusus kemudian ditarik ke permasalahan yang umum dengan cara 

generalisasi, maksudnya adalah dengan cara mengelompokkan 

permasalahan yang ada sangkut pautnya dengan pembahasan dan 

menyusun dengan sistematika yang baik. 

Analisis data : analisis kelanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian masing-masing data, sehingga memperoleh 

kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan rumusan 

masalah.  

8. Teknik Analisa Data  

Untuk memperoleh pengoprasian data dalam skripsi ini 

digunakan metode pembahasan sebagai berikut: Metode induktif, yaitu 

                                                           
37

 Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi “Teori dan Aplikasi” (Jakarta: PT. 
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38
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suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan 

dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal atau masalah yang bersifat 

khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.
39

 Di sini 

penulis mengamati masalah yang bersifat khusus kemudian menarik 

kesimpulan yang bersifat umum, yaitu dengan cara mengamati kejadian 

di lapangan baru kemudian dibandingkan dengan teori-teori dan dalil-

dalil yang ada, kemudian dianalisa dan akhirnya ditarik suatu 

kesimpulan. 

H. Sistematika Pembahasan 

Agar pembahasan dalam skripsi ini terarah dan sistematis, maka 

penulis memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut :  

Bab Satu Pendahuluan. Pada bab ini berisi mengenai penjelasan 

secara umum dan gambaran tentang isi skripsi diantaranya berisi tentang: 

latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika 

pembahasan. 

Bab Dua Landasan Teori. Yang berisi tentang bahasan teoritis 

penelitian yang terdiri dari: pengertian mura<baha{h, dasar hukum mura<baha{h, 

rukun dan syarat mura<baha{h, perbedaan pendapat para ulama tentang 

mura<baha{h, mekanisme mura<baha{h, karakteristik mura<baha{h dan fatwa DSN 

No. 16/ DSN-MUI/ IX/ 2000. 
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Bab Tiga hasil Penelitian. Pada bab ini akan diuraikan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan (BMT Hasanah Jabung 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo). Hasil laporan ini berbentuk data 

umum yang terdiri dari sejarah berdirinya BMT Hasanah, visi dan misinya, 

struktur organisasi, produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat, 

kemudian pelaksanaan akad pembiayaan mura<baha{h di BMT Hasanah, dan 

kepemilikan diskon pada pembiayaan mura<baha{h di BMT Hasanah. 

Bab Empat Analisis Data. Pada bab ini akan diuraikan tentang 

analisis data secara kualitatif, yaitu analisa fiqih tentang pelaksanaan akad 

pembiayaan mura<baha{h di BMT Hasanah dan status kepemilikan diskon pada 

pembiayaan mura<baha{h di BMT Hasanah. 

Bab Lima Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan diberikan sebagai jawaban dari rumusan masalah, sedangkan 

saran diberikan sebagai bahan masukan untuk perkembangan BMT atau 

lembaga keuangan bukan bank lainnya khususnya BMT Hasanah Kabupaten 

Ponorogo. 
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BAB II 

KONSEP PEMBIAYAAN MURA<BAH{AH 

 

 

A. Pengertian Mura<bah{ah 

Kata mura<bah{ah ( مر  ح) menurut para ahli bahasa adalah masdar dari 

dari kata ribh{ (    ر ) yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam 

perniagaan. Perniagaan yang dilakukan mengalami perkembangan dan 

pertumbuhan. Menjual barang secara mura<bah{ah berati menjual barang 

dengan adanya tingkat keuntungan tertentu, misalnya mendapatkan 

keuntungan 1 dirham atas harga pokok pembelian 10 dirham.
40

 

Secara istilah konsep mura<bah{ah terdapat definisi yang berbeda-beda 

menurut para ulama. Diantaranya, Ibnu Rusyd al-Maliki mengatakan, 

mura<bah{ah adalah jual beli komoditas dimana penjual memberikan informasi 

kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat 

keuntungan yang diinginkan.
41

 Menurut Utsmani mura<bah{ah merupakan 

salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi 

kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan 

komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang diinginkan 

yang tercermin dalam harga jual. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Kasani, 

mencerminkan transaksi jual beli, harga jual merupakan akumulasi dari 
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biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendatangkan objek transaksi atau harga 

pokok pembelian dengan tambahan keuntungan tertentu yang diinginkan 

(margin), harga beli dan jumlah keuntungan yang diinginkan diketahui oleh 

pembeli. Artinya, pembeli diberitahu berapa harga belinya dan tambahan 

keuntungan yang diinginkan.
42

 

Di dalam bukunya Ascarya yang berjudul akad dan produk bank 

syariah mendefinisikan pengertian mura<bah{ah  adalah suatu bentuk jual beli 

tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga 

berang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang 

tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.
43

 Dalam bukunya 

Muhammad Syafi‟i Antonio yang berjudul bank syari‟ah: dari teori dan 

praktek bahwa bai‟ mura<bah{ah  adalah jual beli barang pada harga asal 

dengan tambahan keuntungan yang disepakati dimana penjual harus memberi 

tahu harga produk yang ia beli dan menunjukan suatu tingkat keuntungan 

sebagai tambahannya.
44

 

Di dalam bukunya Sony Warsono yang berjudul akuntansi transaksi 

syari‟ah mendefinisikan pengertian mura<bah{ah  adalah akad jual beli barang 

dengan menyatakan harga asal dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh 

penjual dan pembeli dimana pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau 
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tangguh (kredit).
45

 Dalam bukunya Warkum Sumitro yang berjudul asas-asas 

perbankan islam dan lembaga-lembaga terkait (BMI dan takaful di Indonesia) 

mendefinisikan bahwa mura<bah{ah merupakan suatu pembiayaan dimana bank 

membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabah dengan sistem 

pembayaran ditangguhkan.
46

 

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

mura<bah{ah adalah bentuk jual beli amanah (atas dasar kepercayaan) dengan 

adanya kewajiban sikap transparansi penjual kepada pembeli dengan 

menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya 

lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut serta tingkat 

keuntungan (margin) yang diinginkan juga spesifikasi yang jelas tentang 

komoditas suatu barang dan jangka waktu yang telah ditentukan yang telah 

disepakati antara penjual dan pembeli, dimana pembayarannya dapat 

dilakukan secara tunai atau tangguh (kredit). 

Mura<baha{h pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama 

sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk 

jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syari‟ah dengan menambah 

beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan.
47

 Dalam konteks 

perbankan, dalam pembiayaan ini pihak bank tidak meminjamkan uang 

kepada nasabah untuk membeli komoditas tertentu, akan tetapi pihak banklah 

yang berkewajiban untuk membelikan komoditas dari pihak ketiga. Bank 
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sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang 

diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian 

menjualnya kenasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. 

Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya dikemudian hari 

secara tunai maupun cicil. 

B. Dasar Hukum Mura<bah{ah 

Transaksi mura<baha{h ini, tidak pernah secara langsung dibicarakan 

dalam Al-Qur‟an kecuali tentang jual beli secara umum, laba-rugi, serta 

perdagangan. Demikian juga halnya dengan Hadis Rasulullah S.A.W., kecuali 

tentang jual beli secara angsur (Bay‟ bi thaman a<jil) yang lazim dilaksanakan 

oleh Nabi S.A.W. dan para sahabatnya. Kendati tersebut ada beberapa yang 

bisa dijadikan dasar, antaranya : 

1. Al-Qur‟an 

Ayat-ayat Al-Qur‟an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad 

jual beli mura<baha{h adalah : 

a. Surat Al-Baqarah 275 

       
Artinya:  

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”48
 

 

Dalam ayat ini, Allah SWT mempertegas legalitas dan 

keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep 

ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli mura<bah{ah mendapat 

pengakuan dan legalitas dari syara‟ dan sah untuk dioperasionalkan 
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dalam praktik pembiayaan bank syari‟ah karena ia merupakan salah 

satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi.
49

 

b. Surat Al-Nisa‟ 29 

                            

Artinya : 

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”50
 

 

Ayat ini melarang segala bentuk transaksi yang batil. 

Diantaranya transaksi yang dikategorikan batil adalah yang 

mengandung bunga (riba) sebagaimana terdapat pada sistem kredit 

konvensional. Berbeda dengan mura<bah{ah, dalam akad ini tidak 

ditemukan unsur bunga, namum hanya menggunakan margin. 

Disamping itu, ayat ini mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi 

mura<bah{ah harus berdasarkan prinsip kesepakatan antar para pihak 

yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan 

dipahami dalam segala hal yang menyangkut hak dan kewajiaban 

masing-masing.
51

 

2. Al-Hadis 
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Sebagaimana yang terucap dalam sabdanya yang diriwayatkan 

oleh Ibnu Majah dari Shuhaib Al-Rumi bahwa Rasulullah S.A.W. 

bersabda :  

  ا    :  ا رك ف هنّ  ثاث :   ا     ّ     ا              لّ   الّ     ّ 
            ا         ا       اّل  ر   ا ر         ,   امقـ رض,       ال 

Artinya :  

“Tiga hal yang didalamya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, 
muqa<radah (mudha<rabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk 

keperluan rumah bukan untuk dijual”.52
 

Hadis riwayat Ibnu Majah ini merupakan dalil dibolehkannya 

mura<bah{ah yang dilakukan dengan tempo. Kedudukan hadis ini lemah, 

namum demikian banyak ulama yang menggunakannya sebagai dalil 

untuk akad mudha<rabah ataupun jual beli tempo. Ulama menyatakan 

bahwa keberkahan dalam arti tumbuh dan menjadi lebih baik, terdapat 

pada perniagaan, terlebih pada jual beli yang dilakukan secara tempo 

ataupun akad mudha<rabah sebagaimana disabdakan Rasulullah S.A.W. 

dalam hadis tersebut. Dengan adanya menunjuk adanya keberkahan ini, 

hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktik jual beli yang 

dilakukan secara tempo, begitu juga dengan dengan pembiayaan 

mura<bah{ah yang dilakukan secara tempo, dalam arti nasabah diberi 

tenggang waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai 

kesepakatan.
53
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3. Ijma‟ 

Mengingat tidak adanya rujukan, baik didalam Al-Qur‟an 

maupun Hadis Shahih, para fuqaha harus membenarkan mura<baha{h 

dengan dasar yang lain. Imam Malik mendasari mura<baha{h kepada 

praktek penduduk Madinah, “ada kesepakatan pendapat disini (Madinah) 

tentang keabsahan seseorang yang membelikan pakaian dikota, dan 

kemudian ia membawanya ke kota lain untuk menjualnya lagi dengan 

suatu keuntungan yang disepakati”.54
 

 Imam al-Syafi‟i secara jelas mengungkapkan: “Jika seseorang 

menunjukan suatu barang kepada orang lain dan berkata, belikan barang 

(seperti) ini untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian, lalu 

orang itu membelinya, maka jual beli ini adalah sah”.55
 

Ulama Hanafi dan Marghinani, membenarkannya berdasarkan 

“kondisi penting bagi validitas penjualan didalamnya, dan juga manusia 

membutuhkannya. Ulama Syafi‟i dan Nawawi, secara sederhana 

mengemukaan bahwa : penjualan mura<baha{h sah menurut hukum tanpa 

bantahan.
56

 

C. Rukun dan Syarat Mura<bah{ah 
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Dalam jual beli mura<bah{ah, Al-Kasani, menyatakan bahwa akad jual 

beli mura<bah{ah akan sah, jika memenuhi beberapa syarat berikut ini:
57

 

1. Mengetahui harga pokok (harga beli asli), disyaratkan bahwa harga beli 

harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat 

mutlak bagi keabsahan bai‟ mura<bah{ah. Penjual kedua harus men-

disclose harga beli kepada pihak pembeli kedua, hal ini juga berlaku bagi 

bentuk jual beli yang berdasarkan kepercayaan. Dimana akad jual beli ini 

berdasarkan atas kejelasan informasi tentang harga beli. Jika harga beli 

tidak dijelaskan kepada pembeli kedua dan ia telah meninggalkan majlis, 

maka jual beli dinyatakan rusak dan akadnya batal. 

2. Adanya kejelasan margin (keuntungan) yang diinginkan penjual kedua, 

keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli kedua atau 

menyebutkan persentase dari harga beli. Margin juga merupakan harga 

jual, dan mengetahui harga jual merupakan syarat sahnya jual beli. 

3. Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan 

barang mitsli, dalam arti terdapat padanannya dipasaran, alangkah 

baiknya jika menggunakan uang. Jika modal yang dipakai merupakan 

barang qimi/ ghair mitsli, misalnya pakaian dan margin-nya berupa uang, 

maka diperbolehkan. Seperti misalnya, saya jual tape recorder ini dengan 

hand phone yang kamu miliki ditambah dengan Rp.500.000,- sebagai 

margin, maka diperbolehkan. 
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4. Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa 

barang ribawi, seperti halnya menjual 100 dollar dengan harga 110 

dollar, margin yang diinginkan (dalam hal ini 10 dollar) bukan 

merupakan keuntungan yang diperbolehkan, akan tetapi merupakan 

bagian dari riba. Berbeda dengan misalnya, menjual 100 dollar dengan 

harga Rp.900.000,- plus margin Rp.100.000,- atau ditambah dengan 

sebuah walkman, maka hal diperbolehkan, karena berbeda jenis. Jika 

objek transaksi dan alat bayar merupakan barang ribawi dan satu jenis, 

maka tambahan/ margin yang ditambahkan merupakan riba. 

5. Akad jual beli pertama harus sah adanya, artinya transaksi yang 

dilakukan penjual pertama dan pembeli pertama harus sah, jika tidak 

maka transaksi yang dilakukan penjual kedua (pembeli pertama) dengan 

pembeli kedua hukumnya fasid/ rusak dan akadnya batal. Dengan alasan, 

bai’ mura<bah{ah berdasarkan atas adanya harga beli (pokok) ditambah 

dengan margin sebagai keuntungan, jika harga belinya bermasalah, maka 

secara otomatis harga jual juga bermasalah.  

6. bai’ mura<bah{ah merupakan jual beli yang disandarkan pada sebuah 

kepercayaan, karena pembeli percaya atas informasi yang diberikan 

penjual tentang harga beli yang diinginkan. Dengan demikian, penjual 

tidak boleh berkhianat.
58

 Begitu juga jika komoditas yang berada 

ditangan penjual terdapat cacat/ aib. 
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Mura<baha{h merupakan produk perbankan dengan sistem jual beli. 

Menurut jumhur ulama, rukun dan syarat yang terdapat dalam bai‟ 

mura<bah{ah sama dengan rukun dan syarat yang terdapat dalam jual beli, dan 

hal itu identik dengan rukun dan syarat yang harus ada dalam akad.
59

 Menurut 

Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanya satu, yaitu sighat (ijab 

dan qabul), adapun rukun-rukun yang lainnya merupakan derivasi dari sighat. 

Dalam artian, sighat tidak akan ada jika tidak ada jika tidak terdapat dua 

pihak yang bertransaksi, misalnya penjual dan pembeli, dalam melakukan 

akad (sighat) tentunya ada sesuatu yang harus ditransaksikan, yakni objek 

transaksi. 

Dengan demikian, menurut Hanafiyah sighat sudah mewakili 2 rukun 

lainnya. Berbeda dengan jumhur ulama, rukun yang terdapat dalam jual beli 

dijelaskan secara terperinci, yaitu „Aqid (orang yang bertransaksi, dalam hal 

ini penjual dan pembeli), sighat  (ijab dan qabul), dan ma‟qud „alaih (objek 

transaksi, yakni harga dan barang).
60

 Maka, untuk menjadi transaksi yang sah, 

mura<baha{h memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu : 

1. Akad (ijab dan qabul). 

2. Orang yang berakad (penjual dan pembeli) 

3. Ma‟qud „alaih ( objek akad).
61

 

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum 

dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab dan qabul 
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menunjukan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan 

dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, 

boleh ijab qabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan 

qabul.
62

 

Dalam ijab dan qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi : 

1. Adanya kejelasan maksud dari kedua pihak, dalam arti, ijab dan qabul 

yang dilakukan harus bisa mengekspresikan tujuan dan maksud keduanya 

dalam bertransaksi. Penjual mampu memahami apa yang diinginkan oleh 

pembeli dan begitu juga sebaliknya. 

2. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Terdapat kesesuaian antara 

ijab dan qabul dalam hal objek transaksi ataupun harga, artinya terdapat 

kesamaan diantara keduanya tentang kesepakatan, maksud, dan objek 

transaksi. Jika tidak terdapat kesesuaian, maka akad dinyatakan batal. 

Misalnya, pembeli bermaksud membeli HP tipe 3310, akan tetapi penjual 

memahaminya HP tipe 3515, maka disini tidak terdapat kesesuaian. 

3. Adanya pertemuan antara ijab dan qabul (berurutan dan nyambung), 

yakni ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Satu majlis disini tidak 

berarti harus bertemu secara fisik dalam satu tempat, yang terpenting 

adalah kedua pihak mampu mendengarkan maksud dari kedua pihak, 

apakah akan menetapkan kesepakatan atau menolaknya.
63

 

Menurut Zuhaily, ijab dan qabul akan dinyatakan batal jika: 
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1. Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat qabul dari 

pembeli. 

2. Adanya penolakan ijab oleh pembeli, dalam arti apa yang diucapkan 

penjual tidak disetujui/ ditolak oleh pembeli. 

3. Berakhirnya majlis akad, jika kedua belah pihak belum mendapatkan 

kesepakatan dalam majlis akad, dan keduanya telah berpisah, maka ijab 

dan qabul dinyatakan batal. 

4. Kedua pihak atau salah satu pihak hilang ahliyah-nya (syarat kecakapan 

dalam melakukan transaksi) sebelum terjadi kesepakatan. 

5. Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya ijab dan qabul.
64

 

Pihak-pihak yang akan melakukan transaksi („aqid) dalam hal jual beli 

adalah penjual dan pembeli. Ulama fiqih memberikan persyaratan atau 

kriteria yang harus dipenuhi oleh„aqid, yakni ia harus memiliki ahliyah dan 

wilayah. Menurut Zuhaily, ahliyah bermakna bahwa keduanya memiliki 

kepatutan atau kecakapan untuk melakukan transaksi dan mendapat otoritas 

syara‟. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh dan berakal. 

Sementara wilayah diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang 

mendapat legalitas syara‟ untuk melakukan transaksi atau suatu objek 

tertentu, artinya orang tersebut memang merupakan pemilik sah, wali, atau 

wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk 

mentransaksikannya.
65
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Objek transaksi (ma‟qud „alaih), yaitu sesuatu yang menjadi objek 

transaski dilakukan, sehingga menimbulkan implikasi hukum tertentu. 

Ma‟qud „alaih bisa berupa aset-aset finansial ataupun non finansial, seperti 

wanita dalam akad pernikahan, ataupun bisa berupa manfaat seperti halnya 

dalam akad sewa (ijarah). Ma‟qud „alaih harus memenuhi beberapa 

persyaratan, menurut Zuhaily, intinya sebagai berikut: 

1. Objek transaksi tersebut harus ada ketika akad/ kontrak sedang 

dilakukan, tidak diperbolehkan bertransaksi atas objek yang belum jelas 

dan tidak hadir dalam waktu akad, karena hal itu akan menjadi masalah 

ketika harus dilakukan serah terima. 

2. Objek transaksi tersebut harus berupa mal mutaqawwim (harta yang 

diperbolehkan syara‟ untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh 

pemiliknya. Tidak boleh mentransaksikan bangkai, darah, babi, anjing, 

minuman keras dan lain-lain. Begitu juga barang yang belum berada 

dalam genggaman pemilik, seperti ikan yang masih didasar lautan, 

burung diangkasa dan lain-lain. 

3. Objek transaksi bisa diserah terimakan waktu terjadinya akad atau 

dikemudian hari. Objek harus bisa diserah terimakan. Jika tidak 

walaupun barang tersebut ada dan dimiliki oleh „aqid maka transaksi 

dinyatakan batal. 

4. Adanya kejelasan tentang objek transaksi, dalam arti barang tersebut 

diketahui dengan sejelas-jelasnya oleh kedua pihak. Hal ini dimaksudkan 

untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari. Objek 
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transaksi tidak boleh majhul (tidak diketahui) dan mengandung unsur 

gharar. 

5. Objek tersebut harus suci, tidak najis dan bukan barang najis. Syarat ini 

diajukan oleh ulama selain Hanafiyah.
66

 

D. Perbedaan Pendapat Para Ulama Tentang Harga Bai’ Mura<bah{ah 

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang 

dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Misalnya, ulama mazhab 

Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual 

beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, 

namum memberikan nilai tambah pada barang itu.
67

 

Ulama mazhab Syafi‟i membolehkan membebankan biaya-biaya yang 

secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga 

kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu 

pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan 

sebagai komponen biaya.
68

 

Ulama mazhab Hanafi membolehkan pembebanan biaya-biaya yang 

timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun tidak dibolehkan terhadap 

biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh penjual kecuali 

pembeli membenarkannya.
69
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Ulama mazhab Hambali menyatakan bahwa semua biaya langsung 

atau tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selagi biaya-biaya itu 

harus dibayarkan pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.
70

 

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa keempat mazhab 

membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada 

pihak ketiga. Keempat mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan 

biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang seharusnya 

dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal 

yang berguna. Keempat mazhab juga membolehkan pembebanan biaya tidak 

langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus 

dilakukan oleh pihak ketiga. Bila pekerjaaan itu harus dilakukan oleh si 

penjual, mazhab Maliki tidak boleh membebankannya, sedangkan ketiga 

mazhab lainnya membolehkannya. Keempat mazhab sepakat tidak 

membolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai 

barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang tidak berguna. 

Berbagai jenis pengeluaran untuk perolehan atau pengadaan barang 

lazimnya dapat dikelompokan menjadi dua jenis, yaitu : 

1. Pengeluaran langsung yaitu berbagai pengeluaran yang kejadiannya 

dapat diidentifikasi baik sifat maupun nilain moneternya secara mudah 

dan jelas dengan kegiatan pengadaan barang mura<bah{ah yang dimaksud. 

Contoh lazim pengeluaran langsung adalah harga beli barang, pajak 
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pertambahan nilai yang dibayar, pengeluaran untuk asuransi, dan biaya 

angkut barang mura<bah{ah. 

2. Pengeluaran tak langsung yaitu berbagai pengeluaran yang 

keterjadiannya sulit diidentifikasi sifat dan/ atau nilai moneternya dengan 

kegiatan pengadaan barang mura<bah{ah yang dimaksud. Contoh lazim 

pengeluaran tak langsung adalah pembayaran kas untuk kegiatan 

administrasi, dan kegiatan pemeliharaan gudang.
71

 

Menurut Dr. Sony Warsono, semua pengeluaran langsung seharusnya 

diperlakukan sebagai komponen yang menentukan besarnya harga perolehan 

mura<bah{ah. Sementara itu, semua pengeluaran tak langsung sebaiknya 

diperhitungkan sebagai bagian dari margin keuntungan.
72

 Menurut Usmani 

semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, 

seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukan kedalam biaya 

perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan 

didasarkan pada harga agregrat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul 

karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha, dan sebagainya tidak 

dapat dimasukan kedalam harga untuk suatu transaksi. Margin keuntungan 

yang diminta mengcover pengeluaran-pengeluaran tersebut.
73

 

Dalam penentuan harga kesepakatan dari sisi penjual, harga 

kesepakatan adalah sebesar harga jual barang mura<bah{ah. Sedangkan bagi 

pembeli, harga kesepakatan adalah sebesar biaya yang dikeluarkan untuk 
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mendapatkan barang mura<bah{ah tersebut. Secara objektif, harga kesepakatan 

terdiri dari harga perolehan bersih dan margin keuntungan. Yang dimaksud 

dengan harga perolehan bersih adalah harga perolehan barang dikurangi 

diskon. 

E. Mekanisme Mura<bah{ah 

Mura<baha{h yang dilakukan oleh perbankan syari‟ah tidak sama persis 

dengan definisi mura<baha{h yang dikenal dalam kitab-kitab fiqih. Mura<baha{h 

yang lazimnya dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih hanya melibatkan dua 

pihak, yakni penjual dan pembeli. Metode pembayarannya dapat dilakukan 

secara tunai atau cicilan. Adapun dalam perbankan syari‟ah sebenarnya 

terdapat dua akad mura<baha{h yang melibatkan tiga pihak. Mura<baha{h 

pertama dilakukan secara tunai antara bank dengan supplier. Mura<baha{h 

kedua dilakukan secara cicilan antara bank dengan nasabah.
74

 

Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan 

barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang 

membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut 

dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan 

mengembalikan utangnya dikemudian hari secara tunai maupun cicil.
75

 

Bagan 2.1 mekanisme pembiayaan mura<baha{h 

2.  beli barang                                      1. Negoisasi  

 

                                                4. Akadmura<baha{h 
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                 6. Bayar kewajiban 

 

               3. penyerahan barang                     5. Kirim/ penyerahan barang 

 

Adapun teknis pembiayaan mura<baha{h adalah sebagai berikut: 

1. Nasabah melakukan pemesanan barang yang akan dibeli kepada bank 

dan dilakukan negosiasi terhadap harga barang dan keuntungan, syarat 

penyerahan barang, dan syarat pembayaran barang dan sebagainya.  

2. Setelah diperoleh kesepakatan dengan nasabah, bank mencari barang 

yang dipesan kepada pemasok. Bank juga melakukan negosiasi terhadap 

harga barang, syarat penyerahan barang, syarat pembayaran dan 

sebagainya. Pengadaan barang yang dipesan oleh nasabah merupakan 

tanggung jawab bank sebagai penjual. 

3. Setelah diperoleh kesepakatan antara bank dan pemasok, dilakukan 

proses jual beli barang dan penyerahan barang dari pemasok ke bank. 

Pihak bank sebagai penjual harus memberitahu harga perolehan barang 

dan margin keuntungan beserta keadaan barangnya. 

4. Setelah barang secara prinsip menjadi milik bank, dilakukan proses akad 

jual beli mura<baha{h. 

5. Tahap berikutnya adalah penyerahan barang dari penjual yaitu bank 

kepada pembeli yaitu nasabah. Dalam penyerahan barang ini harus 

diperhatikan syarat penyerahan barangnya, misalnya penyerahan sampai 

SUPLIER BANK NASABAH 
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tempat pembeli atau sampai ditempat penjual saja, karena hal ini akan 

mempengaruhi terhadap biaya yang dikeluarkan yang akhirnya 

mempengaruhi harga perolehan barang. 

6. Tahap akhir adalah dilakukan pembayaran yang dapat dilakukan dengan 

tunai atau tangguh sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah. 

Kewajiban nasabah adalah sebesar harga jual, yang meliputi harga pokok 

ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan dikurangi dengan uang 

muka (jika ada).
76

 

F. Karakteristik Mura<bah{ah 

Terdapat dua jenis transaksi mura<bah{ah yang lazimnya berlaku, 

yaitu:
77

 

1. Mura<bah{ah tanpa pesanan, pembeli bertansaksi langsung dengan penjual 

yang telah memiliki persediaan barang yang akan dijual. Maksudnya ada 

yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank syari‟ah 

menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang tidak terpengaruh 

atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.
78

 

2. Mura<bah{ah  berdasarkan pesanan, bank syari‟ah baru akan melakukan 

transaksi mura<bah{ah atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan 

barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. 

Pada mura<bah{ah ini, penyediaan barang sangat tergantung atau terkait 
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langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut.
79

 Mura<bah{ah 

berdasarkan pesanan, bisa dengan model : 

a. Tidak mengikat: penjual melakukan pembelian barang berdasarkan 

pesanan pembeli tetapi kedua belah pihak berhak untuk membatalkan 

transaksi mura<bah{ah tersebut tanpa harus dikenai sanksi atau denda. 

b. Mengikat: penjual melakukan pembelian barang berdasarkan pesanan 

yang mana pembeli tidak dapat membatalkan transaksi mura<bah{ah 

tersebut. 

Sedangkan jika dilihat cara pembayarannya, maka mura<bah{ah dapat 

dilakukan dengan cara tunai atau dengan pembayaran tangguh. Yang banyak 

dijalankan oleh bank syari‟ah saat ini adalah mura<bah{ah berdasarkan pesanan 

dengan sifatnya mengikat dan cara pembayarannya tangguh. 

Melihat janji pemesan didalam mura<bah{ah berdasarkan pesanan, bisa 

bersifat mengikat dan bisa bersifat tidak mengikat. Adapun transaksi 

mura<bah{ah melalui pesanan ini sah dalam fiqih Islam, antar lain dikatakan 

oleh Imam Muhammmad Ibnul-Hasan Al-Syaibani, Imam al-Syafi‟i, dan 

Imam Ja‟far Al-Shiddiq.
80

 Para ahli hukum islam salaf menyepakati 

mengenai bolehnya penjualan ini, dan menyatakan bahwa pesanan tidak mesti 

terikat untuk memenuhi janjinya. Sedangkan Lembaga Fiqih Islam, baru-baru 

ini telah mengatur agar bagi pemesan diberikan pilihan apakah akan membeli 

aset atau menolaknya ketika ditawarkan kepadanya. Hal tersebut berlaku agar 

transaksi tersebut tidak mengarahkan seseorang untuk menjual apa yang tidak 
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dimilikinya karena ini adalah haram. Tetapi, sebagian fuqaha  modern telah 

membolehkan bentuk penjanjian seperti ini, yaitu mengikat pemesan.
81

 

Dalam transaksi mura<baha{h, penjual lazimnya memperoleh barang 

mura<baha{h melalui pembelian barang dari pemasok. Dalam hal ini, penjual 

(Bank) bertindak sebagai pedagang, yaitu membeli barang dagangan dari 

pemasok dan selanjutnya menjual barang tersebut kepada pembeli (nababah). 

Ketika pedagang (bank) membeli suatu barang dagangan secara tunai, 

pedagang (bank) yang bertindak sebagai pembeli dapat memperoleh diskon 

pembelian mura<baha{h. Yang dimaksud dengan diskon pembelian dalam 

transaksi mura<baha{h  adalah semua jenis pengurangan harga atau penerimaan 

dalam bentuk apapun yang diperoleh dari supplier.
82

 

Standar akuntansi keuangan yang pertama kali mengatur tentang 

akuntansi mura<bah{ah adalah PSAK 59 paragraf 52-68 akan tetapi hanya 

mengatur ketentuan pengakuan dan pengukuran mura<bah{ah dari perspektif 

bank sebagai penjual saja, maka dirasakan belum cukup digunakan sebagai 

standar akuntansi keuangan yang cukup komprehensif. PSAK 102: akuntansi 

mura<bah{ah, sebagai bagian PSAK syari‟ah, merupakan penyempurnaan dari 

PSAK 59. Diskon yang terkait dengan pembelian barang menurut PSAK No. 

102 paragraf 6, antara lain meliputi: 

1. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang. 

2. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian 

barang. 
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3. Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian 

barang.
83

 

Jika pedagang memperoleh diskon pembelian dari pemasok maka hak 

atas diskon tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Hak pembeli, jika diskon mura<bah{ah diterima penjual sebelum akad 

mura<bah{ah. 

2. Hak pembeli, jika diskon mura<bah{ah diterima penjual setelah akad 

mura<bah{ah yang mana akad tersebut menetapkan bahwa diskon 

mura<bah{ah menjadi hak pembeli. 

3. Hak penjual, jika diskon mura<bah{ah diterima penjual setelah akad 

mura<bah{ah yang mana akad tersebut menetapkan bahwa diskon 

mura<bah{ah menjadi hak penjual.
84

 

Adapun karakteristik mura<bah{ah, sebagaimana dikemukakan dalam 

peraturan Bank Indonesia berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/ 

26/ BPS tanggal 27 Oktober 2003 mengenai diskon mura<bah{ah no.13 ialah 

“setelah akad transaksi mura<bah{ah, bila pemasok barang memberikan 

potongan harga atas barang yang dibeli bank dan telah dijual kepada nasabah, 

maka potongan harga barang tersebut dibagi berdasarkan perjanjian atau 

persetujuan yang tertuang dalam akad”.85
 

G. Fatwa DSNNo. 16/ DSN-MUI/ IX/ 2000 
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Salah satu prinsip dasar dalam mura<bah{ah adalah penjualan suatu 

barang kepada pembeli dengan harga (tsaman) pembelian dan biaya yang 

diperlukan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Salah satu 

cara pengadaan barang yang akan diperjualbelikan oleh bank syari/ah, 

melakukan pembelian kepada pemasok atau supplier. Dalam pembelian ini 

dimungkinkan supplier memberikan potongan atau diskon atas pembelian 

barang.  

Bahwa dengan adanya diskon timbul permasalahan: apakah diskon 

tersebut menjadi hak penjual (LKS) sehingga harga penjualan kepada pembeli 

(nasabah) menggunakan harga sebelum diskon, ataukah merupakan hak 

pembeli (nasabah) sehingga harga penjualan kepada pembeli (nasabah) 

menggunakan harga setelah diskon. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum, 

sesuai dengan prinsip syari‟ah Islam, tentang status diskon dalam transaksi 

mura<bah{ah tersebut, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang 

potongan harga (diskon) dalam mura<bah{ah untuk dijadikan pedoman oleh 

LKS. 

Dalam Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional Nomor: 16/DSN-

MUI/IX/2000 tanggal 16 September2000 tentang diskon dalam mura<bah{ah 

yang dilandasi dengan dasar hukum yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Firman Allah QS. al-Ma‟idah [5]: 1: 

  …  ا قو     فو   ملو   اّ ين  ي  يُه 

 “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu….” 
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2. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari „Amr bin „Auf: 

   ام  مو    ر م     ّ       ا    ّر     ح    ّ   ام  م ن    ن    ا    اُل   

. ر م     ّ       ا    ّر    رو    ّ   ر وه     ل  

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 

perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 

haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali 

syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 

haram”. 

 

3. Kaidah fiqih: 

حريمه   . أ   فل  ام  ما  إ      ّ    يدّا  ا     ل 

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada 

dalil yang mengharamkannya”. 

 

 . يلم    د  امل ح ف ّ        

“Di mana terdapat kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah”. 

Dewan Syari‟ah Nasional menetapkan aturan berkaitan dengan diskon 

dari pemasok sebagaimana tertuang dalam fatwa Nomor: 16/DSN-

MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang diskon dalam mura<bah{ah, 

yang mengatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

1. Harga (tsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati 

oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (qimah) benda yang 

menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah. 
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2. Harga dalam jual beli mura<bah{ah adalah harga beli dan biaya yang 

diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. 

3. Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, 

harga sebenarnya adalah harga setelah diskon karena itu, diskon 

adalah hak nasabah. 

4. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut 

dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam 

akad. 

5. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan 

dan ditandatangani.
86

 

Dalam bank konvensional, potongan yang diterima dari pemasok atau 

dari pihak lain tidak perlu diberitahukan atau diserahkan kepada nasabah 

bahkan menjadi pendapatan dari bank konvensional. Akan tetapi, dalam 

transaksi mura<bah{ah potongan harga yang diterima oleh bank syari‟ah dari 

pemasok pada prinsipnya adalah milik nasabah sehingga mengurangi harga 

pokok barang yang akan diperjualbelikan kepada nasabah. Apabila potongan 

harga tersebut diterima dari pemasok setelah akad mura<bah{ah dilakukan, 

maka pembagian potongan harga antara bank syari‟ah dan nasabah, dibagi 

sesuai dengan kesepakatan sehingga potongan setelah akad ini harus 

diperjanjikan dalam akad mura<bah{ah. 
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