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ABSTRAK 

 

AHMAD RIFAIL YUSRO, 2015. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik 

Pembiayaan Mura>bah}ah pada KJKS Makmur Abadi Dolopo Madiun”. Skripsi. 

Program Studi Muamalah. Jurusan Syari‟ah dan Ekonomi Islam. Sekolah Tinggi 
Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Luhur Prasetyo, M. EI. 

 

Kata Kunci: Akad, proses, jual beli 

KJKS Makmur Abadi memiliki berbagai macam produk pembiayaan yang 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah pembiayaan 

mura> bah}ah yang menjadi produk yang paling banyak digunakan oleh 

masyarakat. Namun dalam prakteknya masih ada kejanggalan dalam hal 

penerapan akad serta ketidakjelasan barang yang dipesan, sehingga perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu penulis memfokuskan mengenai 

“Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Akad Mura> bah}ah pada KJKS 

Makmur Abadi Dolopo Madiun”. 

Dalam skripsi ini, penulis mengangkat rumusan masalah yang meliputi 

hal-hal sebagai berikut: Pertama, Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap 

akad dalam pembiayaan Mura> bah}ah di KJKS Makmur Abadi Dolopo Madiun?. 

Kedua, Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap proses pembiayaan 

Mura> bah}ah di KJKS Makmur Abadi Dolopo Madiun?. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui interview dan 

dokumentasi. Sedangkan analisa data menggunakan metode deduktif. 

Dalam hasil penelitian skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: Pertama , Pelaksanaan akad pembiayaan mura< bah}ah yang terjadi di 

KJKS Makmur Abadi belum sesuai dengan hukum Islam, karena ada rukun yang 

belum terpenuhi yang menjadikan sah tidaknya akad mura> bah}ah. Dalam 

aplikasinya tidak tertulis dalam isi perjanjian mengenai spesifikasi, harga, serta 

bentuk barang yang dipesan oleh nasabah. Kedua, Proses pelaksanan pembiayaan 

mura> bah}ah di KJKS Makmur Abadi apabila dilihat dari segi hukum Islam dan 

Fatwa DSN-MUI ada yang belum sesuai. Yaitu pada proses pembiayaan 

mura> bah}ah di KJKS dalam tahapan pemberian surat kuasa kepada nasabah. 

Pada prakteknya disana bahwa ketika nasabah sudah mendapatkan barang, 

nasabah tidak memberikan bukti pembeliannya kepada pihak KJKS. Seharusnya 

ketika setelah mendapatkan barang yang diinginkan nasabah harus memberikan 

bukti pembelian kepada pihak KJKS. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Fungsi lembaga keuangan dapat ditinjau dari empat aspek, yaitu 

dari sisi jasa-jasa penyedia finansial, kedudukannya dalam sistem 

perbankan, sistem  finansial, dan sistem moneter. Tetapi pada dasarnya 

fungsi utama lembaga keuangan syari‟ah tidak jauh berbeda dengan 

lembaga konvensional yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian 

menyalurkan kembali. Dalam prakteknya lembaga keuangan syari‟ah 

menyalurkan dana yang diperolehnya dalam bentuk pemberian 

pembiayaan, baik itu pembiayaan modal usaha untuk konsumsi maupun 

investasi. 

Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk 

memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.
1
 Dalam 

memberikan pembiayaan pada nasabah, secara garis besar  produk 

pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan 

berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual 

beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi 

hasil, pembiayaan dengan akad pelengkap. Pembiayaan dengan prinsip 

jual beli ditujukan untuk memiliki barang dengan tingat keuntungan di 

tentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.  

                                                           
1
 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2003), 106. 
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Produk yang termasuk menggunakan prinsip jual beli adalah 

mura<bah}ah, salam, dan istis}na>’.2  Dari ketiga produk tersebut mura<bah}ah 

adalah produk yang sering digunakan. Mura<bah}ah merupakan salah satu 

akad pembiayaan yang biasa digunakan dalam lembaga keuangan syari‟ah. 

Mura<bah}ah merupakan akad transaksi jual beli dimana bank menyebut 

jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara 

nasabah sebagai pembeli.
3 

Banyak Lembaga Keuangan Syari‟ah yang menawarkan produk 

dengan prinsip jual beli. Termasuk di antaranya adalah Lembaga 

Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Lembaga Keuangan Mikro Syari‟ah 

merupakan lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya berdasarkan 

prinsip syari‟ah. LKM Syari‟ah terdiri dari berbagai lembaga di antaranya 

BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syari‟ah), BMT (Baitul Mal wa 

Tamwil), serta Koperasi Syari‟ah. Ketiga lembaga tersebut mempunyai 

hubungan yang erat dengan lembaga syari‟ah lainnya yang lebih besar dan 

saling mempengaruhi satu sama lain. 

Dalam memberikan pelayanan dari ketiga lembaga keuangan 

syari‟ah diatas, koperasi Syari‟ah sudah lengkap untuk memenuhi 

kebutuhan pasar. Dari penghimpunan dana (funding), pembiayaan 

(lending) sampai dengan produk tambahan berupa jasa (servis). Salah satu 

dari produk pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh lembaga keuangan 

                                                           
2
 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan(Jakarta: PT. Raja Grafindo 

persada, 2004), 87. 
3
 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (Yogyakarta: UII Press, 

2011), 98.  



4 

 

 

syari‟ah adalah produk pembiayaan dengan akad mura>bah}ah yang 

dikeluarkan seluruh koperasi syari‟ah. Pembiayaan dengan akad 

mura>bah}ah sudah banyak diterapkan di lembaga keuangan syari‟ah 

sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan permodalan masyarakat. 

Salah satu Koperasi Jasa keuangan Syari‟ah (KJKS) yang ada di 

Madiun adalah KJKS Makmur Abadi yang berpusat di Jiwan Madiun. 

KJKS ini  menawarkan beberapa produk penghimpunan dana di antaranya 

adalah TAMASYA (Tabungan Masyarakat Syari‟ah), DEPOSITO 

(Simpanan Berjangka), dan produk pembiayaan di antaranya mura>bah}ah 

dan mud}a>rabah. Dari produk pembiayaan yang ditawarkan, pembiayaan 

mura>bah}ah paling diminati oleh nasabah. Mura>bah}ah adalah akad jual beli 

barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) 

yang disepakati oleh penjual dan pembeli. 

Dari pengertian  tentang mura>bah}ah diatas, mura>bah}ah adalah 

pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh s{ah{ib al-ma>l 

dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli. Dari hasil 

survei awal penulis di KJKS Makmur Abadi, ada beberapa kejanggalan 

pada akad mura>bah}ah. Di dalam prakteknya, pembiayaan mura>bah}ah di 

KJKS Makmur Abadi diperbolehkan bagi nasabah yang tidak sedang 

melakukan transaksi jual beli. Dana tersebut bukan untuk pembelian 

barang melainkan untuk penambahan modal untuk usaha. Padahal 

ketentuan yang ada dalam Islam  adalah bahwa mura>bah}ah merupakan 

akad pembiayaan dengan sistem jual beli yang mana penjual dan pembeli 
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mengetahui harga barang dan margin (keuntungan) yang diambil oleh 

penjual. 

Selain hal diatas, penulis juga menemukan kejanggalan pada 

proses pembiayaan mura>bah}ah. Pihak KJKS memberikan pembiayaan 

begitu saja pada nasabah tanpa memperhatikan prosedur dalam 

pembiayaan mura>bah}ah,  apakah dana tersebut untuk tambah modal usaha 

atau untuk membeli barang. 

Berangkat dari hal-hal di atas tersebut, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian di KJKS Makmur Abadi Dolopo Madiun dengan 

menuangkan masalah dalam bentuk skripsi yang temanya: “ANALISA 

HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD MURA>BAH}AH 

PADA KJKS MAKMUR ABADI DOLOPO MADIUN”. 

A. Penegasan Istilah 

Untuk memudahkan pemahaman mengenai apa yang dimaksudkan 

dengan variabel penelitian sebagaimana tertulis dalam judul, penting 

kiranya dijelaskan penegasan istilah dalam penelitian ini. Adapun definisi 

variebel-variebel pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Hukum Islam adalah hukum Islam yang sebenarnya tidak lain dari fiqh 

Islam atau syari‟at Islam, yaitu koleksi daya upaya para fuqaha dalam 

menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4
 

2. Pembiayaan adalah persediaan uang kapan dan di mana diperlukan. 

Biaya bisa jangka pendek (lebih dari 1 tahun), biaya jangka menengah 

                                                           
4
 Hasby ash Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 44. 
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(lebih dari 5 tahun), jangka panjang (sampai 7 tahun). Biaya bisa 

diperlukan untuk konsumsi/ investasi yang pada akhirnya akan 

diberikan menjadi modal.
5
 

3. Mura>bah}ah adalah suatu penjualan seharga barang tersebut ditambah 

keuntungan yang disepakati, atau merupakan jual beli barang dengan 

menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati 

antara penjual dan pembeli.
6
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, penulis telah menentukan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam pembiayaan 

mura>bah}ah pada KJKS Makmur Abadi Dolopo Madiun? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses pembiayaan 

mura>bah}ah di KJKS Makmur Abadi Dolopo Madiun? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan yang 

diharapkan penulis adalah: 

1. Untuk mengetahui penerapan akad dalam pembiayaan mura>bah}ah pada 

KJKS Makmur Abadi Dolopo Madiun. 

2. Untuk mengetahui proses pembiayaan mura>bah}ah di KJKS Makmur 

Abadi Dolopo Madiun. 

D. Manfaat Penelitian 
                                                           

5
A. Nasution dkk, Kamus Ekonomi (Semarang: Dahara Prize, 1994), 177. 

6
 Huda Nurul,  Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis (Jakarta: 

Kencana PMG, 2010), 43. 
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Harapan penulis dalam penyusunan skripsi ini dapat berguna 

sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

    Dalam penulisan skripsi ini manfaat yang diharapkan adalah sebagai 

sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam 

bidang perbankan syari‟ah secara khusus tentang praktek pembiayaan 

mura>bah}ah. 

2. Secara praktis 

a. Dapat digunakan sebagai acuan ataupun pengoreksi terhadap 

perusahaan yang beroperasi dengan prinsip syari‟ah. 

b. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat, pembaca dan orang-orang 

yang bermaksud mengadakan penelitian lebih lanjut.  

E. Telaah Pustaka 

Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada, sejauh 

ini penulis menentukan beberapa karya pustaka yang menyangkut 

beberapa pendapat tentang permasalahan diatas, diantaranya yaitu: 

Skripsi berjudul Implementasi Fatwa Dewan Syari’ah Nasional 

No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mura>bah}ah di BPRS Al-Mabrur 

Babadan Ponorogo yang ditulis oleh Masruroh. Dalam skripsi ini, kontrak 

perjanjian pada pembiayaan mura>bah}ah yang dilaksanakan di BPRS Al-

Mabrur Babadan Ponorogo menggunakan prinsip jual beli dengan sistem 

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

diperjualbelikan tidak termasuk barang yang diharamkan, pembelian 
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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 DSN-MUI/VI/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 

fatwa DSN-MUI/VI/2000.
7
 

Selanjutnya skripsi yang berjudul Tinjauan Fiqh Terhadap Margin 

Keuntungan Mura>bah}ah: Studi Kasus di PT. BPR Syari’ah Al-Mabrur 

Babadan Ponorogo yang ditulis oleh Sholeh Setyo Utomo. Dalam skripsi 

ini, penentuan nominal margin, besarnya nominal margin dan nominal 

harga barang dalam margin keuntungan mura<bah}ah tidak sah menurut fiqh 

karena dalam cara penentuannya tidak berdasar harga pasar pada 

umumnya tetapi didasarkan pada nisbah bagi hasil dan keuntungan yang 

diinginkan bank bila ini dilaksanakan atau dipraktekkan maka terdapat 

unsur eksploitasi.
8  

Selanjutnya dalam skripsi yang berjudul Implementasi Akad 

Mura <bah{ah dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi secara 

Syari’ah di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syari’ah Surakarta 

yang ditulis oleh Abdul Aziz Herawanto. Dalam skripsi ini, bahwa dalam 

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

Tentang Mura>bah}ah di BPRS Al-Mabrur Babadan Ponorogo” (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2008). 
8
 Sholeh Setyo Utomo, “Tinjauan Fiqh Terhadap Margin Keuntungan Mura>bah}ah: Studi 

Kasus di PT. BPR Syari‟ah Al-Mabrur Babadan Ponorogo (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2007). 
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proses implementasi akad mura<bah}ah dalam pembiayaan pemilikan rumah 

bersubsidi secara syari‟ah di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang 

Syari‟ah Surakarta sudah menerapkan prinsip-prinsip syari‟ah Islam. Hal 

tersebut tercermin penyesuaian permasalahan yang digunakan pihak bank 

dengan pihak pemohon pembiayaan. Proses penyelesaian permasalahan 

yang digunakan pihak bank juga telah menggunakan prosedur hukum yang 

berlaku di Indonesia. Prosedur yang ditempuh telah didasarkan atau 

mengacu pada peraturan perundang-undangan yang sekarang diberlakukan 

di Indonesia.
9
 

Dari beberapa pembahasan skripsi di atas tidak ada yang sama 

dengan yang akan dibahas.  Yang penulis bahas yaitu mengenai penerapan 

akad mura<bah}ah dan proses pembiayaan mura<bah}ah antara pihak KJKS 

dengan nasabah. 

F. Metode Penelitian 

Adapun yang akan dikemukakan dalam bagian ini meliputi: jenis 

penelitian, lokasi atau daerah penelitian, sumber dan data penelitian, teknik 

penggalian data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data. 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

                                                           
9
Abdul Azziz Herawanto, “Implementasi Akad Mura <bah{ah dalam Pembiayaan Pemilikan 

Rumah Bersubsidi secara Syari‟ah di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syari‟ah Surakarta 
(Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009).   
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perilaku.
10

 Sedangkan jenis penelitian merupakan penelitian lapangan 

(field research). Dimana penelitian ini menitikberatkan pada kualitas 

data atau lebih fokus pada pengamatan dari masalah-masalah yang 

terjadi sehingga penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dari 

lapangan selanjutnya dilakukan analisis. 

2. Lokasi atau daerah penelitian 

Penulis mengambil lokasi di KJKS Makmur Abadi, Alamat : 

Jl. Raya Ponorogo-Dolopo RT 35 Madiun. Karena diantara KJKS 

yang ada di Madiun, KJKS Makmur Abadi memiliki baberapa hal 

dalam penerapan akad pembiayaan yang belum sesuai. 

3. Data dan Sumber Data Penelitian 

Data yang akan digali diantaranya data tentang akad dan proses 

pembiayaan mura<bah}ah di KJKS Makmur Abadi Dolopo Madiun. 

Sumber data penelitian berasal dari kata-kata dan tindakan orang-

orang yang diamati dan diwawancarai. Dan sumber penelitiannya 

adalah pimpinan, anggota KJKS Makmur Abadi dan nasabah. 

4. Teknik Penggalian Data  

Teknik penggalian data dalam skripsi ini adalah dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Observasi  

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan 

pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang 

                                                           
10

 Lexy J. Meoleong, Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi) (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), 4. 
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diteliti.
11

 Observasi ini dilakukan di KJKS Makmur Abadi Dolopo 

Madiun untuk melihat proses transaksi pembiayaan antara pihak 

KJKS dengan nasabah.  

b. Wawancara  

Yaitu mengadakan wawancara secara langsung dengan 

subjek penelitian melalui tanya jawab yang dilakukan secara 

sistematis dan yang berpijak pada tujuan penelitian. Dalam 

penelitian ini, penulis akan bertanya langsung kepada coordinator 

cabang, account officer  dan teller KJKS Makmur Abadi serta 

nasabah. Dalam penelitian ini teknik interview yang dipergunakan 

untuk mengumpulkan data terkait akad mura<bah}ah dan 

mekanisme pembiayaan mura<bah}ah. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui 

peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-

buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain 

yang berhubungan dengan masalah penelitian.
12

 Metode ini dipakai 

dalam menggali data untuk masalah akad pembiayaan di KJKS 

Makmur Abadi Dolopo Madiun. Adapun data yang diperoleh 

berupa formulir, data-data dan file pembiayaan mura <bah{ah. 

5. Teknik Pengelolaan Data 

                                                           
11

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi, 2004), 152. 
12

 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 181. 
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Dalam pengelolaan data ini dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Editing, pemeriksaan kembali informasi dan data-data yang 

diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, keselarasan 

dengan objek pembahasan. Penulis menggunakan editing, untuk 

memerikasa kembali semua data yang telah diperoleh dari hasil 

wawancara dan dokumentasi mengenai akad dan proses 

pembiayaan mura>bah}ah agar tidak terjadi kesalahan. 

b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematika data-data yang 

diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan 

sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dari 

sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah. 

Penulis menggunakan teknik pengolahan data tersebut untuk 

menyusun kembali data yang diperoleh dan menyesuaikan dengan 

rumusan masalah. 

c. Penemuan hasil, hasil yang diperoleh kemudian dikembangkan 

dengan dasar kaidah, teori, dalil dan sebagainya sehingga diperoleh 

kesimpulan. Penulis menggunakan teknik pengolahan data tersebut 

untuk memperoleh hasil akhir yang jelas dan relevan. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis  data yang dilakukan dalam penelitian mengunakan 

analisis deduktif, yaitu metode berfikir yang diawali dengan teori-

teori, dalil-dalil dan ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya 



13 

 

 

menarik kesimpulan secara khusus. Dalam penelitian ini dijelaskan 

pemaparan secara umum tentang akad mura<bah}ah dari sudut pandang 

hukum Islam untuk menganalisis praktik akad mura<bah}ah yang 

berada di KJKS Makmur Abadi Dolopo Madiun. Dari analisis 

tersebut akan ditarik kesimpulan tentang ada tidaknya penyimpangan 

yang dilakukan dalam praktik pembiayaan mura<bah}ah tersebut 

menurut hukum Islam. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam sistematika pembahasan ini agar lebih mempermudah para 

pembaca untuk memahaminya maka penulis membagi menjadi beberapa 

bab dan masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub. 

Bab I, pada bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan isi 

skripsi dan memuat penjelasan secara umum yang didalamnya meliputi: 

latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Selanjutnya pada bab II ini merupakan landasan teori yang 

membahas tentang pengertian mura>bah}ah dan landasan hukumnya, bentuk 

dan jenis mura>bah}ah, jaminan dalam mura>bah}ah, rukun dan syarat 

mura>bah}ah, penetapan nisbah dan Fatwa DSN MUI tentang mura<bah}ah. 

Pada bab III akan  menyajikan data yang diperoleh dari penelitian 

yang membahas tentang profil Koperasi yang meliputi latar belakang 

berdirinya, visi dan misi, struktur kepengurusan, produk-produk koperasi 

dan pembiayaan mura>bah}ah, proses pembiayaan. 
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Pada bab yang ke IV, merupakan pokok pembahasan dari 

permasalahan dalam skripsi, mengenai analisis hukum Islam terhadap 

penerapan akad mura>bah}ah dan proses pembiayaan pada KJKS Makmur 

Abadi Dolopo Madiun. 

Pada bab V, adalah bab berisi kesimpulan akhir dari permasalahan 

yang diangkat dalam skripsi ini dan saran-saran yang berkaitan dengan 

pembahasan. 
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BAB II 

 

MURA<BAH}AH 
 

A. Pengertian dan Dasar Hukum Mura<bah}ah 

1. Pengertian Mura<bah}ah 

Secara bahasa, mura<bah}ah berasal dari kata “al-ribh{” yang 

bermakna berlebihan. Sedangkan menurut ahli fiqh, mura<bah}ah adalah 

menyebutkan harga pokok barang-barang yang dibeli kepada orang-orang 

yang membeli dengan syarat supaya barang itu diberi untung.
13

 

Dalam bukunya Sultan Remy Sjahdeini, definisi mura<bah}ah adalah 

jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi dengan cicilan.
14

 

Sedangkan menurut Irfan Supandi, definisi mura<bah}ah ialah jual beli suatu 

barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan sesuai yang 

disepakati antara pedagang dan pembeli.
15

 

Sementara itu dalam bukunya Warkum Sumitro al-mura<bah}ah 

adalah persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga 

pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati bersama dengan 

pembayaran ditangguhkan satu bulan sampai satu tahun.
16mura<bah}ah juga 
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berarti menjual dengan harga asal ditambah margin keuntungan yang telah 

disepakati.
17

 

Jual beli secara mura<bah}ah secara terminologis adalah pembiayaan 

saling menguntungkan yang dilakukan oleh s{ah{ib al-ma>l dengan pihak 

yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengna penjelasan bahwa 

harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang 

merupakan keuntungan atau laba bagi s{ah{ib al-ma>l dan pengembaliannya 

dilakukan secara tunai atau angsur. 

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil pengertian bahwa 

mura<bah}ah adalah suatu akad jual beli atau jasa pembiayaan antara penjual 

dan pembeli dengan prinsip jual beli yang menyebutkan harga asal barang 

dan akan memberi margin keuntungan dengan syarat dan tata cara serta 

jangka waktu pengembaliaan yang telah ditentukan dan telah disepakati 

kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak lain. 

2. Landasan Hukum Mura<bah}ah 

Mura<bah}ah merupakan bentuk transksi yang menggunakan prinsip 

jual beli dimana salah satu pihak yaitu pembeli membutuhkan barang 

karena beberapa kesulitan maka membutuhkan pihak lain untuk 

memenuhinya dengan sistem pembayaran ditangguhkan, diangsur atau 

dicicil sesuai jangka waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan 

kedua belah pihak. 
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Al-Quran tidak memeberikan petunjuk langsung berkenaan dengan 

mura<bah}ah, walaupun ada beberapa ayat yang menjadi acuhan didalamnya 

tentang jual beli. Demikian juga dalam h{>>a>dith Nabi nampaknya tidak ada 

acuhan langsung tentang mura<bah}ah.18 Namun demikian ada beberapa ayat 

dan h{>>a>dith yang dapat dijadikan dasar, diantaranya: 

a. Al-Qur’a>n 

1) Surat Al-Baqarah: 275 

Di dalam Al-Qur’a>n tidak dibicarakan secara langsung 

mengenai mura<bah}ah.Di dalam Al-Qur’a>n secara umum disebutkan 

bahwa jual beli adalah halal sedangkan riba adalah haram  

                                                   
 

Artinya: 
19
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Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantarann (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka demikian itu, 

adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya 

jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan 

jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang telah sampai 

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 

mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu 

dan urusannya kepada Allah. 

2) Surat al-Nisa’ ayat 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.
20

 

b. Al-H{>>a>dith 

Pada zaman Nabi SAW akad mura<bah}ah diperbolehkan. Hal ini 

diterangkan dalam h{>>a>dith yang berbunyi: 

َ َ  َََ   ِ َشُر َ ُ   َ ِ ٍت  َلبََزَ ُر : َ َ  َََ    اَََ ُ  َ ُ  َ ِ ٍ   اَََ ُا  َ اَ 
ََِْ  :  َ اَ  َ ِ  - َ َبِ   لَرِ يِم - َ َ  َََ   َنَصُر َ ُ   َلَق ِسِم، َ َ  َ َبِ   لَر

 َ َا َرُسوُا  لَ ِي َ َ ى : َ  ُاَ ، َ َ  َ  ِلِ  َ ِ  ُ َ َيٍ ، َ َ   َ ِيِي،  َ اَ 
ََ َ َجٍل، َا َلُمَق َرَضُة، : اُ َ َ َيِي َاَسَ مَ  َ َ ٌث ِفيِ َ   َلبََرََكُة،  َلبَََيُع ِإ

 َاَ َ َ ُ   َلبَُِر  ِ لَشِ ِ ، لَِ بَََيِت َ  لَِ بَََيعِ 
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Artinya: 

Dari Hasan bin ‘Ali al-Khallal, dari Bishr Tha <bit al-Bazza<r, dari Nas}r 
bin al-Qa<sim, dari Abd al-Rah}man bin Da<wud, dari S}alih} bin S{uhayb, 
dari ayahnya ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Tiga perkara yang 

ada barakah didalamnya, jual beli yang temponya tertentu, 

memberikan modal seseorang untuk berdagang, dan mencampur 

antara burr dengan sya’ir untuk rumah tangga, bukan untuk dijual. 
(H.R. Ibnu Majah)

21
 

 
c. Ijma’  

Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai 

transaksi riil yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah 

Rasulullah.
22

 Jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada orang 

lain, dan berkata “belikan barang seperti ini untukku dan aku akan 

memberimu keuntungan sekian”, lalu orang itupun memebelinya, maka 

jual beli ini adalah sah.
23

 

3. Bentuk dan Jenis Mura<bah}ah 

Mura<bah}ah dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu: 

a. Mura<bah}ah tanpa pesanan 

Jual beli mura<bah}ah dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau 

tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh bank 

syari‟ah dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli mura<bah}ah 

sendiri. 

b. Mura<bah}ah berdasarkan pesanan 
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Bank syariah baru akan melakukan transaksi mura<bah}ah atau jual 

beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga 

penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. mura<bah}ah 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Mura<bah}ah berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat, 

maksudnya apabila barang telah dipesan maka harus dibeli. 

2. Mura<bah}ah berdasarkan pesanan dan bersifat tidak mengikat, 

maksudnya walaupun nasabah telah memesan barang tetapi 

nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau 

membatalkan barang tersebut.
24

 

B. Rukun, Syarat-syarat dan akad Mura<bah}ah 

1. Rukun Mura<bah}ah 

a. Bay’ (penjual) yaitu pihak yang memiliki barang untuk dijual atau pihak 

yang ingin menjual barangnya. Dalam transaksi pembiayaan mura<bah}ah 

di perbankan syariah merupakan pihak penjual. 

b. Mushtari’ (pembeli) yaitu pihak yang membutuhkan dan ingin membeli 

barang dari penjual, dalam pembiayaan mura<bah}ah nasabah merupakan 

pihak pembeli 

c. Ma’qu>d ‘Alayh (objek jual beli) yaitu barang yang diperjualbelikan. 

Barang tersebut harus sudah dimiliki oleh penjual atau menyanggupi 

untuk mengadakan barang yang diinginkan pembeli. 
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d. S}i>ghah ija>b  qabul (ucapan serah terima). 
25

 

   Menurut Ismail Nawawi dalam bukunya yang berjudul Fikih 

Muamalah Klasik dan Kontemporer yaitu rukun dan syarat yang terdapat 

dalam bay’ mura<bah}ah sama dengan rukun dan syarat yang harus ada 

dalam akad. Menurut Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli 

hanya satu, yaitu s}ighah (ija>b  dan qabul), adapun rukun-rukun lainnya 

merupakan derivasi dari s}i>ghah. Artinya, s}i>ghah tidak akan ada jika tidak 

terdapat dua pihak yang bertransaksi, misalnya, penjual dan pembeli dalam 

melakukan akad (s}i>ghah) tentunya ada sesuatu yang harus ditransaksikan, 

yakni objek transaksi. 

 I>ja>b  dan qabul merupakan representasi dari s}i>ghah. Ia merupakakn 

ungkapan yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi 

untuk mengungkapkan keinginan masing-masing guna mewujudkan 

sebuah kesapakatan. 

Objek transaksi (ma’qu>d ‘alayh), yaitu sesuatu yang menjadi objek 

transaksi dilakukan, sehingga menimbulkan implikasi hukum tertentu. 

Objek transaksi harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya: 

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. 
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2. Objek transaksi tersebut harus berupa ma>l mutaqawwim (harta yang 

diperbolehkan syarat untuk transaksikan) dan dimiliki penuh oleh 

pemiliknya. 

3. Objek transaksi bisa diserahterimakan waktu terjadinya akad atau 

dikemudian hari. 

4. Adanya kejelasan tentang objek transaksi serta tidak boleh bersifat 

majhu>l (tidak diketahui) dan mengandung unsur gharar.
26

 

 

2. Syarat-Syarat Mura<bah}ah 

Syarat yang harus dipertimbangkan dalam transaksi 

mura<bah}ahmeliputi, hal sebagai berikut: 

a. Jual beli mura<bah}ah harus dilakukan atas barang yang dimiliki (hak 

kepemilikan telah berada ditangan si penjual). 

b. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya 

lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, 

semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. 

c. Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal mapupun 

persentase sehingga diketahui oleh pembeli. 

d. Penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin 

kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti 

itu itu tidak ditetapkan karena pengawasan barang merupakan kewajiban 

penjual di samping untuk menjaga kepercayaan sebaik-baiknya.
27

 

                                                           
26

Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, 

Ekonomi, Bisnis Dan Sosial (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 94. 
27

 Mardani, Fiqh Ekonomi Syari’ah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenadamedia 

Group, 2012), 137. 



23 

 

 

 Dalam buku lain dijelaskan, persyaratan dalam mura<bah}ah antara 

lain: 

a. Mura<bah}ah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual 

secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan 

dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan 

tingkat keuntungan yang diinginkan. 

b. Tingkat keuntungan dalam mura<bah}ah dapat ditentukan berdasarkan 

kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu 

dari biaya. 

c. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh 

barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan 

ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan 

margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini.
28 

d. Mura<bah}ah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang 

dapat ditentukan dengan pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat 

dipastikan, barang/ komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan 

prinsip mura<bah}ah. 

Contoh 1: A membeli sepasang sepatu seharga Rp 100.000. A ingin 

menjual sepatu tersebut secara mura<bah}ah dengan margin 10 persen. 

Harga sepatu dapat ditentukan secara pasti sehingga jual beli 

mura<bah}ah tersebut sah. 
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Contoh 2: A membeli jas dan sepatu dalam satu paket dengan harga 

Rp 500.000.  A dapat menjual paket jas dan sepatu dengan prinsip 

mura<bah}ah. Akan tetapi, A tidak dapat menjual sepatu secara 

terpisah dengan prinsip mura<bah}ah karena harga sepatu secara 

terpisah tidak diketahui dengan pasti. A dapat menjual sepatu secara 

terpisah dengan harga lumpsum tanpa berdasarkan pada harga 

perolehan dan margin keuntungan yang diinginkan.
29

 

e. Seandainya kadar harga modal barang hanya disampaikan tidak 

sesuai dengan harga sebenarnya, maka si pembeli boleh 

membatalkan kontrak tersebut.
30

 

3. Akad Mura<bah}ah 

 Akad adalah pertalian ija>b (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul 

(pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari‟at yang 

berpengaruh pada obyek perikatan.  

Dalam istilah Fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad 

seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti 

jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. 

 Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ija>b (pernyataan 

penawaran) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup 

yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.
31
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 Menurut Mustafa al-Zarqa‟ dalam pandangan syara‟ akad merupakan 

ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang 

sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan 

pihak- pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati, 

karena itu untuk menyatakan keinginan masing- masing diungkapkan dalam 

suatu pernyataan. Pernyataan itulah yang disebut dengan ija>b qabul, pelaku 

pihak pertama disebut („a>qid) dan pelaku pihak kedua disebut (qa>bil).32
 

 Rukun dalam akad ada tiga, yaitu : pelaku akad, objek akad dan 

s}i>ghah atau pernyataan pelaku akad yaitu ija>b dan qabul. Dalam akad 

mura<bah}ah, objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu yang 

disyariatkan, harus bisa di serahterimakan ketika terjadi akad, dan harus 

sesuatu jelas antara dua pelaku akad.
33

 

 Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun akad terdiri atas empat hal 

yaitu: 

1. Subjek perikatan (al-‘a >qidayn), yaitu para pihak yang melakukan 

perikatan. Terdapat dua pihak yang dapat menjadi subyek perikatan. 

2. Obyek perikatan (mahall al-‘a>qd), yaitu hal atau benda yang dijadikan 

objek perikatan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mahall al-

‘a >qd yaitu: 

a. Obyek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan. Suatu 

perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal. Alasannya adalah 
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bahwa sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin tergantung 

pada sesuatu yang belum ada. 

b. Objek perikatan dibenarkan oleh shara’. 

c. Objek akad harus jelas dan dapat dikenali. Suatu benda yang 

menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui 

oleh ‘aqid. 

d. Objek dapat diserahterimakan. Benda yang menjadi objek 

perikatan dapat diserahkan pada saat akad terjadi, atau pada 

waktu yang telah disepakati. 

3. Tujuan perikatan (mawd}u>’ul ‘a>qd), yaitu tujuan dan hukum suatu 

akad disyariatkan untk tujuan tersebut. 

4. Ija>b  dan Qabul (S}i>ghat al-‘aqd), yaitu Ijab  adalah pernyataan 

seorang penjual, seperti “saya telah menjual barang ini kepadamu.” 

Atau “saya serahkan barang ini kepadamu”. Qabul adalah perkataan 

dari pembeli, seperti “saya beli barangmu.” Atau “saya terima 

barangmu”.34
 Dengan demikian  ijab qabul adalah suatu perbuatan 

atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad 

di antara dua orang atau lebih. Sehingga terhindar atau keluar dari 

suatu  ikatan yang tidak berdasarkan syara‟. Pada dasarnya ijab dan 

qabul dilakukan dengan lisan akan tetapi kalau tidak mungkin, 

misalnya bisu atau yang lainnya boleh ijab qabul dilakukan dengan 

surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul. Adanya 
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kerelaan tidak dapat dilihat, sebab kerelaan berhubungan dengan hati, 

akan tetapi kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, 

tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah Ija>b dan Qabu>l. 

Dalam ijab qabul, terdapat beberapa syarat yaitu:
35

 

a. Ijab qabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurng-kurangnya 

telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi 

perkataan yang diucapkan hingga ucapan-ucapannya itu benar-

benar menyatakan keinginan hatinya. 

b. Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan 

obyek akad. 

c. Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majlis 

apabila dua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-

kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang 

tidak hadir. 

Jual beli sah dengan dua macam shighat, yaitu shighat qauliyah 

(ucapan) dan shighat fi‟liyah (perbuatan).  

1) Shighat qawliyah (ucapan) 

Yaitu ijab dan qabul. Ijab adalah lafal yang keluar dari penjual 

atau orang yang posisinya sama dengan penjual (yang mewakili). Qabul 

adalah lafal yang keluar dari pembeli atau orang yang posisinya sama 

dengan penjual (yang mewakili). Contoh: seorang penjual berkata kepada 
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pembeli, “aku menjual benda ini kepadamu dengan harga sekian.” 

Kemudian pembeli mengatakan,”aku terima.” 

2) Shighat fi’liyah (perbuatan) 

Yaitu shighat yang dianggap oleh fuqaha sebagai tindakan saling 

memberi, yakni penjual memberikan barang  dagangan kepada pembeli 

tanpa ucapan dari kedua belah pihak.  

Fuqaha membolehkan shighat semacam ini dalam jual beli. Hal ini 

menunjukkan bahwa semua yang menunjukkan tindakan transaksi disebut 

transaksi. Hal ini karena ba‟i bukan termasuk ibadah murni yang 

mengharuskan adanya pengkhususan tertentu. Akan tetapi, ba‟i merupakan 

mu‟amalah di antara sesama manusia.36
 

Adapun bentuk akad yang bisa dipakai untuk bertransaksi jual beli 

sebagaimana berikut ini: 

a) Akad dengan tulisan 

Akad jual beli dapat dinyatakan sah dengan ijab qabul lisan, atau 

dengan tulisan dengan syarat tertentu. Sayyid Sabiq mengatakan:  

“Bahwa kedua belah pihak berjauhan tempat atau orang 

melakukan akad itu bisu tidak data berbicara. Jika mereka 

berdua disatu majlis dan tidak ada halangan berbicara, akad 

tidak dapat dilakukan dengan tulisan, karena tidak ada 

penghalang berbicara yang merupakan ekspresi atau ungkapan 

saling jelas. Kecuali jika terdapat sebab yang hakiki yang 
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menuntut tidak dilangsungkannya akad dengan ucapan. Untuk 

kasempurnaan akad disyaratkan hendaknya orang yang dituju 

oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu.”37
 

b) Akad dengan perantara utusan 

Selain dapat dengan menggunakan akad berbentuk lisan dan tulisan, 

akad juga dapat dilakukan dengan perantara utusan kedua belah pihak 

yang berakad, dengan syarat, si utusan dari satu pihak menghadap 

kepada pihak lainnya. Jika tercapai kesepakatan antara kedua belah 

pihak, akad sudah menjadi sah.
38

 

c) Akad orang bisu 

Akad juga sah dengan bahasa isyarat yang dipahami dari orang bisu. 

Karena isyarat bagi orang bisu merupakan ungkapan dari apa yang ada 

didalam jiwanya tak ubahnya ucapan bagi orang yang dapat berbicara. 

Bagi orang bisu boleh berakat dengan tulisan sebagai ganti dari bahasa 

isyarat, ini jika si bisu bisa memahami baca tulis. Persyaratan yang 

ditetapkan oleh sebagian ahli fiqih mengenai adanya persyaratan bunyi 

tertentu untuk akad, tidak ada sumbernya baik dari al-Qur‟an maupun 

Sunnah.
39

 

Bentuk akadmura<bah}ah antara lain: 

a. Mura<bah}ah sederhana adalah bentuk akadmura<bah}ah ketika penjual 

memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai 

perolehan ditambah marjin keuntungan yang diinginkan. 
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b. Mura<bah}ahkepada pemesan yaitu bentukmura<bah}ahdengan 

melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, pembeli dan penjual. 

Bentukmura<bah}ahini juga melibatkan pembeli sebagai perantara 

karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan 

pembiayaan.
40

 

Berakhirnya akad apabila telah mencapai tujuan, yaitu telah berakhir 

waktunya atau disebabkan karena pembatalan oleh para pihak. Sebab 

terjadinya pembatalan yaitu: 

1. Batal (fasakh) karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syara‟, 

seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas. 

2. Sebab adanya khiya>r, baikkhiya>r al-majlis, ‘aib, syarat. 

3. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan akad karena 

merasa tidak puas  atas akad yang baru dilakuakan. 

4. Karena para pihak tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam 

akad. 

C. Mekanisme Mura<bah}ah 

Mekanisme operasional mura<bah}ah adalah menjual suatu barang dengan 

harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk di bayar 

secara cicilan. Dengan cara ini pembeli dapat mengetahui harga sebenarnya 

dari barang yang dibeli dan dikehendaki penjual. Mekanisme mura<bah}ah ini 
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bermanfaat bagi seseorang yang membutuhkan suatu barang tetapi belum 

mempunyai uang yang diperluakan.
41

 

Adapun teknis pembiayaan mura<bah}ah adalah sebagai berikut: 

1. Bank dan nasabah melakukan akad pembiayaan jual beli atas suatu 

barang, dalam akad ini bank bertindak sebagai penjual dan nasabah 

berlaku sebagai pembeli. 

2. Bank melakukan pembelian barang yang diinginkan nasabah dari 

supplier/ penjual dan dibayar secara tunai. 

3. Barang yan telah dibeli bank dikirim oleh supplier kepada nasabah. 

4. Nasabah menerima barang yang dibeli. 

5. Atas barang yang dibelinya, nasabah membayar kewajiban kepada 

bank secara angsuran selama jangka waktu tertentu.
42

 

D. Manfaat Mura<bah}ah 

Mura<bah}ah memberi banyak manfaat kepada bank syari‟ah. Salah satunya 

adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual 

dengan harga jual  kepada nasabah. Hal tersebut memudahkan penanganan 

administrasinya di bank syari‟ah. 

Diantara kemungkinan resiko  yang harus diantisipasi antara lain sebagai 

berikut: 

1. Default atau kelalaian nasabah sengaja tidak membayar angsuran. 
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2. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik 

setelah bank memberikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa megubah 

harga jual beli tersebut. 

3. Penolakan nasabah: barang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena 

berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah 

tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. 

4. Dijual: karena mura<bah}ah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika 

kontrak di tanda tangani, barang itu menjadi milik nasabah.  

E. Pembagian Margin Keuntungan 

1. Penetapan Margin keuntungan 

Bank syari‟ah menerapkan margin keuntungan terhadap produk-

produk pembiayaan yang berbasis  Natural Certainy Contracts (NCC), 

yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi 

jumlah maupun waktu, seperti pembiayaan mura<bah}ah, ijara>h, ijara>h 

munta>hi bi-tamli>k dan istisna>’.43 

a. Referensi margin keuntungan 

1) Direct Competitor’s Market Rate (DCMR) 

 Yang dimaksud dengan Direct Competitor’s Market Rate adalah 

tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang 

ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung, 

atau tingkat margin keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan 

dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat. 
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2) Indirect Competitor’s Market Rate (ICMR) 

 Adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau 

tingkat rata-rata suku bungan beberapa bank konvensional yang dalam 

rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung, 

atau tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu yang 

dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung yang 

terdekat. 

3) Expected Competitive Return for Investors (ECRI)  

 Adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat 

diberikan kepada dana pihak ketiga. 

4) Acquiring Cost 

 Adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait 

dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga. 

5) Overhead Cost 

 Adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung 

terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.
44

 

b. Penetapan Harga Jual 

 Setelah memperoleh referensi margin keuntungan, bank melakukan 

penetapan harga jual. Harga jual adalah penjumlahan harga beli atau 

harga pokok atau harga perolehan dan margin keuntungan. 

2. Metode-metode penentuan profit margin pembiayaan 
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 Ada empat metode penentuan profit margin yang ditetapkan pada bisnis/ 

bank konvensional, yaitu: 

a. Mark-Up Pricing 

 Adalah penentuan tingkat harga dengan me-markup biaya produksi 

komoditas yang bersangkutan. 

Contoh: 

 Suatu perusahaan ABC memproduksi barang X.  Dalam 

menentukan tingkat harga dan biaya produksinya, perusahaan tersebut 

dengan mempertimbangkan biaya-biaya sebagai berikut: 

Biaya variebel per unit Rp.  10 

Biaya tetap   Rp. 100.000 

Jumlah unit yang diharapkan terjual  sebanyak 10.000 unit 

 Dengan demikian biaya produksi perusahaan untuk memproduksi 

barang X adalah sebagai berikut: 

Biaya per unit= biaya variebel + 
biaya  tetap

jumlah  penjualan
 

= Rp.  10 + 
100.00010 .000

 = Rp. 20 

 Di asumsikan, perusahaan menetapkan keuntungan penjualannya 

sebesar 10% dari penjualan, maka markup price untuk  setiap unit adalah 

sebagai berikut: 

Harga mark-up= 
biaya  per  unit 1−pendapatan  penjualan  yang  diharapkan   

= 
Rp .20 1−0.10  = Rp. 22,22 
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Harga sebesar Rp. 22,22 merupakan harga yang telah di markup, dan 

harga tersebut yang dijadikan sebagai harga dasar penawaran penjualan 

kepada calon nasabah yang akan membeli barang X tersebut. Jika calon 

nasabah menyepakati harga tersebut maka akan terjadi kontrak jual 

beli.
45

 

b. Target –Return Pricing 

 Adalah penentuan harga jual produk yang bertujuan mendapatkan 

tingkat return atas besarnya modal yang diinvestasikan. Dalam bahasan 

keuangan dikenal dengan Return on Investment (ROI). Dalam hal ini, 

perusahaan akan menentukan berapa return yang diharapkan atas modal 

yang telah diinvestasikan. 

Contoh: 

 Perusahaan XYZ yang memproduksi barang A tersebut telah 

menginvestasikan dananya sebesar Rp. 1.000.000, dengan menghasilkan 

tingkat return sebesar 20%. Dengan demikian target return princing, 

dapat dicari sebagai berikut: 

Target return-price = unit cost + 
Return  yang  diharapkan  x modal

unit  sale
 

= Rp. 20 + 
0,20 x 1.000.000

10.000
 = Rp. 40 

 Harga sebesar Rp. 40 merupakan harga yang telah ditargetkan dari 

banyaknya modal yang diinvestasikan, dan harga tersebut yang dijadikan 

sebagai harga dasar penawaran penjualan kepada calon nasabah yang 
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akan membeli barang A tersebut. Jika calon nasabah mensepakati harga 

tersebut maka akan terjadi kontrak jual beli. 

F.  Fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mura<bah}ah 

Diantara keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari‟ah Nasional 

No 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mura<bah}ah adalah sebagai berikut: 

1. Ketentuan umum Mura<bah}ah 

a. Bank  dan nasabah harus melakukan akad Mura<bah}ah yang bebas riba. 

b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. 

c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang 

telah disepakati kualifikasinya. 

d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri 

dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 

e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, 

misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. 

f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) 

dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan 

ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada 

nasabah berikut biaya yang diperlukan. 

g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada 

jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 

h. Untuk mencegah terjadi penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, 

pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. 
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i. Jika bank hendak mewakilkan kepada pihak ketiga, akad jual beli 

mura<bah}ah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik 

bank. 

2. Ketentuan mura<bah}ah kepada nasabah 

a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang 

atau asset kepada bank. 

b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih 

dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
46

 

c. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah 

harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang  telah 

disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, 

kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. 

d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar 

uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. 

e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank 

harus dibayar dari uang muka tersebut. 

f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh 

bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. 

g. Jika uang memakai kontrak `urbun sebagai alternatif dari uang muka, 

maka: 

1. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal 

membayar sisa harga. 
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2. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank 

maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat 

pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah 

wajib melunasi kekurangannya.
47

 

h. Jaminan dalam mura<bah}ah diperbolehkan, agar nasabah serius dengan 

pesanannya. Di sini bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan 

jaminan yang dapat dipegang. 

i. Hutang dalam mura<bah}ah secara prinsip penyelesaiannya tidak ada 

kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak 

ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang 

tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk 

menyelesaikan hutangnya kepada bank. Jika nasabah menjual barang 

tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi 

seluruh angsurannya. Kemudian jika penjualan barang tersebut 

menyebabkan kerugian, nasabah harus tetap menyelesaikan hutangnya 

sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran 

angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan. 

3. Penundaan pembayaran dalam mura<bah}ah.Bahwa nasabah yang memiliki 

kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya. Jika 

nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu 

pihak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui 

badan Arbitrase Syariah setelah tidak mencapai kesepakatan musyawarah. 
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4. Bangkrut dalam mura<bah}ah. Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal 

menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia 

menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.
48

 

G. WAKALAH  

1. Pengertian wakalah  

Wakalah menurut bahasa artinya adalah adalah penyerahan atau 

pemberian mandat. Menurut Malikiyah bahwa wakalah ialah seseorang 

menggantikan tempat lain dalam hak (kewajiban), dia yang mengelola 

pada posisi itu.
49
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2. Dasar hukum  

Adapun yang dijadikan dasar hukum wakalah adalah firman Allah 

SWT pada surat Yusuf : 55 dan al-Kahfi : 19. Sedangkan hadits yang 

dapat dijadikan keabsahan Wakalah adalah “Bahwasanya Rasulullah 

mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilkannya 

mengawini Maimunah binti Al Harits”. (H.R. Malik ).50
 

3. Rukun dan Syarat Wakalah 

Rukun- rukun wakalah adalah sebagai berikut:
51

 

a).  Yang mewakilkan, syarat-syarat bagi yang mewakilkan ialah       

bahwa yang mewakilkan adalah pemilik barang atau dibawah 

kekuasaannyadan dapat bertindak pada harta tersebut, jika 

yang mewakilkan bukan pemilik atau pengampun, maka 

wakalah tersebut batal. 

b).  Wakil (yang mewakili), syarat-syarat bagi yang mewakili ialah 

bahwa yang mewakili adalah orang yang berakal, apabila 

seorang itu idiot, orang gila atau belum dewasa, maka 

perwakilan batal. 

c).  Muwakkal fih (sesuatu yang diwakilkan), syarat-syarat yang 

diwakilkan ialah dimiliki oleh orang yang berwakil ketika ia 

berwakil, maka akan batal mewakilkan sesuat yang akan 

                                                           
50

 Ibid., 233. 
51

 Ibid., 234-235. 



41 

 

 

dibeli. Serta diketahui dengan jelas, maka batal mewakilkan 

sesuatu yang masih samar. 

d).  Shigat, yaitu lafadz mewakili, shigat di ucapkan dari yang 

berwakil sebagai simbol keridlaannya untuk mewakilkan, dan 

wakil menerimanya. 

 

4.   Berakhirnya Wakalah 

 Yang menyebabkan wakalah menjadi batal atau berakir adalah: 

a. Bila salah satu pihak yang berakad wakalah gila 

b. Bila maksud yang terkandung dalam akad wakalah sudah 

selesai pelaksanaanya atau dihentikan 

c. Diputuskannya wakalah tersebut oleh salah satu pihak yang 

berwakalah baik pihak pemberi kuasa ataupun pihak yang 

menerima kuasa 

d. Hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atau sesuatu 

obyek yang dikuasakan.
52
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BAB III 

Praktik Pembiayaan Mura>bah}ah pada KJKS Makmur 

Abadi Dolopo Madiun 

 

A. Profil KJKS Makmur Abadi Dolopo Madiun 

1. Sejarah Berdirinya Madani Syari’ah Corporation 

Madani Syari‟ah corporation adalah suatu lembaga keuangan 

yang memberikan pelayanan, pengembangan, konsultasi usaha mikro 

yang berbasis syari‟ah, yang bertujuan untuk mensejahterakan 

masyarakat secara global dan membantu masyarakat dalam 

mengembangkan usahanya baik ekonomi kecil dan menengah. 

Berawal dari perusahaan dibidang jasa keuangan syari‟ah, 

yang berdiri sejak tahun 2006, awalnya PT MS Madani hanya 

melayani pembiayaan masyarakat mikro sistem syari‟ah. Faktor yang 

mempengaruhi didirikannya KJKS “Madani Syari‟ah” yaitu bermula 

dari peluang yang muncul dari masyarakat yang membutuhkan dana 

untuk menunjang usaha mikro yang banyak serta untuk menjaga 

stabilitas perekonomian masyarakat. 

Sistem ekonomi syari‟ah dapat diterima dan diterapkan dalam 

masyarakat Indonesia bahkan mempunyai nilai positif dalam 

membangun masyarakat Indonesia dalam kegiatan ekonomi. 
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Kemudian dari keinginan untuk merealisasikan konsep 

perekonomian Islam maka didirikanlah Madani Syari‟ah Corporation 

sebagai komunitas lembaga keuangan syari‟ah pada tanggal 31 

desember 2007 di jalan Raya Solo No. 8 Kincang Wetan Jiwan 

Madiun Jawa Timur. Pelayanan yang kami berikan untuk 

pengembangan bisnis tersebut bertujuan untuk mensejahterakan 

masyarakat secara global. Dan saat ini sudah memiliki kantor cabang 

se- karisidenan Madiun. 

Kegiatan utama  KJKS Madani Syari‟ah Corporation dalam 

menghimpun dana dari masyarakat baik berupa simpanan pokok, 

simpanan wajib atau  TAMASYA (Tabungan Masyarakat Syari‟ah) 

untuk selanjutnya disalurkan dalam bentuk pembiayaan untuk modal 

usaha serta talangan dana yang pelaksanaanya diatur sesuai dengan 

prinsip syari‟ah Islam berdasarkan kaidah fiqh dan dalil syar‟i yang 

dapat dipertanggung jawabkan. 

Semakin berkembangnya PT. MS Madani akhirnya pada tahun 

2009 menambah ke bisnis transportasi, properti dan jasa konstruksi. 

Didukung oleh 16 jaringan kantor cabang jasa keuangan di seluruh 

wilayah keresidenan Madiun turut mendorong pemasaran jasa 

transportasi yang dirintis PT. MS Madani. 
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2. Visi, Misi dan Tujuan KJKS “Makmur Abadi” 

A. Visi  

1) Menjadi lembaga keuangan syari‟ah yang independent, 

profesional dan terpercaya. 

2) Membantu permodalan kecil sehat dan mandiri. 

B. Misi  

1) Membangun usaha ekonomi masyarakat atau anggota melalui 

kehidupan berkoperasi. 

2) Melakukan pengembangan dan pelayanan bisnis keuangan 

syari‟ah. 

3) Melakukan pembinaan organisasi dan sumber daya insani 

institusi keuangan syari‟ah. 

C. Tujuan 

Untuk memberikan bentuk pelayanan yang berorientasi pada 

kepuasan dan kemudahan anggota KJKS MS Corporation baik 

internal maupun nasabah. 

3. Lokasi KJKS Makmur Abadi 

PT. MS Madani syariah terdapat enam belas cabang kantor, yaitu: 

a. KJKS Karya Madani, terletak di jalan Raya Solo No. 8 Jiwan 

Madiun  

b. KJKS KOPERMAS, yang terletak di jalan Raya Tiron No. 31A 

Tiron Madiun 
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c. KJKS Barokah Sejahtera, yang terletak di jalan Panglima Sudirman 

No. 101 Caruban 

d. KJKS Sumber Rejeki, yang terletak jalan A. Yani No. 148 Ngawi 

e. KJKS Sumber Sejahtera, yang terletak di jalan Caruban- Ngawi 

Talok Karang Jati Ngawi 

f. KJKS KMI, yang terletak di jalan Raya Geneng No. 34 Ngawi 

g. KJKS 99 Madani, yang terletak di jalan Raya Kendal Jogorogo 

Kendal Ngawi 

h. KJKS Intan Tetap Tegar, yang terletak di jalan Sultan Agung No.7 

Ngrambe Ngawi 

i. KJKS Citra Sentosa, yang terletak di jalan Raya Ponorogo- Madiun 

Ponorogo 

j. KJKS Widya Karya, yang terletak di jalan Raya Pagotan No. 59 

Geger Madiun 

k. KJKS Bakti Mandiri, yang terletak di jalan A. Yani 74 Sumoroto 

Ponorogo 

l. KOPWAN Prima, yang terletak di jalan Ndungus (depan Kec. 

Wungu) Madiun 

m. KJKS Makmur Abadi, yang terletak di jalan Raya Ponorgo- 

Dolopo No. 35 Madiun 

n. KJKS Ar Rahman, yang terletak di jalan Raya Gorang Gareng No.5 

Magetan 
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o. KJKS Mitra Amanah MGT, yang terletak di jalan Monginsidi 

Ruko Grand Magetan B5 Magetan 

p. KJKS Mitra  Amanah DT, yang terletak di jalan Pasar Legi No. 47 

Barat Magetan 

4. Struktur Organisasi KJKS Makmur Abadi 

Stuktur organisasi merupakan elemen penting untuk menjalankan 

aktivitas perusahaan yang menggambarkan hubungan wewenang dan 

tanggung jawab bagi setiap sumber daya manusia yang ada dalam 

perusahaan. Dengan adanya stuktur organisasi yang jelas, maka 

seluruh aktivitas perusahaan dapat dilakukan dengan baik dan 

mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Struktur 

organisasi mempunyai bentuk atau susunan yang jelas dalam tiap-tiap 

tugasnya, serta untuk menegaskan hubungan antara satu sama lain. 

 

 

 

 

5. Aspek Permodalan KJKS Makmur Abadi 

Modal KJKS Makmur Abadi diperoleh dari modal sendiri yang terdiri 

dari: 

a. Simpanan wajib anggota (1% dari simpanan pokok) 

b. Setoran pokok sebesar Rp. 10.000,00 per anggota 

Koordinator Cabang 

Saifudin 

AO 1 Eko 

Prasetyo 

Teller Usi 

Mashudah 

AO 2 

Mamik H. 
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c. Bagi hasil dari pembiayaan Mura>bah}ah (2,5%) dan margin dari 

pembiayaan mud}a>rabah (3,5%). 

6. Komponen Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) 

Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan yang 

diperoleh dalam satu tahun dengan dikurangi biaya yang dapat 

dipertanggung jawabkan, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk 

pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. 

7. Produk- produk KJKS Makmur Abadi 

A. Penyaluran dana (Landing) 

1) Mura>bah}ah (Jual Beli) 

Penjual dalam Mura>bah}ah secara jelas memberitahu 

kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa 

besar keuntungan yang dibebankan pada nilai tersebut. 

Mura>bah}ah yang diterapkan disini adalah jangka waktu yang 

diberikan dalam pembiayaan ini mulai dari batas 3 bulan 

hingga batas maksimal 2 tahun. Dalam pengembalian atau 

pembayaran kepada koperasi maka nasabah wajib mengambil 

jangka waktu yang telah disediakan koperasi, yakni dengan 

membayar pokok pinjaman dan profit selama waktu yan telah 

disepakati. 

2) Mud}a>rabah (Bagi Hasil) 

Bentuk kerjasama antar dua atau lebih pihak dimana 

pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada 
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pengelola dengan suatu perjanjian awal. Jangka waktu yang 

diberikan pada pembiayaan ini adalah 4 dan 6 bulan. Dimana 

dalam pembiayaan ini nasabah dikenai biaya administrasi 

sebesar 2% dari pokok pinjaman. Bagi hasil dibayar setiap 

bulan sedangkan pokok pinjaman pada akhir waktu jatuh 

tempo namun apabila mau dibayarkan sebelum jatuh tempo 

juga bisa. 

B. Penghimpunan dana  

1) TAMASYA (Tabungan Masyarakat Syari‟ah) 

a. Untuk semua kalangan masyarakat  

b. Dapat diambil sewaktu-waktu ketika jam kerja 

c. Saldo awal Rp 5000,- dan saldo sisa setelah diambil 

minimal Rp 5000,- 

d. Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan perusahaan 

setiap bulan 

e. Tidak akan hangus dan tanpa potongan 

2) Simpanan Wajib 

Simpanan yang diperuntukkan bagi peminjam. Jadi 

disamping meminjam nasabah juga diwajibkan mempunyai 

simpanan dan penyetorannya dapat dilakukan ketika 

melakukan angsuran pokok pinjaman, dengan setoran awal Rp 

5000 dan setiap saat bisa diambil. 
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B. Praktik Pembiayaan Mura>bah}ah pada KJKS Makmur Abadi 

Dolopo Madiun 

1. Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mura>bah}ah di KJKS Makmur 

Abadi Dolopo Madiun 

KJKS Makmur Abadi memiliki beberapa produk yang 

digunakan dalam setiap kegiatannya, baik dari segi penghimpunan 

dana maupun dalam kegiatan pemberian pembiayaan sesuai 

dengan kebutuhan nasabah. Salah satu produk pembiyaan di KJKS 

Makmur Abadi yakni pembiayaan mura>bahah. Dalam prakteknya, 

pembiayaan mura>bahah merupakan pembiayaan yang paling 

diminati oleh para nasabah. Mayoritas nasabah yang memilih 

menggunakan pembiayaan mura>bahah memberikan alasan bahwa 

dengan menggunakan produk ini para nasabah memperoleh diskon 

margin serta pokok pinjaman yang harus diangsur tiap bulannya 

selalu berkurang.
53

 

Pembiayaan mura>bah}ah yang disalurkan oleh KJKS 

Makmur Abadi kepada nasabah lebih diutamakan penyalurannya 

kepada pengusaha kecil. Dengan diutamakannya penyaluran 

pembiayaan mura>bahah kepada pengusaha kecil, diharapkan dapat 

meningkatkan dan membesarkan usaha mereka sehingga manfaat 

yang diperoleh dari pembiayaan mura>bah}ah dapat dirasakan oleh 
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kedua belah pihak, baik pihak KJKS maupun para pengusaha 

tersebut.
54

 

Dalam aplikasinya, kebanyakan dari setiap nasabah yang 

mengajukan pembiayaan di KJKS Makmur Abadi sebelum 

diberikannya pembiayaan akan mendapatkan penjelasan tentang 

pembiayaan mura>bah}ah terlebih dahulu. Kemudian pihak KJKS 

Makmur Abadi memberikan surat permohonan pembiayaan. Pada 

surat pembiayaan tersebut nasabah harus mencantumkan jumlah 

dana yang diperlukan, jangka waktu pembiayaan, jaminan yang 

disediakan dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu. 

Setelah nasabah mengerti dan memahami prosedurnya, 

kemudian nasabah dan pihak KJKS melakukan akad. Selanjutnya 

pembacaan akad, biasanya dilakukan oleh kepala cabang kemudian 

secara bersama-sama ditandatangani oleh kedua belah pihak 

beserta saksi. Setelah penandatangan maka diproses oleh Kepala 

Cabang  KJKS Makmur Abadi.
55

 

Dalam surat perjanjian terdapat 11 pasal dan ketentuan-

ketentuannya yang harus diketahui oleh nasabah serta disepakati 

oleh kedua belah pihak. Pada pasal 2 disebutkan bahwa pihak 

pertama telah berjanji dan mengikatkan diri untuk menjual barang 

dan menyerahkan kepada pihak kedua. Dan pihak kedua berjanji 
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untuk membeli dan menerima barang yang dijual oleh pihak 

pertama. 

Pasal 4 menjelas kantentang jangka waktu lamanya 

pembiayaan, tanggal jatuh tempo pengembalian dan cara 

pembayaran. Lama pembiayaan di KJKS Makmur Abadi yakni 18 

bulan terhitung sejak 15 hari setelah ditandatanganinya perjanjian 

oleh kedua belah pihak. Ketika tejadi keterlambatan pembayaran 

oleh nasabah KJKS Makmur Abadi tidak memberikan denda akan 

tetapi KJKS Makmur Abadi memberikan penambahan waktu untuk 

membayar. 

Pada pasal 5 berisi tentang perincian agunan/ jaminan yang 

diberikan oleh nasabah kepada KJKS.Bentuk agunan yang 

diserahkan ke KJKS berupa BPKB kendaraan bermotor dengan 

batas minimal tahun pembuatan yang di anjurkan adalah tahun 

2005. Apabila kendaraan yang dijadikan jaminan dibuat pada tahun 

2005 kebawah maka pihak KJKS tidak bisa menerimanya sebagai 

barang jaminan. Pada pasal 6 berisi tentang peristiwa cidera janji. 

Misalnya ketika nasabah memberikan dokumen jaminan untuk 

pembiayaan tersebut palsu atau tidak sah maka pihak KJKS 

menagih pembayaran kepada nasabah untuk dibayar seketika dan 

sekaligus tanpa adanya surat pemberitahuan. 

Pada pasal 7 berisi tentang pengakuan dan pembebasan dari 

tuntutan pihak ketiga. Pada pasal 9 berisi tentang penyelesaian 
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perselisihan. Pada pasal 11 penutup yang berisi bahwa nasabah 

telah membaca dan memahami isi dari surat perjanjian. Yang 

terakhir adalah tanda tangan kedua pihak disertai saksi. 

Pada pembiayaan mura>bah}ah ini KJKS memberikan 

kelonggaran kepada nasabah yang macet serta memberikan diskon 

apabila ada nasabah yang dapat melunasi lebih awal.
56

 

2. Proses Pembiayaan Mura>bah}ah di KJKS Makmur Abadi 

Dolopo Madiun 

Produk pembiayaan KJKS Makmur Abadi yang tersedia 

salah satunya adalah pembiayaan mura>bah}ah. Dalam penerapan 

pembiayaan ini perjanjian yang digunakan KJKS berupa 

peminjaman modal berupa uang tunai kepada nasabah bukan 

perjanjian jual beli sebuah barang.Hal ini sudah menjadi kebijakan 

dari lembaga, Karena lembaga mempercayakan sepenuhnya kepada 

nasabah dalam penggunaan modal tersebut dan nasabah juga  lebih 

mengetahui tentang apa yang menjadi kebutuhannya. 

Jangka waktu pembiayaan mura>bah}ah yang diberikan 

cadalah 4 bulan sampai dengan 36 bulan. Dalam pembiayaan ini 

nasabah dikenai biaya administrasi sebesar 2% dari pokok 

pembiyaan dan sistem penetapan margin rata-rata 2,5% dari pokok 
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pembiayaan. Margin dibayarkan setiap bulan beserta pokok 

pembiayaan.
57

 

Adapun proses pembiayaan mura>bah}ah pada KJKS 

Makmur Abadi Dolopo Madiun adalah sebagai berikut: 

1) Pangajuan Permohonan dan Negoisasi 

Dalam proses pembiayaan mura>bah}ah di KJKS Makmur 

Abadi langkah awal yang ditempuh adalah proses pengajuan 

permohonan. Dalam proses pengajuan permohonan, nasabah 

bertindak sebagai calon debitur dan KJKS bertindak sebagai 

kreditur. Nasabah datang ke KJKS Makmur Abadi mengajukan 

secara lisan. Kemudian oleh pihak KJKS (bagian pembiayaan) 

nasabah ditanya sehubungan perihal permohonannya, seperti 

tujuan, besarnya dana, jangka waktu dan lain-lain. Dari situ 

kemudian nasabah diarahkan mengenai akad yang akan 

dipakai. Walaupun dilakukan hanya sekilas dan tidak 

mendetail, wawancara tersebut sangat bermanfaat bagi pihak 

KJKS untuk memutuskan apakah pemohon tersebut dapat 

dilanjutkan atau tidak.  

Adapun informasi pokok yang harus dicari pihak KJKS saat 

wawancara awal, yaitu: 

a. Status pemohon, apakah pemohon mengajukan permohonan 

tersebut untuk kepentingan perorangan atau badan usaha.  
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b. Penggunaan dana yang diajukan oleh nasabah. Di sini KJKS 

menanyakan kepada nasabah mengenai pembiayaan yang di 

ajukan nasabah digunakan untuk apa. Kebanyakan dari 

nasabah mengajukan untuh tambah modal usaha dan jarang 

yang mengajukan untuk pembeliaan sebuah barang. 

Kalaupun ada yang mengajukan untuk pembelian barang 

tetapi dalam penulisan akad tetap di tulis sebagai tambah 

modal. Karena itu sudah peraturan dari pihak KJKS.
58

 

c. Domisili calon nasabah, dalam melakukan pengawasannya 

terhadap calon nasabah yang dibiayai maka pihak bank 

harus mengetahui domisili calon nasabah tersebut.  

d. Kemampuan membayar, pertanyaan ini sangat penting bagi 

KJKS karena melalui pertanyaan ini KJKS dapat 

mengetahui kondisi keuangan nasabah saat ini dan 

perkiraan kemampuan membayarnya. Informasi yang dapat 

ditanyakan berupa sumber penghasilan calon nasabah. 

Apakah berasal dari gaji atau hasil usaha, apakah bersifat 

rutin atau musiman. 

Dari informasi tersebut, pihak KJKS akan menghitung 

perkiraan angsuran sesuai dengan jangka waku pembiayaan.  

2) Setelah itu nasabah diberi formulir aplikasi permohonan 

pembiayaan yang harus dilengkapi. Di dalam formulir tersebut 
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termuat data pemohon, data tempat usaha (pekerjaan 

pemohon), data jaminan, hal pengajuan pembiayaan dan data 

penjamin (perantara pemohon). Disamping harus melengkapi 

data-data dalam formulir tersebut, nasabah juga harus 

melengkapi persyaratan-persyaratan lainnya, yaitu: 

a. Foto copy KTP istri/ suami  

b. Foto copy Kartu Keluarga 

c. Foto copy jaminan : sertifikat Tanah atau BPKB dan 

STNK 

3) Setelah pemohon memenuhi persyaratan tersebut maka pihak 

KJKS menyampaikan surat permohonan tersebut kepada 

coordinator cabang untuk dinilai. Dalam penilaian layak 

tidaknya suatu pembiayaan yang disalurkan maka dilakukan 

penilaian pembiayaan. Penilaian awal dengan memperhatikan 

pasar sasaran yakni jenis usaha, usaha yang oerlu dihindari, 

daftar kredit macet di Bank Indonesia. Setelah analisis tersebut 

dinyatakan layak maka marketing officer melakukan analisis 

lebih lanjut. 

4) Pada hari berikutnya, marketing officer melakukan interview 

awal dengan calon nasabah langsung ataupun ke tetangga 

kanan kirinya untuk memperoleh informasi menggenai calon 

nasabah untuk mengetahui kebenarannya dan menilai jaminan, 
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penilaian atas legalitas usaha untuk mengetahui gambaran 

umum mengenai kemampuan keuangan nasabah. 

5) Setelah mendapatkan data dari hasil survei tersebut, kemudian 

melakukan analisis pembiayaan  mura>bah}ah dengan berbagai 

cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, 

seperti melalui prosedur penilaian yang benar. Begitu pula 

dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standart 

penilaian setiap bank atau lembaga keuangan lainnya. 

Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan 

oleh KJKS maupun bank termasuk KJKS Makmur Abadi 

untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak 

mendapatkan pembiayaan. Maka dilakukan analisis, adapun 

tata cara dalam menganalisa kemampuan nasabah 

menggunakan 5C: 

a. Character 

Character merupakan analisa terhadap sifat 

kepribadian dan kejujuran dari nasabah dalam menganalisa. 

Hal ini petugas lapangan mencari dan mengumpulkan data-

data nasabah. 

b. Capital  

Capital merupakan pertimbangan yang cukup 

penting dalam menentukan seberapa besar pembiayaan 

yang akan disalurkan pada nasabah dan juga merupakan 
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penentu untuk presentase beban mark-up yang akan 

diberikan. 

c. Capacity 

Dalam hal ini petugas lapangan juga harus 

mengetahui dengan mencari data sebenarnya dari nasabah 

tentang usahanya. 

d. Collateral 

Collateral merupakan jaminan/ tanggungan yang 

diberikan nasabah kepada KJKS, apabila pembayaran/ 

pengembalian nasabah mengalami kesulitan maka dengan 

jaminan tersebut bank dapat mengambil dana pembiayaan 

yang telah diberikan.  

e. Condition  

Condition ini merupakan keadaan usaha dari calon 

nasabah. 

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen 

dari hasil penyelidikan dan interview maka langkah 

selanjutnya adalah memberikan keputusan, menerima atau 

menolak pembiayaan tersebut. Apabila telah dianggap layak 

menerima pembiayaan, maka persetujuan pembiayaan 

diberikan oleh marketing officer, yang dituangkan dalam 

Memorandum Analisa Pembiayaan (MAP). 
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Selanjutnya, Memorandum Analisa Pembiayaan (MAP) 

akan diajukan oleh marketing officer kepada pimpinan cabang 

untuk meminta persetujuan pembiayaan. Jika pemimpin 

cabang menyetujui pembiayaan tersebut maka selanjutnya 

adalah proses pencairan dana atas permohonan pembiayaan 

yang telah disetujui oleh pimpinan cabang. MAP serta 

dokumen lainnya akan diserahkan kepada administrasi 

pembiayaan untuk selanjutnya dibuat akad pembiayaan dan 

didudukkan dalam perjanjian akad pembiayaan. 

Tahap selanjutnya adalah pencairan dana. Pihak KJKS akan 

menghubungi nasabah untuk datang ke KJKS Makmur Abadi. 

Setelah itu nasabah akan diberi formulir tentang akad 

mura>bah}ah untuk ditandatangani dan menyerahkan jaminan 

berupa BPKB kendaraan bermotor kepada KJKS. Pada 

formulir tersebut tercantum didalamnya meliputi: 

a. Data kedua belah pihak yang melakukan akad. 

b. Waktu pelaksanaan akad mura>bah}ah serta besarnya 

pinjaman. 

c. Lama permohonan pembiayaan, dalam akad tersebut harus 

diketahui pada saat berakhirnya jangka waktu angsuran 

yang harus dibayar oleh nasabah. Dan berakhirnya jangka 

waktu tersebut harus diketahui dan disepakati sejak awal 

perjanjian. 
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d. Jumlah dana, dimana pihak KJKS harus menyebutkan dana 

yan diberikan  dalam pembiayaan serta jumlah angsuran 

yang harus dibayar oleh nasabah tiap bulannya. 

e. Hak dan kewajiban dalam akad. 

f. Bentuk jaminan dan sanksi-sanksi administrasi
59

 

Jika pihak nasabah telah membaca akad tersebut, maka 

nasabah akan menandatangani akad. Setelah penandatanganan, 

maka proses selanjutnya yaitu pihak KJKS memberikan dana 

kepada nasabah yang besaran jumlahnya sesuai dengan jumlah 

yang disetujui dalam akad perjanjian pembiayaan mura>bah}ah. 

Setelah nasabah mendapatkan dana, nasabah tidak diharuskan 

memberikan laporan bahwa dana tersebut telah digunakan 

untuk membeli barang yang sesuai dalam akad perjanjian 

karena itu tidak ada dalam akad perjanjian serta dari pihak 

KJKS juga tidak meminta laporan dari nasabah.
60

 

6) Pembayaran Angsuran 

Setelah nasabah menerima dana pembiayaan dari pihak 

KJKS dan telah digunakan untuk keperluan modal usaha, maka 

nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar pinjaman 
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modal dan margin kepada KJKS dengan cara di angsur selama 

jangka waktu yang telah ditentukan di awal akad. 

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, maka 

pihak KJKS tidak akan memberikan denda melainkan 

melakukan komunikasi secara personal terlebih dahulu dengan 

rajin mendatangi nasabah. Dan apabila  terjadi permasalahan 

pada nantinya sehubungan dengan pembiayaan tersebut yang 

diakibatkan dari kelalaian pihak nasabah, maka nasabah harus 

bersedia menjual jaminannya untuk melunasi hutang 

pembiayaan yang tersisa di KJKS Makmur Abadi.
61
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BAB IV 

Analisa Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Mura>bah}ah 

pada KJKS Makmur Abadi Dolopo Madiun 

 

A. Analisis Hukum Islam terhadap Akad Pembiayaan Mura>bah}ah pada 

KJKS Makmur Abadi Dolopo Madiun. 

Dalam transaksi jual beli akad menduduki posisi yang amat 

penting, karena akad membatasi antara kedua belah pihak yang terlibat 

dalam transaksi yang diadakan, dan yang mengikat dimasa sekarang dan 

masa yang akan datang. Karena dasar hubungan itu adalah pelaksanaan 

apa yang menjadi orientasi kedua orang yang melakukan akad. 

Secara bahasa, mura<bah}ah berasal dari kata ‚al-ribh{‛ yang 

bermakna berlebihan. Sedangkan menurut ahli fiqh, mura<bah}ah adalah 

menyebutkan harga pokok barang-barang yang dibeli kepada orang-orang 

yang membeli dengan syarat supaya barang itu diberi untung.
62

 

Mura>bah}ah merupakan salah satu akad jual beli yang seringkali 

dipakai dalam setiap transaksi di perbankan syariah. Akad mura>bahah  

juga banyak menarik minat para nasabah KJKS Makmur Abadi, yang 

tentunya dalam transaksi mura>bahah ini harus sesuai dengan hukum Islam 

dan prinsip syariah berupa fatwa yaitu DSN-MUI. 
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Ulama> Sya>fi’i >yah mensyaratkan 22 syarat yang berkaitan dengan 

‘a>qid, s }ighah, dan ma’qu>d‘alayh. Persyaratan tersebut adalah : 

1.  Syarat ‘a>qid 

a. Dewasa atau sadar  

b. Tidak dipaksa atau tanpa hak 

c. Islam 

d. Pembeli bukan musuh  

2. Syarat s }ighah  

a. Berhadap-hadapan  

b. Ditujukan pada seluruh badan yang akad  

c. Qabu>l diucapkan oleh orang yang dituju dalam ija>b 

d. Harus menyebutkan barang atau harga 

e. Ketika mengucapkan s }ighah harus disertai niat (maksud) 

f. Pengucapan ija>b dan qabu >l harus sempurna  

g. Ija>b qabu>l tidak terpisah  

h. Antara ija>b dan qabu>l tidak terpisah dengan pernyataan lain. 

i. Tidak berubah lafad 

j. Bersesuaian antara ija>b dan qabu>l secara sempurna 

k. Tidak dikaitkan dengan sesuatu  

l. Tidak dikaitkan dengan waktu. 

3.  Syarat ma’qu>d ‘alayh (barang) 

a. Suci  

b. Bermanfaat  
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c. Dapat diserahkan  

d. Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain. 

Dalam rukun pembiayaan mura<bah}ah perlu diperhatikan hal-hal 

yang harus dipenuhi, karena dalam suatu pembiayaan tersebut apabila 

tidak terpenuhi salah satu dari rukunnya maka pembiayaan tersebut bukan 

termasuk dari pembiayaan mura<bah}ah, rukun-rukun yang harus dipenuhi 

diantaranya adalah: 

1. Ditinjau dari para pihak yang melakukan akad (penjual dan pembeli) 

Dalam pembiyaan mura<bah}ah di KJKS Makmur Abadi terdiri dari 

dua pihak yaitu nasabah sebagai pembeli dan pihak KJKS sebagai 

pemilik barang atau bisa disebut penjual. Pembeli adalah nasabah yang 

mengajukan pembiayaan mura<bah}ah untuk membeli sebuah barang 

kepada pihak KJKS sebagai modal usahanya. Sedangkan penjual adalah 

pihak KJKS yang menyediakan suatu barang yang akan dijual kepada 

nasabah. 

Para pihak yang terlibat dalam pembiayaan tersebut secara umum 

sudah memenuhi syarat untuk melakukan akad jual beli. Penjual dan 

pembeli merupakan orang yang berakal dan dapat membedakan antara 

baik dan yang tidak baik, orang dewasa yang sudah baligh dan rata-rata 

berusia diatas 23 tahun, serta tidak dalam keadaan dipaksa  (kemauan 

sendiri) atas dasar suka sama suka atau ridha. 
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Oleh karena itu para pihak yang berakad dalam transaksi jual beli 

mura<bah}ah di KJKS Makmur Abadi telah memenuhi persyaratan seta 

rukun jual beli mengenai penjual dan pembeli. 

2. Ditinjau dari benda yang dijadikan objek jual beli 

Mengenai barang yang menjadi obyek akad dalam jual beli 

mura<bah}ah harus diketahui kadar, sifat dan wujudnya. Dalam skema 

pembelian barang pada pembiayaan mura<bah}ah adalah bank dan 

nasabah melakukan negoisasi untuk melakukan transaksi jual beli 

meliputi jenis barang yang akan diperjualbelikan, harganya serta 

keuntungan yang yang diminta oleh bank. 

Dalam mekanisme pemesanan barang, nasabah tidak 

diperkenankan membeli barang secara langsung tanpa izin bank. Jika 

bank memberi kepercayaan kepada nasabah untuk membeli sendiri 

barang yang diinginkan, maka harus ada akad wakalah diantara kedua 

pihak. Selanjutnya bank melakukan pemesanan barang kepada supplier 

sesuai dengan spesifikasi barang yang dikehendaki oleh nasabah, 

dengan menggunakan akad jual beli. Setelah barang dipesan maka 

supplier atau distributor akan mengirim barang yang dipesan ke bank 

yang selanjutnya bank akan menjual barang tersebut kepada nasabah 

pada harga yang telah disepakati.  

Praktek jual beli mura<bah}ah di KJKS Makmur Abadi yaitu obyek 

yang diberikan hanya berupa uang. Karena pada pelaksanaan akad 

mura<bah}ah hanya pihak nasabah dengan bank saja dalam pelaksanaan 
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transaksi tanpa melakukan pemesanan sebuah barang kepada supplier 

serta kebanyakan dari nasabah ketika mengajukan pembiayaan tidak 

ada yang memesan suatu barang. Sehingga obyek yang diperjual 

belikan dilihat dari spesifikasi, bentuk maupun jenisnya tidak jelas atau 

tidak ada wujudnya. Serta dalam pembelian sebuah barang pihak KJKS 

mewakilkan atau mempercayakan sepenuhnya kepada nasabah untuk 

membeli sendiri barang yang diinginkandengan atas nama KJKS 

Makmur Abadi. 

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa objek yang diberikan oleh 

KJKS adalah berupa uang kepada nasabah dan tidak menyediakan 

barang yang diinginkan nasabah. Serta barang yang diperjualbelikan 

secara spesifikasi, jenis dan sifatnya tidak bisa diketahui (gharar). 

Selain itu dalam hukum Islam dijelaskan bahwa jual beli barang yang 

samar tidak boleh untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan 

kedua belah pihak. 

Oleh karena itu jika dilihat dari segi barang yang dijadikan objek 

transaksi tidak sah sebab spesifikasi barang tersebut tidak jelas. 

Sehingga jual beli seperti ini tidak diperbolehkan oleh hukum Islam. 

3. Ditinjau dari s}ighah (lafadz ija>b  dan qabu>l). 

Jual beli sah dengan dua macam s}ighah, yaitu s}ighah qawliyah 

(ucapan) dan s}ighah fi‟liyah (perbuatan). S}ighah qawliyah (ucapan) 

yaitu ija>b dan qabu>l. Ija>b adalah lafal yang keluar dari penjual atau 

orang yang posisinya sama dengan penjual (yang mewakili). Qabu>l 
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adalah lafal yang keluar dari pembeli atau orang yang posisinya sama 

dengan penjual (yang mewakili). Contoh: seorang penjual berkata 

kepada pembeli, “aku menjual benda ini kepadamu dengan harga 

sekian.” Kemudian pembeli mengatakan, ”aku terima.” S}ighah fi’liyah 

(perbuatan) yaitu s}ighah yang dianggap oleh fuqaha sebagai tindakan 

saling memberi, yakni penjual memberikan barang  dagangan kepada 

pembeli tanpa ucapan dari kedua belah pihak. Namun dapat pula 

dilakukan seperti dengan surat, isyarat atau lainnya yang tidak 

bertentangan dengan akad. 

Didalam prakteknya, ija>b  qabu>l yang dilaksanakan pada lembaga 

KJKS Makmur Abadi antara nasabah dengan KJKS yaitu dengan 

membuat perjanjian tertulis diatas materai tanpa disertai pernyataan jual 

beli secara lisan  diantara kedua belah pihak setelah pengisisan akad 

perjanjian tersebut.  

Oleh karena itu s}ighah yang dilakukan oleh pihak KJKS sudah sah 

secara hukum Islam. Walaupun ketika prakteknya hanya dilakukan 

dalam bentuk tulisan tanpa adanya ucapan secara lisan. 

Dari data diatas dapat penulis simpulkan bahwa antara teori hukum 

Islam tentang akad jual beli, dengan praktek langsung jual beli mura<bah}ah 

di KJKS Makmur Abadi itu tidak sah menurut hukum Islam, karena 

walaupun syarat ‘a>qid dan s}ighah sudah terpenuhi, tetapi barang yang 

dijadikan obyek (ma’qu>d „‘alayh) itu belum jelas bentuk, kadar serta 
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spesifikasinya. Karena rukun dari jual beli itu harus adanya kejelasan 

obyek yang diperjualbelikan dan dapat diserah terimakan ketika akad. 

Selain rukun di atas, syarat-syarat mura<bah}ah yang dijelaskan pada bab 

II diantaranya yaitu harga awal harus dimengerti diantara kedua belah 

pihak. Di dalam implementasinya pada KJKS Makmur Abadi bahwa 

pihaknya tidak ada transaksi jual beli suatu barang sehingga antara pihak 

KJKS tidak dapat memberikan informasi harga awal suatu barang. Setiap 

pembiayaan diajukan pasti mengharapkan keuntungan. Keuntungan yang 

didapat akan dibagi oleh masing-masing pihak yang terlibat. Pembagian 

keuntungan atau margin haruslah proporsional dan diketahui oleh semua 

pihak serta dinyatakan pada awal kontrak dibuat sesuai dengan 

kesepakatan bersama. Pada KJKS Makmur Abadi, penetapan keuntungan 

dinyatakan dalam bentuk presentase dari keuntungan yang didapat dari 

besarnya pembiayaan yang diajukan dan besar kecilnya keuntungan 

ditentukan oleh pihak KJKS sehingga tidak ada negoisasi antara pihak 

KJKS dengan nasabah. 

Dari paparan diatas, dapat dilihat bahwa penerapan akad 

mura>bahah di KJKS Makmur Abadi belum sesuai dengan hukum Islam 

karena ada syarat dari rukun dan akad yang belum terpenuhi. Hal ini dapat 

dilihat pada objek mura>bahah yang ada didalam isi kontrak perjanjian. 

Disana tidak tercantum atau tidak ada kejelasan mengenai jenis barang apa 

yang dipesan oleh nasabah. Karena hal tersebut sangat menentukan sah 

atau tidaknya akad. Dalam akad mura>bah}ah rukun yang harus dipenuhi 
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adalah orang yang menjual, ada orang yang membeli, ada barang yang 

diakadkan atau objek akad dan adanya s }ighah (ija>b  qabu>l). Selain itu, 

dalam pelaksanaan ija>b  qabu>l antara nasabah dengan KJKS disana sudah 

sah menurut hukum Islam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rukun dan 

syarat  akad mura>bah}ah pada pembiayaan mura>bah}ah di KJKS Makmur 

Abadi belum sepenuhnya terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan syari‟ah. 

 

B. Analisis Hukum Islam terhadap Proses Pembiayaan Mura>bah}ah pada 

KJKS Makmur Abadi Dolopo Madiun. 

Seperti yang sudah penulis jelaskan pada bab II bahwa Proses 

pembiayaan mura<bah}ah adalah tahapan seorang nasabah mengajukan 

pembiayaaan kepada pihak bank atau KJKS yang dimana KJKS menjual 

suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui 

bersama untuk di bayar secara cicilan. Dengan cara ini pembeli dapat 

mengetahui harga sebenarnya dari barang yang dibeli dan dikehendaki 

penjual. Proses mura<bah}ah ini bermanfaat bagi seseorang yang 

membutuhkan suatu barang tetapi belum mempunyai uang yang 

diperluakan.
63

 

Adapun teknis pembiayaan mura<bah}ah adalah sebagai berikut: 

6. Bank dan nasabah melakukan akad pembiayaan jual beli atas suatu 

barang, dalam akad ini bank bertindak sebagai penjual dan nasabah 

berlaku sebagai pembeli. 

                                                           
63

 Muhammad Syafi‟i Antonio, bank Syari’ah Dari TeorikePraktek(Jakarta: GemaInsani 

Press, 2003), 102. 
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7. Bank melakukan pembelian barang yang diinginkan nasabah dari 

supplier/ penjual dan dibayar secara tunai. 

8. Barang yang telah dibeli bank dikirim oleh supplier kepada nasabah. 

9. Nasabah menerima barang yang dibeli.  

10. Atas barang yang dibelinya, nasabah membayar kewajiban kepada 

bank secara angsuran selama jangka waktu tertentu. 

Dalam pelaksanaan pembiayaan mura>bah}ah  pada KJKS Makmur 

Abadi memiliki tahap-tahap yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk 

mempermudah dalam proses pemberian pembiayaan bagi calon penerima 

fasilitas pembiayaan. Adapun tahap awal yang dilakukan adalah pengajuan 

permohonan dan negoisasi antara pihak nasabah dengan pihak KJKS 

seperti yang tercantum pada fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 

ketentuan kedua butir 1.Dalam pelaksanaan pengajuan dan negoisasi 

tersebut ditentukan juga tingkat plafon atau harga. Besar kecilnya plafon 

ditentukan oleh besar kecilnya jaminan yang disertakan oleh nasabah 

kepada pihak KJKS. Maka dalam hal ini, kontrak perjanjian pembiayaan 

mura<bah}ah di KJKS Makmur Abadi dimulai dengan adanya calon nasabah 

yang mengajukan permohonan pengajuan pembiayaan untuk tambah 

modal usaha. Dan hal ini apabila dikaitkan dengan fatwa tersebut diatas, 

maka sudah sesuai dengan aturan yang tercantum dalam fatwa tersebut. 

Setelah permohonan tersebut disetujui bank, kemudian bank 

memberikan surat wakalah yang berfungsi sebagai surat kuasa dari pihak 

bank kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang nasabah 
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inginkan kepada supplier . Dalam hal ini pembiayaan mura<bah}ah dari bank 

kemudian diberikan langsung kepada nasabah. setelah membeli barang 

yang diinginkan, Supplier mengirimkan kepada nasabah. kemudian 

nasabah memberikan kwitansi sebagai bukti pembelian kepada bank. 

Dalam prakteknya di KJKS Makmur Abadi hanya sebagai pemberi 

pinjaman berupa uang bukan sebagai penjual karena pada waktu akad 

mura<bah}ah dilaksanakan barang belum sepenuhnya menjadi milik KJKS. 

Apabila penulis lihat dari dalam syarat-syarat mura<bah}ah itu sendiri bahwa 

barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. 

Sedangkan konsep wakalah yang diterapkan KJKS Makmur Abadi dalam 

sistem mura<bah}ah bertujuan untuk membantu atau memudahkan nasabah 

agar dapat membeli barang yang dikehendaki. Dengan mendapatkan 

tambahan modal yang dialokasikan dari KJKS kepada nasabah secara 

langsung. Wakalah yang diterapkan pada KJKS tidak sepenuhnya 

diterapkan. Oleh karena itu masih belum sesuai dengan Hukum Islam. 

Dari konsep yang diterapkan diatas, bahwa akad yang dilaksanakan 

KJKS Makmur Abadi belum sesuai dengan prinsip mura<bah}ah. Dengan 

alasan bahwa melihat keputusan pertama poin 9 DSN No. 04/DSN-

MUI/IV/2000 bab mura<bah}ah tentang ketentuan perwakilan bank kepada 

nasabah, disana disebutkan bahwa “jika bank mewakilkan kepada nasabah 

untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli mura<bah}ah harus 

dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank”. Dalam 

artian pada dasarnya dalam pembiayaan mura<bah}ah barang atau bukti 
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pembelian barang harus diserahkan kepada pihak KJKS sebagai tanda 

bahwa nasabah sudah membeli barang yang diinginkan. Sedangkan 

implementasi pada KJKS Makmur Abadi adalah setelah memberikan 

modal berupa uang nasabah tidak memberikan informasi atau bukti 

pembelian barang kepada pihak KJKS. Sehingga KJKS tidak mengetahui 

apakah nasabah sudah membeli barang atau belum. 

Selain itu dalam penentuan margin keuntungan, sebagaimana telah 

dijelaskan dalam mekanisme penentuan margin yang harus dibayar oleh 

nasabah kepada pihak bank atau KJKS, telah ditentukan diawal akad dan 

presentase margin telah ditentukan oleh pihak KJKS saja sesuai dengan 

tingkat plafon pembiayaan. Secara prinsip penentuan keuntungan sudah 

sesuai dengan ketentuan syari‟ah  karena harga barang dan penentuan 

besar kecilnya margin sudah tercantum didalam akad perjanjian  

Dalam praktek jual beli mura<bah}ah berkaitan dengan syarat-syarat 

yang harus dipenuhi pada bab II, di KJKS Makmur Abadi nasabah harus 

memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu: 

a) Foto copy KTP 

b) Foto copy KK 

c) Foto copy BPKB jaminan 

Dengan syarat-syarat pihak KJKS dapat mempertimbangkan 

kelayakan usaha, karakter nasabah dalam rangka pembiayaan pengadaaan 

barang oleh KJKS, jika dianggap telah memenuhi persyaratan tersebut 

maka KJKS akan mengabulkan permohonan nasabah. ditinjau dari aspek 
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penyeleksian tersebut, menerut penulis praktek jual beli mura<bah}ah tidak 

termasuk kategori maisir karena KJKS benar-benar meneropong, 

meempertimbangkan watak, karakter, kelayakan usaha serta menguasai 

bidang yang dibiayainya. 

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dapat keluar atau cair 

dengan adanya agunan yang diberikan nasabah.akan tetapi agunan atau 

jaminan dalam hal pembiayaan Islam dilarang,  tidak diperkenankan. 

Perjanjian mura<bah}ah  sama sekali bukan merupakan perjanjian utang 

piutang, melainkan perjanjian dagang dengan para pihak, dengan 

mengusahakan hasil atau keuntungan. Tetapi dalam fatwa DSN MUI 

memperbolehkan bank atau KJKS untuk meminta sebuah jaminan atau 

agunan. 

Dalam prakteknya, Agunan diberlakukan di KJKS Makmur Abadi 

dalam bentukberupa surat-surat penting seperti BPKB kendaraan bermotor 

atau surat tanah. Adapun besar agunan lebih besar dari jumlah harga 

barang atau modal yang akan diberikan KJKS yakni sebesar 75% dari 

besar nilai agunan, sehingga menurut analisis KJKS dapat mengurangi 

resiko kerugian dengan memasukkan jaminan sebagai syarat dalam 

perjanjiannya. 

Dari data data diatas ditinjau dari fatwa DSN bahwa agunan yang 

yang ada di KJKS makmur Abadi itu sudah sesuai dan diperbolehkan 

dengan alasan agar nasabah sungguh-sungguh dengan pembiayaan yang 

diajukannya. 
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Perihal penundaan pembayaran dalam mura<bah}ah DSN 

menetapkan aturan sebagai yang tercantum dalam fatwa DSN NO04 

ketentuan kelima yang menyatakan bahwa : 

1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda 

penyelesaian hutangnya. 

2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan disengaja, 

atau salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya maka 

penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syari‟ah 

setelah tidak tercapai melalui musyawarah. 

Perihal masalah penundaan pembayaran di KJKS makmur Abadi 

mempunyai kebijakan diantaranya adalah: mengenakan denda bagi 

nasabah yang mampu tetapi dengan sengaja menunda-nunda 

pembayarannya, denda keterlambatan tersebut besarnya tergantung besar 

kecilnya jumlah pembiayaan. pengenaan denda tersebut tidak bertentangan 

dengan hukum Islam dan fatwa DSN, pengenaan denda diperbolehkan. 

Hal ini didasarka atas fatwa DSN No 17 yang menyatakan bahwa nasabah 

mampu yang menunda pembayaran dan tidak mempunyai kemauan dan 

ikhtikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi, denda 

tersebut didasarkan pada pendekatan ta‟zir yaitu membuat nasabah lebih 

disiplin terhadap kewajibannya. Apabila terdapat nasabah yang mampu 

dengan sengaja menunda pembayaran KJKS tidak langsung memberikan 

denda melainkan diberi peringatan terlebih dahulu. Itu juga berlaku kepada 

nasabah yang tidak sanggup untuk membayar angsurannya.  
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Akan tetapi apabila nasabah sudah benar-benar tidak sanggup 

untuk membayar angsurannya tiap bulan, maka pihak KJKS akan menjual 

barang yang dijadidikan jaminan oleh nasabah. hasil dari penjualan 

tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang yang tersisa. Apabila 

masih tersisa maka KJKS akan memberikannya kepada nasabah.  

Dari data diatas dapat penulis simpulkan bahwa antara hukum 

Islam serta Fatwa DSN dengan praktek yang dilaksanakan pada KJKS 

Makmur Abadi itu masih belum sesuai menurut hukum Islam, karena pada 

tahapan-tahapan proses pembiayaan tersebut masih ada yang belum sesuai 

seperti dalam penentuan margin keuntungan, barang yang dijadikan obyek 

pembiayaan serta barang yang dijadikan sebagai agunan atau jaminan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari uraian beberapa bab tentang konsep mura<bah}ah berikut praktik 

dan masalah yang terjadi yang telah penulis susun sebelumnya, dapat penulis 

ambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan akad pembiayaan mura<bah}ah yang terjadi di KJKS Makmur 

Abadi belum sesuai dengan hukum Islam, karena ada rukun yang belum 

terpenuhi yang menjadikan sah tidaknya akad mura<bah}ah. Dalam 

aplikasinya tidak tertulis dalam isi perjanjian mengenai spesifikasi, harga, 

serta bentuk barang yang dipesan oleh nasabah. 

2. Proses pelaksanan pembiayaan mura<bah}ah di KJKS Makmur Abadi 

apabila dilihat dari segi hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI ada yang 

belum sesuai. Karena seharusnya proses pembiaayaan mura<bah}ah di 

KJKS wakalah belum terlaksana sepenuhnya, karena dalam tahapan 

pemberian surat kuasa kepada nasabah yaitu ketika setelah mendapatkan 

barang yang diinginkan nasabah harus memberikan bukti pembelian 

kepada pihak KJKS akan tetapi pada prakteknya disana bahwa ketika 

nasabah sudah mendapatkan barang, nasabah tidak memberikan informasi 

atau bukti pembeliannya kepada pihak KJKS. 
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B. SARAN-SARAN 

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba 

menyampaikan beberapa saran yang insya> Alla>h bisa bermanfaat untuk 

penulis pribadi pada khususnya, dan bagi seluruh saudara muslim pada 

umumnya. Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah: 

1. Dengan disusunnya skripsi ini, mudah-mudahan bias menjadi tambahan 

wawasan kita dalam belajar tentang ilmu fiqh mu‘a>malah, sehingga kita 

senantiasa menegakkan kebenaran dan kejujuran dalam setiap kegiatan 

bermu’a>malah, sehingga mampu tercipta kehidupan yang sejahtera di 

antara saudara muslim. 

2. KJKS Makmur Abadiseharusnya memberikan pengawasan kepada 

nasabah yang diberi wewenang untuk membeli barang sendiri, apakah 

nasabah benar-benar membeli barang sesuai yang ada dalam surat 

perjanjian atau tidak.  

 

 

 

 


