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Mura>bahah adalah jual beli suatu barang dengan pembayaran yang di 
tangguhkan pada harga asal dan di tambahkan keuntungan yang di sepakati 
antara pihak bank dan nasabah, Penetapan harga merupakan aspek penting dalam 
kegiatan pemasaran, Harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan. 
Mengingat harga sangat penting untuk menentukan laku atau tidaknya produk 
dan jasa perbankan. Salah dalam menentukan harga akan mengakibatkan fatal 
terhadap produk yang ditawarkan nantinya. Dalam jual-bali Mura>bahah di BMT 
Hasanah Jabung Ponorogo menggunakan sistem harga jual beli BMT Tidak mesti 
dengan acuan prosentase dari harga pokok barang tetapi menggunakan 
pertimbangan putaran di masyarakat. 

 
Untuk itu peneliti berkeinginan menelitinya dengan merumuskan masalah 

sebagai berikut : 1) Perspektif fiqih dan DSN-MUI terhadap proses mekanisme 
akad pada penetapan harga jual beli Mura>bahah di BMT Hasanah Jabung 
Ponorogo? 2) Perspektif fiqih dan DSN-MUI tentang cara penyelesaian 
whanprestasi pada  penetapan harga jual beli Mura>bahah di BMT Hasanah 
Jabung Ponorogo?  

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian field research, 
sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif.metode yang digunakan wawancara, observasi,dan dokumentasi. 

 
 Hasil penelitian ini yaitu bahwa pertama proses mekanisme akad pada 
penetapan harga yang digunakan di BMT Hasanah Jabung Ponorogo 
menggunakan prinsip tawar-menawar/negosiasi hingga terjadinya akad.serta 
akad yang dilakukan bebas riba dan barang yang diperjual belikan bukan barang 
yang diharamkan. hal tersebut sudah sesuai fiqih dan Fatwa DSN-MUI 
No,04/IV/2000 Tatacara pennyelesaian wanprestasi pada BMT Hasanah yaitu 
dengan menjual jaminan yang telah diberikan oleh nasabah, kemudian uang hasil 
denda digunakan untuk kemaslahatan barsama yang tidak mengacu pada urusan 
agam, hal ini sudah sesuai fiqih dan Fatwa DSN-MUI No.04/IV/2000 Tentang 
Mura>bahah  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah                                                                                                             

Islam menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu orang 

yang lemah, memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dan 

sebagainya. Semua itu menunjukan bahwa hak seseorang hanyalah menurut 

apa yang telah di buatnya. Ia dilarang menindas orang lain  karena menindas 

dan meremehkan orang yang membutuhkan adalah perbuatan-perbuatan yang 

tidak religious, atau tidak manusiawi, Salah satu produk pembiayaan bank 

syari’ah adalah Mura>bahah. Mura>bahah adalah persetujuan jual-beli suatu 

barang dengan dengan harga sebesar harga pokok ditambah  dengan harga 

keuntungan  yang disepakati penjual dan pembeli dengan pembayaran yang 

ditangguhkan1. Karakeristik Mura>bahah sebagai transaksi dengan akad jual- 

beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan  yang 

disepakati oleh penjual dan pembeli. Mura>bahah dapat di lakukan dengan  

berdasarkan pesanan maupun tanpa pesanan2. Sedangkan pembayaran 

transaksi Mura>bahah  bisa di lakukan secara tunai atau cicilan3. Ketentuan 

lain juga mengatur kemungkinan bank memberikan potongan kepada nasabah 

yang melunasi pembayaran sebulum jatuh tempo atau mempercepat cicilan 

pembayaran. 

                                                           
1
 Warkum Sumitro,Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga di Indonesia  

(Jakarta: PT Raja Grafindo persada,2002) 36.  
2
 Dr sony Warsono, Akuntansi syari’ah ( t.pt: Asgart chapter, T,th.), 52. 

3
 Osmad Mutaher, Akutansi perbankan Syari’ah( Yogyakarta: Graha ilmu,2012), 58.  
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Bank diperbolehkan juga untuk meminta jaminan atas transaksi 

Mura>bahah  meminta nasabah membayar uang muka sebagai langkah kehati-

hatian. Karakeristik  terakhir  yang terdapat dalam ketentuan tersebut adalah 

diperbolehkan mengambil denda  dari nasabah yang sengaja  tidak memenuhi  

kewajibannya  dengan catatan bahwa  denda tersebut harus dialokasikan 

sebagai dana sosial. 

Penentuan harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan 

pemasaran harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat 

harga sangat menentukan laku dan tidaknya produk dan jasa perbankan.Salah 

dalam menentukan harga akan berakibat fatal  terhadap produk yang 

ditawarkan nantinya. 

Bagi bank terutama bank yang berprinsip konvensional harga adalah 

bunga,biaya administrasi, biaya kirim, biaya tagih, biaya sewa, biaya iuran 

dan biaya lainya. sedangkan  bagi prinsip syari’ah yang dimaksud dengan 

harga adalah bagi hasil4. 

Pada saat ini bank syari’ah  dan BMT dalam menentukan kebijakan  

harga jual yang diinginkan  tidak terlepas dari rujukan suku bunga 

konvensional, tingkat pesain dan lain-lain. Disisi lain masih banyak  kritikan-

kritikan  terhadap praktek yang terdapat di bank syariah  dan BMT selama 

ini, terutama pada jual-beli Mura>bahah  yang dianggap masih sama  dengan 

kridit perbankan konvensional. Bahkan menentukan marjin  yang di gunakan 

terkadang lebih besar dari suku bunga konvensional. Hal ini untuk 

                                                           
4
  Karim Adimarwan, Analisis fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 

2006), 115. 
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menghindari akibat dari terjadinya  inflasi kondisi  seperti ini  dibuat adanya 

persepsi  yang kurang baik dari masyarakat  bahwa praktek bank syari’ah 

atau BMT tidak ada  badanya  dengan bank konvensional. Oleh karenanya 

menjadi hal yang sangat menarik apabila kita kaji lebih dalam yang dilakukan 

oleh bank syari’ah atau BMT merujuk pada suku bunga konvensional adalah 

paradigma yang menyesatkan5. 

Idial selain  dituntut memenuhi aturan-aturan syari’ah bank syari’ah 

dan BMT juga diharapkan mampu memberikan  bagi hasil kepada pihak 

ketiga  minimal sama dengan atau bahkan lebih besar dari suku bunga yang  

berlaku, atau bahkan lebih besar dari bunga yang berlaku di bank yang lebih 

randah dari pada suku  bunga kredit bank konvensional. 

Maka oleh sebab itu  bank-bank syariah mencari jalan lain  dengan 

apa yang ada dalam fiqih kenal dengan Mura>bahah  suatu model jual beli 

yang  pihak pembeli karena satu dan lain hal yang tidak bisa membeli 

langsung barang yang diperlukannya dari pihak penjual, sehingga ia 

memerlukan perantara untuk bisa membeli dan mendapatkannya, dalam 

proses ini si perantara  biasanya menaikkan harga sekian persen dari harga 

aslinya. Maka inilah yang di laksanakan bank syari’ah. Hal ini digunakan 

karena dalam bisnis  yang semacam ini hampir tanpa adanya resiko. 

Pada dasarnya dalam bentuk- bentuk akad Mura>bahah  itu ada dua 

jenis antara lain: 

                                                           
5
  Wawancara dengan Bapak Toni Sasono selaku Manager BMT Hasanah Jabung, 27 

november 2014. 



5 
 

 

 

a) Mura>bahah Sederhana6 

Mura>bahah sederhana adalah bentuk akad Murabahah ketika penjual 

memesankan barangnya pada pembeli dengan harga  sesuai dengan 

perolehan ditambah marjin atau keuntungan  yang di inginkan. 

b) Mura>bahah kepada pemesan7 

bentuk Mura>bahah ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena 

keahlianya atau karena kebutuhan  pemesan akan pembiayaan. Maka 

dalam BMT tersebut dalam jual belinya  seperti halnya: 

1. Mebel 

2. Elektronik 

3. Bahan pokok 

4. Alat bangunan 

5. Bahan-bahan bangunan 

6. Akcisoris hobi 

7. Sepeda motor 

8. Jual beli ternak 

9. Bahan pertanian(pupuk+ bibit) 

10. Peralatan usaha kantor  

Dalam prinsipnya, pertama ketika akad Mura>bahah disini adalah 

barang- barang yang dijual yaitu aset berwujud. Perbedaan akad Mura>bahah 

terletak pada jenis barang yang dijual, apabila jual beli dalam pengertian 

umum maka barang  barang yang dijual bisa berupa aset berwujud maupun 

                                                           
6
 Assarya, Akad dan Produk Bank Syari’ah (Jakarta: PT Raja Grafindo persada,2013), 89. 

7
 Ibid. 



6 
 

 

 

aset tidak berwujud. Kedua kejelasan harga asal dan keuntungan, harga 

keuntungan yang ditawarkan kepada pembeli atau konsumen bisa ditawar 

sehingga akan mencapai keuntungan yang di terima oleh penjual dan di 

setujui oleh pembeli. Ketiga barang yang dijual haruslah sudah menjadi milik 

dari penjual. Jika penjual adala pedagang maka ia melakukan pembelian dan 

negosiasi sendiru dengan penjual atau produsen. Setelah transaksi jual-beli  

terjadi maka pedagang tersebut dapat menawarkan kepada pembeli atau 

konsumen. Hal ini dilakukan karena akad Mura>bahah sah apabila di sepakati 

oleh kedua belah pihak setelah barang secara sah menjadi milik penjual8 

Dalam jual beli Mura>bahah disini memiliki beberapa proses 

mekanisme akad ketika nasabah akan meminta BMT untuk membelikan 

barang diantaranya 

1. Salam 

2. Menyapa 

3. Ditanya keperluan( oleh Teller) 

4. Diberi surat perjanjian pembiayaan Mura>bahah                                                                           

5. Mengisi surat permohonan pembiayaan, dalam pengisian spp tersebut bisa 

dilakukan di tempat dan bisa di bawa pulang, kalau nasabah mengisi surat 

perjanjian tersebut ditempat maka berkas pengisian tersebut ditinggal di 

BMT kemudian pihak BMT menghubungi jangka dua hari setelah 

pengisian SPP. Jika pengisiaanya surat permohonan pembiayaan tersebut 

dibawa pulang maka nasabah kembali ke BMT lagi untuk menyerahkan 

                                                           
8
 Wawancara dengan Bapak Toni Sasono  Selaku Manager BMT Hasanah Jabung, 27 

november 2014. 
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surat perjanjian tersebut kepihak BMT, kemudian Analisis surat 

permohonan pembiayaan oleh meneger BMT kemudian surve dan di 

Tanya mengenai (5C) yaitu Character, Capital, Capatity, Collateral, 

Candition. 

6. Harga barang, misalkan sinasabah menginginkan untuk pembeli kulkas 

dengan harga 2 jt maka disini BMT dengan cara nominal laba pada saat 

Negosiasi bisa prosentase jika harga barang yang di pesan tidak diketahui 

secara pasti. Jika barang yang akan dipesan tersebut belum pasti maka 

menggunakan taksiran seperti  harga kulkas ditaksir pertama Rp 1900x 

20% = 2900.000 dalam waktu angsuran 10 bulan. Kedua jika barang 

tersebut sudah di ketahui harga secara pasti maka Nominal laba seperti 

dalam harga kulkas 2000.000 + 500 Rp = 2500.000 angsuran selama satu 

tahun dalam proses ini belum terjadi akad, akan tetapi masih malakukan 

tawar menawar antara nasabah dan pihak BMT tersebut,  

7. Di ACC ( di setujui)  oleh pihak BMT 

8. Barang di belikan oleh BMT atau nasabah pihak ketiga  

9. Riil nota yaitu acuan Harga Pokok Pembelian (HPP) 

10. Akad jual beli Mura>bahah 

11. Angsuran setiap bulan9 

Selain itu Bank Syari’ah atau BMT Hasanah menggunakan fasilitas 

Mura>bahah untuk memberi  pembiayaan jangka pendek  kepada para nasabah  

guna pembelian barang meskipun  nasabah tersebut tidak memiliki uang 

                                                           
9
 Wawancara dengan Bapak  Faruq Ahmad Futaqi  salaku pimpinan BMT Hasanah  

Jabung,  16 Desember 2014.  
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untuk membayar barang tersebut. Maka dalam pembiayaan Mura>bahah di 

BMT jabung selalu dilakukan dengan cicilan atau angsuran beserta marjin 

atau keuntungan yang telah disepakati di awal, Dalam pelaksanaanya jual 

beli di BMT hasanah jabung tersebut yaitu pembiayaan untuk mengadakan 

barang bagi nasabah, karena suatu hal nasabah tidak mampu untuk membeli 

barang yang diinginkan secara langsung maka akhirnya nasabah datang ke 

BMT kemudian meminta BMT untuk membelikan barang yang diinginkan 

tersebut. kemudian BMT membelikannya dan barang tersebut diserahkan 

kepada nasabah sesuai dengan ketentuan awal tadi, sehingga dalam 

pembayarannya ke bank nasabah membayarnya dengan cara mengangsur 

kepada BMT  tersebut yang sudah di sepakati oleh kedua pihak10. 

Dalam pelaksanaanya penetapan harga jual beli Mura>bahah  

mempunyai keunikanya tersendiri, yaitu seperti  halnya ketika ada nasabah 

meminta untuk memesan barang atau membeli maka BMT menggunakan 

cara yaitu: Harga jual BMT itu tidak mesti dengan acuan prosentase dari 

harga pokok barang tetapi di gunakan juga pertimbangan putaran tersebut 

dimasyarakat.11 yang ada  dengan kesepakatan kedua belah pihak. BMT 

hanya mengambil beberapa persen  dari harga pokok tersebut Misalkan BMT  

membeli harga henpone dengan Rp 800 ribu BMT kemudian menjual 

henpone tersebut  secara mura>bahah  dengan marjin 20% atau 30% dan cara 

pembayar angsuranya disesuaikan dengan putarannya. Selain mempunnyai 

                                                           
10

 Wawancara, Bpk Toni Sasono  selaku meneger BMT Hasanah jabung,  8 desember 

2014. 
11

 Ibid. 
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keunikan tersebut BMT Hasanah Jabung juga mempunyai kelebihannya yaitu 

selain mengelola baitul mal  tersebut  maka BMT juga mengelola devisa Mal, 

divisi mal tersebut bergerak sektor seperti halnya divisi zakat,dan divisi infaq 

dan juga divisi  di sini sebagai amil12. 

Maka untuk merealisasikan konsep idial tersebut, bank syari’ah atau 

BMT harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah. Berdasarkan uraian 

diatas maka penulis akan mencoba  mengevaluasi terhadap proses  penentuan 

harga jual-beli Mura>bahah yang lazim dilakukan di BMT dengan mengambil 

judul ‘’ANALISIS KOMPARASI FIQIH DAN DSN-MUI TENTANG 

PENETAPAN  HARGA JUAL BELI MURA>BAHAH DI BMT HASANAH 

JABUNG PONOROGO’’ 

 

B. Penegasan Istilah 

Penetapan harga adalah salah satu aspek penting  dalam kegiatan 

pemasaran. Mura>bahah adalah akad jual beli barang dengan menetapkan 

perolehan dan keuntungan   yang di sepakati penjual dan pembeli13 

 

C. Rumusan masalah                                                                                                                                            

1. Perspektif Fiqih dan Fatwa DSN-MUI Tentang proses mekanisme akad 

pada penetapan harga jual beli Mura>bahah  di BMT Hasanah Jabung 

ponorogo?  

                                                           
12

 Ibid 
13

  Muhamamd  Syafi’I Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori Ke praktek (Jakarta: Gema 

Isnani Pres 2001). 
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2. Perspektif Fiqih dan DSN-MUI Tentang cara pennyelesain wanprestasi  

pada penetapan harga jual beli Mura>bahah di BMT Hasanah Jabung 

ponorogo? 

 

D. Tujuan masalah                                                                                                                                                

Dari pembahasan dan penulidan skripsi ini tujuanya yang di harapkan 

penulis  adalah untuk mengetahui 

1. Proses mekanisme akad pada penetapan harga jual beli Mura>bahah di 

BMT Hasanah Jabuang  ponorogo. 

2. Cara penyelesaian wanprestasi pada penetapan harga jual beli Mura>bahah 

di BMT Hasanah Jabung ponorogo 

 

E. Kegunaan penelitian 

Dengan tercapainya penelitian ini penulis berharap pembahasan ini                

Bermanfaat untuk: 

1. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat member sumbangan  pemikiran yang 

berarti bagi masyarakat kampus pada mumnya dan semoga dapat 

digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut oleh penelitian lainnya. 

2. Secara praktis 

Memberi manfaat bagi jurusan syari’ah sebagai pencetak sumber daya 

manusia, khususnya program studi muamalah, serta memberikan manfaat  
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pula bagi mahasiswa atau para sistem penetapan jual beli Mura>bahah 

dalam perbankan syari’ah. 

 

F. Tinjauan pustaka  

Sejauh pengetahuan penulis sebelumnya sudah ada buku atau karya 

tulis yang membentuk skripsi yang membahas tentang Mura>bahah juga yaitu: 

pertama Skripsi karya Masrurah STAIN  ponorogo tahun 200814 

Melakukan penelitian pustaka  dengan judul  ‚ Implementasi  fatwa 

Dewan Syari’ah Nasional  No. 04/DSN-MUI/2000 Tentang Mura>bahah di 

DPRS al- mabrur. Menguraikan pembiayaan Mura>bahah yaitu menggunakan 

prinsip jual beli dengan sistem tawar menawar dan akad yang di lakukan 

bebas dari riba (menggunakan system mark up) barang yang di perjual 

belikan barang yang diharamkan, pembelian barang dan pihak ketiga 

dilakukan oleh pihak bank. Kemudian BPRS juga menyampaikan harga beli 

plus keuntunganya kepada nasabah, cara pembayaran secara tunai atau 

angsuran dengan jangka waktu tertentu. 

Kedua oleh Syaiful watoni15 melakukan kajian pustaka dengan judul ‚ 

pembiayaan Mura>bahah dalam perbankkan syari’ah Studi komperatif antara  

pemikiran Muhammad Syafi’I dan Antonio  dan Abdul Saeed. Menguraikan 

bahwa dari pemikiran ketiganya yakni pemikiran Muhammah Syafi’I Antonio 

dan Abdul saeed tentang penetapan murabahah pada bank syari’ah adalah: 

                                                           
14

 Masrurah, Implementasi Fatwa Dewan Syari’ah Nasional l NO. 04/ DSN/ IV/ 2002 

Tentang Murabahah ( Skripsi STAIN ponorogo, 2008). 
15

 Syaiful watoni,Pembiayaan Murabahah Dalam PerBankan Islam, studi komperatif 

antara pemikiran Muhammad Syafi’I Antonio dan Abdul saeed ( skripsi STAIN ponorogo,2008). 
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Pendapat Muhammad syafi’I Antonio dalam pembiayaan bank muncul dari 

selisih, harga jual beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah yang 

berbeda dengan pembiayaan berbasis suku bunga. 

Sedangkan menurut Abdul saeed mengatakan bahwa keuntungan yang 

di peroleh dari transaksi Mura>bahah di kategorikan yang di sebabkan oleh 

tenggang waktu yang di gunakan untuk membayar hutang (seperti kasus 

dalam  Mura>bahah adalah mirip dengan suku bunga ).    

Ketiga dalam Skripsi tahun 200516 karya Nur Laila Chusna melakukan 

kajian pustaka dengan judul‛ Studu Komperatif tentang Bai’ Al Mura>bahah 

menurut pemikiran Imam Syafi’I dan Imam Abu Hanifah‛ kemudian hasil 

dari pembahasan skripsi ini di simpulksn bahwa analisis perbandingan 

tentang bai’ al mura>bahah meurut Imam Syafi’i dan Abu Hanifah yaitu dari 

segi akad, menurut Imam Syafi’I bahwa dalam akad jual beli  Mura>bahah 

harus jelas antara harga pokok dan keuntungan. Sedangkan menurut Abu 

Hanifah kejelasan antara harga pokok dan keuntungan urf’ dari segi dasar 

hukumnya Islam. Imam Syafi’I mengambil nash Al-Qur’an seperti jual beli 

sedang Imam Abu Hanifah mengambil nash Al-Quran sekitar amanah dan 

status Hukum Bai’ Mura >bahah menurut Imam Syafi’I  secara mutlak boleh 

tanpa harus adanya syarat- syarat. Sedangkan menurut Abu Hanifah tidak 

boleh kecuali dengan adanya beberapa syarat. Dari latar belakan perbedaan 

Metodologi pemikiran Imam Syafi’I memiliki latar belakang pemikiran 

                                                           
16

  Nur Laila Chusna,Studi Komperatif Tentang Bai Al-Murabahah Menurut Pemikiran 

Imam Syafi’I dan Imam Abu Hanifah ( skripsi STAIN  Ponorogo,2005). 
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tentang Bai’ Al Mura>bahah yang di tinjau secara umum sedangkan Imam 

Abu Hanifah  memendangnya lebih khusus 

 

G. Metode Penelitian                                                                                                                                            

1. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan17 

2. Pendekatan penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsif  kualitatif yaitu 

dengan cara memaparkan informasi factual yang diperoleh dari BMT 

Hasanah secara langsung  yang berhubungan dengan kebijakan penetapan 

harga jual beli Mura>bahah dan kemudian mengevaluasi  dengan berbagai 

teori yang berkaitan  dengan pokok masalah  dalam penelitian ini. 

3. Lokasi penelitian 

BMT  Hasanah jabung mlarak ponorogo 

4. Data penelitian  

Adapun  data yang di perlukan oleh penulis adalah  sebagai berikut: 

a. Data tentang proses mekanisme akad pada penetapan harga jual beli 

Mura>bahah di BMT hasanah jabung Ponorogo. 

b. Data tentang jika terjadi wanprestasi pada akad penetapan harga jual 

beli Mura>bahah di BMT Hasanah Jabung Ponorogo 

 

 

 

                                                           
17

 Hadiri Mawawi, dan Mimi Martini,Tenelitian Tterapan ( Yogyakarta: Gajah mada pres, 

1996),19. 
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5. Sumber data  

a. Sumber data primer 

1) Pimpinan serta karyawan sebagai pihak yang pertama dari semua 

proses komentarnya hasil explorasi penelitian akan sangat 

subjektif. 

2) Masalah sebagai pihak yang mendapatkan layanan peneliti dari 

pihak ini adalah obyektifitas data yang peneliti kumpulkan. 

b. Sumber data sekunder 

Wawancara dengan dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin 

memperoleh informasi dari seseorang lainya dengan menunjukkan  

pertanyaan- pertanyaan berdasarka tujuan tertentu. 

6. Teknik pengumpulan data  

a. Interview  percakapan dengan maksud tertentu yang di lakukan oleh 

pewawancara yang menunjukkan menunjukkan pertanyaan dan yang 

di wawancara memberi jawaban atas pertanyaan18. 

b. Observasi  yaitu mengumpulkan data yang di lakukan dengan cara 

pengamatan dan penataan secara sistematis terhadap gejala yang 

tampak pada objek penelitian19 

c. Dokumentasi adalah perolehan data dari dokumen dan lain- lain 

 

 

                                                           
18

 Dedy Mulyasa, Metodologi Penelitian Kuantitatif ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), 180. 
19

 Margono,Metodologi Penelitian ( Jakarta: Rineka cipta, 1997), 158. 
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7. Teknik pengolahan data  

               Dalam perubahah skripsi ini penulis menggunakan teknik 

pengolahan data  sebagai berikut: 

a. Editing  

Yaitu memeriksa kembali semua data yang di peroleh terutama dari 

segi kelengkapan keterbatasan, kejelasan makna kesesuaian dan 

keselarasan satu dengan yang lainya merelevansikan dan keseragaman 

satuan atau kelompok data. 

b. Organizing 

Yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga 

menghasilkan bahan- bahan untuk menyusun skripsi. 

c.  Menganalisa hasil pengorganisasian dengan menggunakan kaidah- 

kaidah teori  yang penulis susun sebelumnya sehingga pada proses ini 

telah di peroleh kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah sebagai 

temuan dalam penelitian. 

8. Teknik Analisa Data  

a. Metode induktif yaitu menngemukakan beberapa kenyataan yang 

dersifat khusus.Kemudian di tarik suatu kesimpulan yang bersifat 

umum yang di gunakan untuk mengkaji data – data yang yang khusus. 

b. Metode deduktif yaitu membahas yang tertolak dari metode atau 

kaidah yang bersifat umum yang di gunakan untuk mengkaji data- 

data khusus 
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H.  Sistematika pembahasan 

                   Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka pembahas 

menulis kekelompokkan lima bab, Adapun sistematika penyusunan  skripsi 

ini penulis Sajikan dengan kerangka sebagai berikut: 

Bab 1 :  Pendahuluan  

Bab ini merupakan gambaran umum memberi  pola piker dari 

seluruh Skripsi yang meliputi latar belakang masalah, penegasan 

istilah, Rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, 

tinjauan pustaka, Metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II :  Bab ini penulis membahas tentang landasan teori tentang pengertian 

Mura>bahah, operasional jual beli Mura>bahah, operasional 

pembiayaan  Mura>bahah, dasar hukum  mura>bahah, syarat dan 

rukun mura>bahah, Dan sistem pembiayaan Mura>bahah. 

Bab III :  Bab ini membahas tentang bentuk paparan data temuan penelitian 

yang meliputi gambaran umum tentang profil BMT Hasanah, 

Tujuan, Misi, Motto Struktur organisasi, produk BMT, proses 

mekanisme akad transaksi jual beli Mura>bahah di BMT Hasanah  

Bab  IV : Bab ini berisi tentang  proses  mekanisme akad pada penetapan 

harga jual beli Mura>bahah di BMT Hasanah dan analisa data 

tentang wanprestasi jika terjadi pada penetapan harga jual beli 

Mura>bahah di BMT Hasanah Jabung Ponorogo. 

Bab  V :  Bab ini berisikan kesimpulan seluruh pembahasan dan saran- saran 

yang bermanfaat. 
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BAB II 

KONSEP MURA>BAHAH MENURUT  FATWA DEWAN SYARI’AH 

NASIONAL NO 04/DSN-MUI/IV/2000 

 

A. Pengertian Mura>bahah                                                                                                                                     

Kata Mura>bahah (المرابحة) menurut bahasa adalah masdar dari kata al-

ribh  sedangkan menurut jumhur ulama, Mura>bahah adalah jual beli (الِربَح) 

dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, 

kemudian ia menyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.20 Menurut 

Adimarwan Karim, Mura>bahah adalah akad jual beli barang dengan 

menyatakan harga perolehan dari harga keuntungan (margin) yang disepakati 

oeh penjual dan pembeli.21 

Dalam bukunya,  asas-asas perbankan Islam dan lembaga-lembaga 

terkait(BAMUI –Takaful) di Indonesia, Warkum Sumitro mendefinisikan 

Mura>bahah yaitu persetujuan jual beli  suatu barang dengan harga pokok 

ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran  

ditangguhkan 1 bulan sampai 1 tahun,persetujuan tersebut juga meliputi cara 

pembayaran sekaligus.22 

                                                           
20

 Ibnu Rusdy, Bidayatul Mujtahid, terj  Abdurrahman (Semarang: CV . Asy-Syifa, 

1990). 181. 
21

 Adimarwan karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2004), 113. 
22

Warkum Sumitro,Asas- asas Perbankkan islam dan Lembaga- Lembaga  Terkait ( 

Bumai Dan T akaful) di Indonesia. ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 37. 
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Menurut syafi’i Antonio definisi Mura>bahah adalah jual beli barang 

pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.23 Dalam 

bukunya Sutan Remi Sjahdeini, perbankan islam dan kedudukanya dalam tata 

hukum perbankan Indonesia mendefinisikan Mura>bahah adalah jasa 

pembiayaan dengan mengambil  bentuk transaksi jual beli  dengan cicilan.24 

 Dalam fatwa Dewan Syari,ah nasional yang dimaksud Mura>bahah  adalah 

menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya  kepada pembeli dan 

pembeli  membayarnya dengan harga  yang lebih sebagai laba.25        

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat diambil pengertiam bahwa 

Mura>bahah   adalah   suatu akad jual beli atau jasa pembiayaan antara penjual 

dan pembeli, dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi, Cara yang 

ditempuh adalah pihak penjual membeli barang tersebut kepada pembeli 

dengan menyebutkan harga asal barang dan margin Keuntungan dengan 

Syarat dan jangka waktu yang telah di tentukan dan telah di sepakati kedua 

belah pihak tanpa ada paksaan  dari pahak lain. 

 

B. Operasional Jual Beli Mura>bahah 

Dalam buku kunci fiqih Syafi’i di sana dicontohkan  dalam jual  beli 

secara  Mura>bahah  yakni:26 

                                                           
23

 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori Kepraktek (Jakarta: Gema Isnani 

Press, 2002), 101 
24

 Sutan Ramy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam tata Hukum 

Perbankan Indonesia  ( Jakarta: PT. Pustaka Utama Qofiti, 1999), 64. 
25

 Sofyan Harahap,dkk, Akutansi Perbankkan Syari’ah  ( Jakarta: LPFE Usakti, 2005), 

93. 
26

 Imam Abu Ishaq Ibrahim Bin Ali bin Yusuf,Kunci Fiqih Syafi’I, terj, Hafid Abdullah,( 
Semarang: Ast- Syifa’, 1992), 138.  
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Apabila seorang membeli sebuah baju dengan harga sepuluh dirham, 

Hal ini harus diberitahukan dalam jual beli Mura>bahah (mencari keuntungan), 

yaitu dengan mengatakan: untuk baju ini, saya mengeluarkan uang dua belas 

dirham! Jangan mengatakan: saya membeli baju ini dengan harga dua belas 

dirham! Kalau ia mengupahkanya dua belas dirham, maka harus di katakanya: 

saya membeli dengan harga sepuluh dirham! Jangan mengatakan: saya 

mengeluarkan uang dua belas dirham.  Imam Syafi’I pun juga memberikan 

contoh pada penjualan berikut ini: 

Apabila seorang menjual binatang ternak, kemudian ia mengmbil 

susunya atau bulunya ketika transaksi terjadi, maka ia harus 

memberitahukanya. Kalau seseorang membeli dua orang  budak dengan satu 

harga ia boleh menjual salah satu dari  harga Mura>bahah (mendapatkan 

keunungan)  apabila ia membagi harganya dengan sama.27 

Dari contoh yang diberikan Imam Syafi’I  dapat digambarkan, 

bahwasanya dalam jual beli  Mura>bahah  azas akan  keterbukaan menjadi  

sangat dominan. 

 Sedangkan dalam AL- Muwatha: Imam Malik pun memberi beberapa  

gambaran  mengenai jual beli secara Mura>bahah ini, yaitu:28 

  Yang biasanya disepakati diantara kita tentang  seseorang yang 

membeli pakaian disebuah kota dan kemudian membawanya ke kota lain  

untuk menjualnya sebagai  Mura>bahah adalah ia telah diperhitunngkan  untuk 

                                                           
27

Ibid.  
28

 Imam Malik Ibnu Abbas, Almuwattha’Imam Malik Ibnu Anas,terj Dewi Surya Atmaja,( 
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999) , 369-370. 



21 
 

 

 

memperoleh upah sebagai agen ataupun upah untuk menyetrika, melipat, 

meluruskan, biaya ataupun sewa rumah, Sebab biaya angkut dan menghias 

termasuk dalam harga dasar dan tidak ada bagian  keuntungan yang 

dialokasikan untuk itu  kecuali si agen membicarakan hal ini pada insvistor. 

Jika mereka sepakat untuk berbagi keuntungan dengan mempertimbangkan 

hal tersebut, maka tidak ada larangan untuk itu, Sedangkan pemutihan, 

penjahitan, pewarnaan dan yang semacam nya diperlakukan sama dengan 

perhiasan. Keuntungan diperhitungkan sebagimana barang-barang yang 

dihias, Oleh karena itu, jika ia menjual barang yang dihias tanpa menjelaskan 

(lebih dahulu menjelaskan pada insvestor)  apa yang kita bicarakan ini untuk 

mendapat (bagian) Keuntungan, maka  hiasan itu sendiri sudah tidak ada. 

Ongkos angkut hitung, tetapi tidak ada keuntungan yang diberikan. Jika 

barang-barang yang dihias belum laku, transaksi diantara mereka batal 

kecuali mereka membuat  kesepakatan bersama  tentang apa yang akan 

diperoleh d antara mereka. 

Dalam kasus lain malik berkata :29 

Jika seorang menjual barang-barang secara Mura>bahah dan ia berkata: 

ini senilai 100 Dinar bagiku. Kemudian ia mendengar  setelah itu bahwa itu 

bahwa barang-barang itu senilai 120 Dinar, pembeli di beri pilihan. Jika ia 

suka, ia member kepada salesman nilai barang pada hari dia mengambil 

barang itu dan jika ia suka, ia membeli harga ia membelinya sesuai dengan 

perhitungan keuntungan yang ia berikan Kepadanya, sebesar apapun itu, 

                                                           
29

 Ibid, 370. 
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Kecuali itu kurang dari harga ia membelinya. Karena ia hendaknya  tidak 

memberikan kepada pemilik barang kerugian dari harga ia membelinya sebab 

ia sudah puas dengan itu. Pemilik datang untuk mencari kelebihan 

(Keuntungan), maka pembeli tidak dapat meminta kepada salesman untuk 

mengurangi harga dasar yang ia beli, menurut daftar isi (daftar harga dasar). 

Dari keterangan tentang operasional  Mura>bahah, dapat disimulkan 

bahwasanya jual beli Mura>bahah merupakan sebuah jual beli untuk 

mendaptkan  keuntungan yang diketahui  dalam penjualan kembali bersama 

antara pihak penjual   (investor) dengan agen (salesman). 

Dalam adat jawa  Mura>bahah dapat disebut  sebagai kulakan, karna 

pada prinsipnya kulakan merupakan pengambilan barang dahulu baru bayar 

kemudian, seperti yang dilakukan oleh para pedagang di pasar umumnya. 

Tetapi menurut keterangan diatas, bahwasanya dalam penjualan kembali 

secara Mura>bahah  sudah harus ada ketentuan harga baru, yaitu harga dasar+ 

keuntungan yang diambil tengkulak, kedua belah pihak pemilik barang 

dengan  dan merupakan kesepakatan antara pengulak, Apabila belum ada 

kesepakatan harga baru (harga dasar+keuntunganyang diambil tengkulak)  

antara pihak pemilik barang  dengan tengkulak maka belum bias disebut  

sebagai jual beli secara  Mura>bahah. 

 

C. Dasar Hukum  Mura>bahah   

Mura>bahah merupakan bentuk perjualan dengan pembayaran yang 

ditunda dan perjanjian Komersial murni, walaupun secara tegas tidak 
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disebutkan dalam teks AL-Quran dan AL- Hadith, tetapi secara umum  

Mura>bahah termasuk dalam kategori jual beli.   Maka dia (Mura>bahah) tidak 

lepas terhadap dasar awal yaitu jual beli,30  AL-Quran dan AL- Hadith yang 

berbicara mengenai  jual beli dan dapat dijadikan dasar sehingga dibolehkan 

dalam hukum Islam. 

1. AL-Qur’an                                                                                                                                                       

                   Ayat-ayat AL-Qur’an yang dapat di jadikan  rujukan dasar 

akad jual beli (Mura>bahah) adalah: 

a) Frman Allah Q.S An-Nisa’(4): 29 

                       

      
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. dan janganlah 
kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu. 
 

b) Q. S Al-Baqarah : 275 
         

Artinya:  …‛ dan Allah SWT. Menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba…‛( Q.S Al-Baqarah: 275).31 

 
Kedua ayat diatas digunakan sebagai dasar  dari Mura>bahah  yang 

mana Mura>bahah adalah salah satu macam dari jual beli. Pada surat An- 

                                                           
30

 Ibnu Rushd, Terjemahan Bidayatul Mujtahid, terj, Abdurahman, et.al, (Semarang: 

Asy- Syifa’, 1990) 181.  
31

 Abdullah bin Muhammad Ath Thayyar, Ensiklopedi Fiqih Mua’malah dalam 
pandangan 4 Madzhab, (Yogyakarta:  CV. Griya Wirokerten Indah),4. 
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nisa’ Ayat 29  menjelaskan tentang perniagaan, sedangkan surat Al 

Baqarah 275 Allah  telah menghalalkan jual beli. 

2. AL Hadith 

Hadith Rasul yang dapat di jadikan rujukan dasar hukum akad 

transaksi Mura>bahah adalah: 

ن اابركة اابيع  سلم ثاث في ل ه عايه  يب عن ابيه قال قال رس عن صلح ابن ص

اخا ط البر بالشعير البيت االبيع                                                                                                                                              القارضة  الي اجل 

 Artinya:  Dari Sholih bin Shuhaib dari ayahnya berkata  Rasulallah SAW 
bersabda: ‚ Tiga hal yang di dalamnya tardapat keberkahan 
adalah jual beli yang  temponya tertentu, memberikan modal 
seseorang untuk berdagang, mencampur gandum dengan tepung 
untuk keperluan rumah dan bukan untuk di jual‛. ( H.R Ibnu 
Majah).32 

 
Hadith di atas menunjukkan bahwa jual beli yang tidak secara 

tunai, dimana pembayara  dalam Mura>bahah dapat di lakukan secara tunai 

atau cicilan. Jadi  hadith di atas adalah dasar dari pembayaran pada 

Mura>bahah.  

3. IJma’ 

Umat Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, 

karena manusia  Sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa 

yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu jual beli 

adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan 

                                                           
32

 Abi Abdullah Muhammad bin Yazid, Terjemahan Sunan Ibnu Majah, terj, Abdullah 

Son Haji et, al. ( Semarang: Asy- asyfa ‘, 1993), 122. 
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demikian maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi 

kebutuhanya.33 

 

D. Syarat Dan Rukun Mura>bahah 

Mekanisme operasianal Mura>bahah adalah menjual suatu barang 

dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati bersama untuk 

dibayar secara cicilan. Dengan cara ini pembeli dapat mengetahui harga 

sebenarnya dari barang yang dibeli dan dikehendaki penjual. Mekanisme 

Mura>bahan ini bermanfaat bagi seseorang yang membutuhkan suatu barang 

tetapi belum mempunyai uang yang diperlukan. 

Dalam syarat yang dinyatakan bahwa kontrak harus sah sesuai dengan 

rukun yang ditetapkan. Adapun rukun dalam hal ini adalah sebagai rukun 

yang ditetapkan dalam jual beli, yaitu:34 

1. Shighat / Akad 

a) Ijab 

b) Qabul 

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli 

belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul di lakukan sebab ijab dan 

qabul menunjukkan kerelaan  keduanya, pada dasarnya ijab  dan qabul 

diucapkan dengan lisan, akan tetapi kalau tidak mungkin bisa dengan cara 

yang lainya.  

                                                           
33

  Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari’ah, (Yogyakarta: UII Press, 

2000), 23.  
34

  H.Hendi Suhendi, Fiqih Mua’malah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Press, 2002), 70.  
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2. ‘ Aqid ( orang yang melakukan akad ) meliputi: 

a) Penjual 

b) Pembeli 

3. Ma’kud Alayh  meliputi:  

a) Uang ( alat/ harga untuk membeli) 

b) Barang yang di jual 

Pada dasarnya ijab dan qabul itu harus diucapkan dengan lisan. 

Tetapi kalau tidak  mungkin  karena bisu atau barang yang dibeli jauh dan 

penjualnya jauh pula, maka boleh dengan perantaraan surat menyurat 

yang mengandung arti ijab qabul 35 Karena jual beli belum dapat 

dikatakan sah, sebelum ijab qabul dilakukan. Sebab ijab qabul itu 

menunjukkan rela  atau sukanya kedua belah pihak. 

Disyaratkan dalam ijab dan qabul yang keduanya disebut sighat 

akad, sebagai berikut: 

1. Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada ditempat yang 

sama jika kedua pihak hadir, atau berada ditempat yang sudah 

diketahui  oleh keduanya. 

2. Ada kesempatan ijab dan qabul pada barang yang saling mereka rela 

berupa barang yang dijualdan harga barang. Jika sekiranya kedua 

belah pihak tidak sepakat, jual beli ( akad) dinyatakan tidak sah. 

3. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu, seperti perkataan penjual: 

aku telah membeli, dan perkataan pembeli : aku telah terima. 

                                                           
35

  Idris Ahmad, Fiqih Syafi’ I, ( Jakata: Karya Indah, 1986 , 46.  
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Untuk rukun yang kedua yaitu orang yang berakad, keberadaan 

orang yang berakad adalah sangat penting sebab tidak dapat dikatakan 

akad jika tidak ada orang yang berakad. Begitu pula tidak akan terjadi 

ijab dan qabul tanpa adanya orang yang berakad. Adapun syarat-syarat 

orang yang berakad meliputi:36 

1. Baligh dan berakal, agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad 

anak kecil, orang gila dan orang bodoh. Sebab mereka tidak ahli atau 

pandai  mengendalikan harta. Oleh itu harta benda yang walaupun 

kepunyaanya sendiri  tidak boleh diserahkan kepadanya. 

2. Beragama Islam, Syarat ini hanya tertentu untuk pembeli saja bukan 

penjual, kalau yang beli itu sesuatu yang tertulis didalam firman 

Allah, walau satu ayat sekalipun. 

 Sedangkan menurut Fuqaha’ Hanafiyah bahwa Syarat akad jual 

beli harus meliputi beberapa hal diantaranya:37 

a) Penjual hendaknya mennyatakan modal sebenarnya bagi barang 

yang hendak di jual 

b) Pembeli setuju dengan keuntungan yang ditetapkan oleh penjual 

sebagai imbalan dari harga perolehan, sehingga menjadi harga jual 

c) Sekirannya ketidak ada jelasan/ketidak cocokan masalah harga 

beli barang pembeli boleh membatalkan akad yang telah di 

jalankan 

                                                           
36

  Ibid, 11  

  
37

  Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum perjanjian dalam transaksi di lembaga 

keuangan syari’ah, ( Jakarta Sinar grafika, 2012),112. 



28 
 

 

 

d) Barang yang dijual secara Mura>bahah bukan barang ribawi 

Ma’qud  alaih  adalah barang- barang yang bermanfaat menurut 

pandangan syara’. Adapun barang yang tidak bermanfaat hanya 

dibolehkan jika dalam keadaan terpaksa, misalnya membeli  khamr, sebab 

tidak ada lagi air didalamnya. Dibolehkan juga membeli burung karena 

bagus suaranya.38 

Adapun syarat-syarat barang yang yang di perjual belikan:39 

1. Suci, atau mungkin disucikan. Maka tidaklah sah menjual barang yang 

najis, seperti anjing babi dan lain- lain. 

2. Memberi manfaat menurut syarat. 

3. Dapat diserahkan cepat atau lambat. Tidak sah menjual barang- 

barang sudah hilang, atau barang yang sulit dihasilkan. 

4. Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak 

seizinnya. Atau barang-barang yang hanya baru akan menjadi 

miliknya. 

5. Diketahui atau dilihat. Barang yang diperjual-belikan itu harus 

diketahui banyak, berat atau jenisnya.  

Secara umum tujuan adalahnya semua syarat dan rukun tersebut  

antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga 

kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari adanya ungsur 

penipuan dan lain-lain.  

 

                                                           
38

  Rahmad Syafi’I, Fiqih Mua’ malah, ( Bandung: Pustaka Setia, 2001), 195.   
39

 Idris Ahmad,  Ibid, 12.  
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E. Sistem Pembiayaan Mura>bahah Dalam  Syari’ah 

Pada perjanjian Mura>bahah atau keuntungan bank membiayai 

pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan 

membeli barang dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada 

nasabah tersebut dengan menambahkan suatu keuntungan . 

Baik mengenai barang yang dibutuhkan oleh nasabah maupun  

tambahan  biaya atau keuntungan yang akan terjadi imbalan bagi bank, 

dirundingkan dan ditentukan dimuka oleh bank dan nasabah yang 

bersangkuatan. Keseluruhan harga barang dibayar oleh pembeli (nasabah) 

secara mengangsur. Pemilikan (ouwnership) dari aset tersebut dialihkan 

kepada nasabah atau pembeli  secara proposional sesuai angsuran- angsuran 

yang telah dibayar. Dengan demikian, barang yang di beli berfungsi sebagai 

agunan samapai seluruh biaya dilunasi. Bank  diperkenankan pula meminta 

agunan tambahan dari nasabah yang bersangkutan.40 

Adapun tentang biaya-biaya  yang dapat dibebankan kepada harga 

jual barang  menurut pendapat empat mazhab, yaitu: Maliki, Syafi’i, Hanafi, 

hambali dapat disimpulakan oleh Adimarwan Karim adalah:41 

Ke empat mazhab membolehkan pembebanan biaya  langsung yang 

harus  di bayarkan kepada pihak ketiga.  Ke empat mazhab sepakat sepakat 

tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang terkait dengan 

pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya 

                                                           
40

  Sutan Remy  Sjahdeini, Perbankkan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum 

Perbankkan di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 64- 65.  
41

  Adimarwan Karim, Bank Islam, 161.  



30 
 

 

 

langsung yang berkaitan dengan hal- hal yang berguna. Ke empat mazhab 

juga membolehkan pembebanan biaya tak langsung yang di bayar oleh pihak 

ketiga.  Bila pekerjaan itu harus dilakukan  oleh si penjual mazdhab  maliki 

tidak membolehkan pembebanannya, sedangkan ke tiga madzhab lainya 

membolehkannya. Mazhab yang empat sepakat tidak membolehkan 

pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah  nilai barang.  

Mura>bahah  dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. 

Misalnya Mura>bahah yang berdasarkan pesanan, apabila seseorang ingin 

membelikan barang tertentu dengan spisifikasi tertentu, sedang barang 

tersebut belum ada pada saat pemesanan, maka penjual akan mencari dan 

membeli barang  yang sesuai dengan spisifikasinya. Model menjualnya 

kepada pemesan.42 Transaksi Mura>bahah  melalui pesanan ini adalah sah 

dalam fiqih Islam antara lain dikatakan Imam Muhammad bin Hasan, Al 

Syabani,  Imam Syafi’i, Imam Ja’far Al Shadiq.43 

 

F. Aplikasi  Mura>bahah Di perbankan  Syari`ah 

Sedangkan pengertian Mura>bahah adalah perjanjian pembiayaan di 

mana  bank membiayai  pembelian barang yang diperlukan nasabah dengan 

sistem  pembayaran ditangguhkan, Didalam prakteknya, dengan cara bank 

membeli  atau memberi kuasa kepada nasabah untuk membelikan barang 

                                                           
42

  Ibid, 162. 
43

 Ibid, 163.  
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yang diperlukan nasabah  atas nama bank.44  pada bersamaan bank menjual  

barang tersebut kepada nasabah dengan harga sebesaar harga pokok ditambah 

sejumlah keuntungan/mark-up  untuk dibayar oleh nasabah  dalam jangka 

waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian antara bank  dan nasabah. 

Secara sederhana  dalam operasionalnya pembiayaan Mura>bahah  

adalah:45 

1. Bank  mengangkat nasabah sebagai agen  bank. 

2. Nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen bank,  melakukan pembelian 

barang atau bahan atas nama bank, dan sebelum bank melunasi  

pembiayaan ini maka  sertifikat pembelian atas  pembelian tersebut 

dipegang  oleh bank. 

3. Bank  menjual  barang atau bahan tersebut kepada nasabah dengan harga 

sejumlah  harga beli ditambah dengan keuntungan yang diminta  bank, 

4. Nasabah membeli barang atau bahan tersebut  dengan pembayaran secara 

tangguh. 

Maka dari itu, pihak perbankan telah mengubah managemenya  dari 

pemilik modal (uang) menjadi pemilik barang dalam pembiayaan berdasarkan  

Mura>bahah ini. Karena pada dasarnya  pihak perbankan adalah tempat uang, 

bukan merupakan tempat barang. 

 

 

                                                           
44

 Warkum Sumitro, Asas- asas perbankkan islam ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2002), 97. 
45

 Muhammad, Sistem dan Prosedur  Operasional Bank  Syari’ah, ( Yogyakarta: UII  

Press, 2000), 26-27. 
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G. Harga 

Pengertian harga 

Pengertian harga secara umum adalah suatu perkara yang tidak 

tentu dengan ditentukan, dari sudut pandang konsumen harga biasanya 

didefinisikan sebagai apa yang harus diserahkan konsumen untuk 

membeli sesuatu produk atau jasa, harga adalah bunga, biaya 

administrasi, biaya provisi, dan komisi, biaya kirim, biaya tagih, biaya 

sewa, iuran dan lain-lain, sedangkan harga bagi bank yang didasarkan 

pada prinsip syari’ah adalan bagi hasil.46 

1. Tujuan penetapan harga 

Penentuan harga oleh suatu bank dimaksudkan untuk berbagi 

tujuan yang  secara umum tujuan penetapan harga adalah sebagai berikut: 

1) Untuk bertahan hidup. 

Dalam hal ini bank menentukan harga semurah mungkin 

dengan maksud produk atau jasa yang ditawarkan laku dipasaran 

misalnya bunga untuk simpanan tinggi dan bunga pinjaman rendah 

tetapi masih dalam kondisi masih menguntungkan. 

2) Untuk memaksimalkan laba. 

3) Tujuan harga ini dengan mengharapkan penjual yang meningkat 

sehingga laba dapat ditingkatkan. Penetapan harga biasanya dapat di 

lakukan dengan harga murah atau harga tinggi. 

 

                                                           
46

 Kasmir, Manajemen perbankkan( Jakarta:  PT Raja Grafindo persada,2007) 190. 
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4) Untuk memperbesar market share 

Penetapan harga ini dengan harga yang murah sehingga di 

harapkan jumlah pelanggan meningkat dan diharapkan pula pelanggan 

pesaing beralih ke produk yang ditawarkan seperti penetapan suku 

bunga simpanan yang lebih tinggi dari pessaing. 

5) Mutu produk 

Tujuannya adalah untuk memberi kesan bahwa produkatau 

jasa yang ditawarkam memiliki kualitas yang tinggi dan biasanya 

harga jual ditentukan setinggi mungkin. 

6) Karena pesaing. 

Dalam hal ini penetapan harga dengan melihat barang pesaing, 

tujuanya adalah agar harga yang ditawarkan jangan melebihi harga 

pesaing, artinya bunga simpanan di atas pesaing dan bunga pinjaman 

dibawah pesaing. 

 

H. Berakhirnya akad jual-beli dalam fiqih 

1. Adnya kesesuaian antara ijab dan qabul, artinya terdapat kesamaan 

diantara keduannya tentang kesepakatan 

2. Penjual menarik kembali ungkapannya sebelum dapat qabul dari pembeli 

3. Adannya penolakan ijab oleh pembeli, artinya penjual tidak disetujui 

4. Kedua pihak atau salah satu pihak hilang ahliyahnya ( syarat 

kecakapannya dalam melakukan transaksi 
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5. Rusaknya akad transaksi sebelum terjadinya qabul atau kesepakatan47 

 

I. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 

Mura>bahah 

Diantara keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari’ah 

Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mura>bahah adalah sebagai 

berikut:48 

Pertama: Ketentuan umum Mura>bahah dalam bank Syari’ah 

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad Mura>bahah yang bebas riba 

2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari’at Islam 

3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang 

telah disepakati kualifikasinnya 

4. Bank membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 

sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba 

5. Bank harus menyampai kansemua hal yang berkaitan dengan pembelian 

dilakukan secara hutang 

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

dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungan 

7. Nasabah membayar harga barang yang telah di sepakati tersebut pada 

jangka waktu tertentu yang telah disepakati 

                                                           

 
47

  Dimyauddin Djuwaini, Pengantar fiqih mu’amalah (Yogyakarta: Pustaka pelajar 

2008). 112 
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8. Untuk mencegah terjadinnya penyalahgunaan atau kerusakan akad 

tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah 

9. Jika bank hedak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari 

pihak ke tiga, akad Mura>bahah harus di lakukan setelah barang, secara 

prinsip menjadi milik bank. 

Kedua: Ketentuan Mura>bahah Kepada Nasabah49 

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang 

atau asset kepada bank. 

2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia haru membeli dahulu asset 

yang dipesannya dengan pedagang. 

3. Bank kemudian menawarkan asset tersebut dengan nasabah dan nasabah 

harus membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, 

karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat. 

4. Dalam jual beli bank boleh meminta nasabah untuk membayar uang muka 

saat menandatangi kesepakatan awal pemesanan. 

5. Jika nasabah kemudian menolak mambeli barang, biaya  riil bank harus 

dibayar dari usng muka tersebut. 

6. Jika uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, 

bank dapat meminta kembali sisa kurugian kepada nasabah 

7. Jika uang muka memakai kontrak sebagai urbun sebagai alternatif dari 

uang muka, maka 
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  Zainuddin Ali, hukum perbankan Syari’ah ( Jakarta: sinar grafika 2010). 
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a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut ia tingggal  

membayar sisa harga 

b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal 

sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan 

tersebut, Jika uang muka tidak mencukupi nasabah wajib melunasi 

kekurangannya. 

Ketiga: Jaminan dalam Mura>bahah50   

1. Jaminan dalam Mura>bahah diperbolehkan, agar nasabh serus dalam 

pesanannya. 

2. Bank dapat meminta nasabah untuk mennyediakan jaminan yang dapat 

dipegang. 

 

J. Proses Mekanisme akad pada Penetapan Harga Jual Beli Mara>bahah 

Dalam bai’ Al-Mura>bahah maka penjual harus mengetahuai harga 

pokok yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai 

tambahannya. seperti halnya: pedagang eceran membeli computer dari grosir 

dengan harga Rp10.000.000,00, kemudian ia menambahkan keuntungan 

sebesar Rp750.000.00, Dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga 

Rp10.750.000,00. si pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum 

ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama 

pembiayaan, ataupun besar keuntungan yang akan di ambil oleh pedagang 
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 Fatwa DSN-MUI No.04/IV 2000. 
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eceran, serta besarnya angsuran kalau memang akan dibayar angsuran.51 

Contoh proses lainya yaitu:   

Harga barang dari pemasak seharga Rp 80.000.000 

Kemampuan keuangan nasabah / bln Rp 8.000.000 

Required rate of profit bank 20%  Rp 16.000.00 

Harga jual barang kenasabah senilai  Rp 80.000.000 

      +  16.000.000 

                                                             Rp 96.000.000 

                                                             Rp 96.000.000 

                                                             Rp  8.000.000 

Pembiayaan selama 12 blan. 

Dalam mekanisme akad pada penetapan harga jual beli Mura>bahah 

adalan sebagai berikut: 

1. Dalam bai Al-Mura>bahah bank dan nasabah harus melakukan akad 

Mura>bahah yang bebas riba 

2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan  oleh syariat Islam 

3. Bank membiayai seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati 

kualifikasinya 

4. Bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama bank 

sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba 

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

misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang 

                                                           
51
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6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada (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 dikeluarkan.52 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

                                                           
52

 Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum pembiayaan murabahah pada perbankan 

syariah(Yogyakarta: UII Press,2012), 151. 
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BAB III 

MEKANISME AKAD PENETAPAN HARGA JUAL-BELI MURABAHAH  

DI BMT HASANAH JABUNG PONOROGO 

 

A. Paparan data umum 

1. Sejarah Berdirinnya BMT Hasaah jabung Ponorogo 

Berawal dari semangat untuk melaksanakan ekonomi Islam 

beberapa orang di sekitar  sambit berusaha mendirikan lembaga keuangan 

Syari’ah. Diantarannya adalah Bapak Agus Edi Sumanto dan Bpk. 

Bambang Sulistio. Mereka melontarkan ide mengenai gagasan ekonomi 

Islam dan pendirian lembaga keuangan syari’ah kepada saudara-

saudaranya. Selanjutnya ide ini meluas sampai ke teman-teman yang 

berada diPimpinan Cabang Muhammadiyah Sambit. Memahamkan dan 

memberikan pengertian tentang pentingnya ekonomi Islam dan pendirian 

lembaga keuangan syari’ah membutuhkan proses yang panjang.53  

Sekitar 4-5 tahun dari lontaran ide tersebut baru pada tanggal 10 

Nopember 2010 diadakanlah rapat pembentukan koperasi syari’ah di 

rumah Bpk. Bambang Sulistio Desa Bangsalan Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo. Pada rapat tersebut yang dihadiri sekitar dua 

puluhan orang bersepakat untuk mendirikan koperasi syari’ah yang 

sebenar-benarnya menjalankan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Disepakati 

                                                           
53

 Wawancara, Ahmad Faruk futaqi,  sekertaris BMT Hasanah Jabung,  09 januari 2015. 
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nama lembaga keuangan ‚Koperasi Syari’ah Hasanah‛ yang dalam 

perkembangan selanjutnya lebih dikenal dengan nama ‚BMT Hasanah‛.54 

Koperasi Syari’ah Hasanah dengan jenis koperasi serba usaha 

akhirnya benar-benar resmi beroperasi pada tanggal 24 September 2011 

dengan anggota awal 85 orang. Modal Awal Koperasi ini sebesar 85 juta 

rupiah. Kantor pertama Koperasi Syari’ah Hasanah berkedudukan 

disekitaran Pasar Tamansari, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. 

Koperasi ini selanjutnya dikenal masyarakat dengan nama brand ‚BMT 

Hasanah‛. 

BMT Hasanah didirikan berpayungkan hukum dari Menteri 

Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.  

Dengan Keputusan Menteri Nomor 554 / BH /XVI.21 / 2011 BMT 

HASANAH telah mendapat pengesahan akta pendirian Koperasi. Dengan 

bermodalkan simpanan pokok anggota, para Anggota, beserta pengurus 

juga pengelola BMT HASANAH memiliki visi dan misi bersama.55 

Selain Menjalankan usaha dalam bidang Tanwil, BMT 

HASANAH juga memiliki Baitul Maal. Dimana nanti Baitul Maal akan 

mengumpulkan dana infaq dan zakat yang nanti akan di salurkan kembali 

pada orang yang membutuhkan. Sehingga dalam menjalankan Usaha 

BMT HASANAH tidak hanya mengedepankan bisnis saja tetapi juga 

meninggalkan nilai sosial untuk membantu sesama umat.56    

                                                           
54

 Wawancara, Ahmad Faruq futaqi, sekertaris BMT  Hasanah Jabung, 09 januari 2015 
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2. Keberadaan BMT Hasanah Jabung Mlarak Ponorogo 

  Dengan keberadaan BMT Hasanah Jabung di Harapkan agar 

umat dapat melaksanakan Islam Kompherhensif  yaitu meliputi segala 

aspek kehidupan secara Islami, namun harus dikelola secara proposional 

agar Bank dapat tumbuh dan berkembang secara sehat serta selalu 

istiqomah memegah teguh prinsip syari’ah  yang telah digariskan di 

dalam fatwa MUI / Dewan Syari’ah Nasional. 

Berdasarkan hasil Observasi yang penulis lakukan bahwa 

keberadaan BMT Hasana Jabung Terdapat tiga cabang kantor yaitu: 

a) BMT Hasanah Jabung Terletak di Jl Raya Jabung  Ponorogo 

(Komplek Hasna Mart Jabung) Mlarak Ponorogo. 

b) BMT Hasanah Cabang Sambit, Terletak di Jl, Raya Ponorogo Ter 

nggalek, Tamansari, Sambit Ponorogo. 

c) Komplek Pondok Pesantren DARUL FIKRI Bringin, kauman 

ponorogo.57 

 

3. Visi, Misi dan Tujuan BMT Hasanah Jabung Mlarak Ponorogo 

Layaknya sebuah lembaga, BMT Hasanah Jabung Mlarak 

Ponorogo tentunya memiliki visi misi serta tujuan sebagai acuan dalam 

pelaksanaannya, adapun visi, misi dan tujuan adalah sebagai berikut: 

 

 

                                                           
57
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a. Visi 

 Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang mampu menginspirasi dan 

menggerakkan umat menuju kemandirian ekonomi dalam rangka 

mencari ridho Allah SWT  

b. Misi 

 Bertekad untuk memberikan layanan dan solusi terbaik dalam hal 

penghimpunan dana ziswa dan tijari serta penyalurannya dalam 

bentuk pembiayaan, pembinaan, pendampingan dan pengembangan 

ekonomi umat  secara amanah dan profesional.58 

c. Tujuan 

Tujuan didirikannya koperasi adalah untuk 

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

2. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan                           

perekonomian nasional. 

Sedangkan upaya yang dilakukan BMT Hasanah dalam 

mencapai tujuan tersebut adalah menyelenggarakan usaha yang 

berkaitan dengan kegiatan anggota sebagai berikut : 

a. Unit usaha simpan pinjam pola Syari’ah, 

b. Unit Usaha Perdagangan Umum, 

c. Unit Usaha Jasa59 

 

                                                           
58

 Profil BMT  Hasanah Jabung ponorogo,2015. 
59

 Ibid. 
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4. Stuktur Pengurus Organisasi BMT Hasanah Jabung Ponorogo 

Untuk melaksanakan aktivitas usaha dengan proyeksi keuangan 

yang ada, BMT Hasanah memerlukan perangkat organisasi yang akan 

menjalankan roda sistem BMT sebagai berikut:     

 

a) Keanggotaan 

Jumlah anggota BMT Hasanah per Desember 2011adalah 85 

orang. Pada 12 Mei 2012, dua anggota BMT Hasanah mengundurkan 

diri, yaitu Suwandi dan Suluh Suwandi. Selanjutnya, pada tahun yan 

sama masuk tiga anggota baru, yaitu Kurniadi A. Md, Ambar 

Rapat Anggota 

Pengurus 

General 

Manager 

Dewan Pengawas 

Manager Maal Manager 

Tamwil 

Account 

Officer 

Kasir Pembukuan 
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Siswanto, ST dan Daniel Armiya. Dengan demikian, total anggota 

BMT Hasanah per Desember 2012 berjumlah 86 orang. 

b) Pengurus 

Pengurus BMT Hasanah Jabung Ponorogo adalah sebagai 

berikut: 

1) Ketua : Bambang Sulistio, S. Sos 

2) Sekretaris : Faruq Ahmad Futaqi 

3) Bendahara : Wasito, S. Pd 

c) Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) 

1) Drs. Mudiono, M. Pd 

2) Sudarmanto, S. Pd 

3) Agus Edi. S 

d) Pengelola/karyawan 

1) Manager             : Toni Sasono 

2) Teller/Admin     :  Dwi Rahayu 

Eka Nursari 

Ririn Untari 

Frida Latifatul Ulfa 

Dwi Ratnawati  

3) Marketing/ Ao:    Ahmad Sidik  

Husin Al Maliki 

Fitri Ainul Fuad 60 
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5. Produk-Produk Simpanan dan Pembiayaan  BMT Hasanah Jabung ponorgo 

a. Produk Simpanan 

1) Simpanan Wadiah 

(a) Simpanan Insani  

Simpanan yang sifatnya titipan, bisa diambil sewaktu-waktu, 

boleh dipergunakan untuk perputaran kinerja BMT (Titipan 

Yathomanah). Dan BMT diperbolehkan memberi bonus pada 

akhir bulan. 

(b) Simpanan Idul Fitri  

Simpanan yang sifatnya titipan, pengambilannya hanya bisa   

pada waktu hari raya Idul Fitri. Dan BMT diperbolehkan 

memberi bonus  pada akhir bulan. 

(c) Simpanan Qurban  

Simpanan yang sifatnya titipan, pengambilannya hanya bisa   

pada waktu hari raya Qurban.Dan BMT diperbolehkan 

memberi bonus pada akhir bulan.  

(d) Simpanan Pendidikan  

Simpanan yang sifatnya titipan, pengambilannya pada waktu 

pendaftaran sekolah. Dan BMT diperbolehkan memberi bonus 

pada akhir bulan.61 
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(e) Simpanan  Mud}a>rabah (Simpanan Berjangka)  

Simpanan yang nominalnya tidak bisa ditambah 

ataupun dikurangi dan  tidak dapat diambil sebelum masa 

jatuh temponya habis (sesuai dengan jenis simpanan deposito  

yang di kehendaki). Simpanan berjangka ini   hanya satu kali 

setoran pada waktu pembukaan rekening simpanan berjangka, 

dan nasabah diwajibkan untuk membuka rekening simpanan 

insani sebagai rekening transferan untuk pendapatan bagi hasil 

deposito tersebut disetiap bulannya dengan nisbah bagi hasil 

yang telah ditentukan oleh BMT, dan transferan untuk 

nominal deposito pada saat masa jatuh temponya habis. 

Simpanan ini dapat di pergunakan untuk    perputaran kinerja 

BMT.  

Jenis Simpanan Mud}a>rabah (Simpanan Berjangka) ada 3 : 

1) Simpanan Mud}a>rabah (Simpanan Berjangka) 3 Bulan  

 Deposito ini berakhir setelah 3 bulan setelah pembukaan 

rekening simpanan berjangka tersebut. 

2) Simpanan Berjangka 6 Bulan  

 Deposito ini berakhir setelah 6 bulan setelah pembukaan 

rekening simpanan berjangka tersebut. 

3) Simpanan Berjangka 12 Bulan  

 Deposito ini berakhir setelah 12 bulan setelah pembukaan 

rekening simpanan berjangka tersebut.62 

                                                           
62

 Ibid. 



47 
 

 

 

b. Produk Pembiayaan 

1) Pembiayaan Jual Beli 

a. Mura>bah}ah 

Pembiayaan jual beli dimana dalam perjanjiannya si 

penjual  (BMT hasanah) memeritahukan harga pokok barang, 

keuntungan (margin), dan harga jual pada si pembeli 

(nasabah). 

b. Musawwamah  

Pembiayaan jual beli dimana dalam perjanjiannya si 

penjual (BMT HASANAH) hanya memberitahukan harga 

jualnya saja pada si pembeli (nasabah). 

c. Istisna’  

Pembiayaan jual beli yang sebelumnya diawali dengan 

pesanan. 

2) Investasi (Pembiayaan Bagi Hasil) 

a. Mud}a>rabah 

Pembiayaan dimana modal  yang BMT inventasikan 

adalah sepenuhnya (100%) dalam usaha yang di ajukan dan 

dikelola oleh nasabah.Pengelolaan usaha sepenuhny oleh 

Nasabah,BMT tidak ikut dalam pengelolaanya hanya 

mengawasi saja. 
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b. Musha>rakah  

Pembiayaan dimana modal yang kita inventasikan 

hanya sebagian dalam usaha yang diajukan dan dikelola oleh 

nasabah. Pengelolaan usaha sepenuhny oleh Nasabah,BMT  

tidak ikut dalam pengelolaanya hanya mengawasi saja. 

c. Ija>rah  

Pembiayaan yang digunakan untuk jasa sewa (baik 

tenaga, ataupun berupa barang). 

d. Rahn  

Pembiayaan terjadi dengan sistem  gadai. Yaitu dengan 

sistem nasabah menitipkan barang berharga kepada BMT 

untuk disimpan selama waktu yang telah disepakati , dan 

nasabah akan menerima uang sesuai dengan kesepakatan 

sebelumnya  dari BMT. Nasabah akan dikenai biaya penitipan 

barang dengan hitungan sistem harian yang akan dibayarkan 

secara akumulasi sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati. Biaya penitipan barang tersebut sesuai dengan 

lamanya barang dititipkan di BMT. 

e.  H}awa>lah 

Pembiayaan pengalihan tanggung jawab hutang  pihak 

pertama pada pihak kedua, yang dialhkan kepada pihak ketiga 

(BMT) untuk melunasi hutang. 
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f. Qard} al-hasan (Hutang Murni) 

Pembiayaan yang bersifat sosial  membantu nasabah 

yang dalam kesulitan keuangan yang pembiayaan tersebut 

tidak dapat dimasukkan dalam janis pembiayaan sebelumnya 

diatas. Dalam sistem pembiayaan ini nasabah tidak diminta 

kelebihan atau laba dari pokok pembiayaannya.63 

c. Prosedur Simpanan dan Pembiayaan BMT Hasanah Jabung 

1. Prosedur Simpanan 

a) Simpanan Wad}i’ah  

1) Pengajuan pembukaan rekenig simpanan baik secara 

tertulis ataupun lisan. 

2) Menyerahkan Foto Copy Identitas  KTP / SIM. 

3) Setiap pembukaan rekening simpanan baru harus 

menyetorkan simpanan awal minimal Rp. 20.000,-  

4) Pembukaan rekening simpanan wadiah tidak dikenakan 

biaya administrasi. 

5) Buku tabungan diberikan kepada nasabah sebagai bukti 

kalau nasabah memiliki rekening tabungan di BMT.  

6) Setiap ada transaksi yang berhubungan dengan simpanan 

tersebut akan di cetak dalam buku tabungan ( baik 

transaksi setoran simpanan ataupun pencairan simpanan) 
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yang diserta dengan bukti slip setoran simpanan ataupun 

slip pencairan simpanan.  

b) Simpanan Berjangka  

1) Pengajuan pembukaan rekening Simpanan Berjangka baik 

secara tertulis ataupun secara lisan. 

2) Menyerahkan Foto Copy Identitas KTP / SIM. 

3) Untuk pembukaan rekening simpanan berjangka setoran 

minimal Rp. 1.000.000,- 

4) Pembukaan rekening simpanan berjangka tidak dikenakan 

biaya administrasi, Bilyet Simpanan Berjangka / Bilyet 

Deposito diberikan kepada nasabah sebagai bukti kalau 

nasabah memeliki rekening simpanan berjangka di BMT 

dengan disertai slip setoran Simpanan Berjangka. 

5) Setiap pembukaan rekening simpanan berjangka nasabah di 

wajibkan membuat rekening simpanan wadiah, karena bagi 

hasil simpanan berjangka yang diperoleh tiap bulannya 

akan di transfer ke rekening simpanan wadiah tersebut.  

6) Pencairan Simpanan Berjangka pada waktu jatuh tempo 

harus membawa bukti Bilyet Simpanan Berjangka / Bilyet 

Deposito.64 
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51 
 

 

 

2. Prosedur Pembiayaan 

Proses Pembiayaan melalui beberapa tahap: 

a) Setiap Calon Nasabah Pembiayaan terlabih dahulu akan 

mengisi berkas pengajuan SPP (Surat Permohonan 

Pembiayaan), disertai foto copy kartu identitas KTP / SIM, 

foto copy KK, foto copy agunan (BPKB, STNK bila agunan 

yang digunakan kendaraan bermotor) sebagai persyaratannya. 

b) Proses analisa SPP yang telah masuk. 

ACC/Persetujuan pencairan SPP (Surat Permohonan 

Pembiayaan) dari pihak yang berwenang Manager dan 

Pengurus. Dengan acuan 5C yaitu : Character (sifat), Capacity 

(kapasitas kemampuan nasabah untuk membayar), Capital 

(kemampuan modal / pendapatan nasabah), Collateral (agunan 

yang dimiliki nasabah), Conditions (keadaan ekonomi secara 

global). 

c) Proses Administrasi  

1) Piutang Wakalah: Proses pencairan uang kepada 

nasabah,dengan disertai surat wakalah yang isinya 

mewakilkan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang 

pembiayaan yang di kehendaki sesuai dengan  isi SPP yang 

diajukan. Dalam proses ini belum terjadi akad perjajian, 

akad perjanjian akan terjadi setelah nasabah 

mengembalikan nota pembelian barang. Bila uang yang 



52 
 

 

 

dicairkan ada sisa pembelian, maka uang tersebut harus 

dikembalikan pada BMT. Bila terjadi kekurangan pada 

pembelian barang, maka kekurangannya menjadi 

tanggungan nasabah sendiri. Selanjutnya akan terjadi akad, 

nominalnnya sesuai dengan yang tertera dalam nota 

pembelian barang. 

2) Pencairan piutang : Proses pencairan uang atau barang 

yang langsung diberikan kepada nasabah dan langsung 

terjadi akad perjajian / tanda tangan perjajian. 

3) Akad perjanjian dibuat sesuai dengan jenis pembiayaan 

yang terjadi 

4) Nasabah akan diberi Jadwal melakukan angsuran.65     

                                             

B. Paparan Data Khusus    

1. Proses Mekanisme akad  dalam penetapan harga jual-beli Mura>bahah di 

BMT  Hasanah Jabung Ponorogo 

Salam, nasabah yang datang ke BMT mengucapkan salam terlebih  

dahulu kepada orang yang ada di BMT tersebut, kumudian di antara 

nasabah dan pihak yang ada di BMT saling menyapa, dan kemudian pihak 

BMT (Teller) menanyai keperluan nasabah yang datang ke BMT tersebut. 

kemudian setelah nasabah menjelaskan keinginannya untuk membeli 

barang dengan barang yang di inginkan maka pihak BMT memberikan 
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surat perjanjian pembiayaan kepada calon nasabah yang  yang 

menginginkan pada jual beli Mura>bahah  yang ada di BMT Jabung 

tersebut, setelah nasabah dan pihak BMT menyetujui maka nasabah 

mengisi surat permohonan pembiayaan Mura>bahah, dalam pengisian surat  

permohonan Mura>bahah tersebut bisa di lakukan di tempat atau bisa juga 

di bawa pulang oleh nasabah.  

Prosesnya mekanismennya jika dalam pengisian surat permohonan 

pembiayaan tersebut di tempat maka berkas pengisian tersebut di tinggal 

di BMT kemudian pihak BMT menghubungi nasabah tersebut dalam 

jangka waktu tempo dua hari setelah pengisian surat permohonan 

pembiayaan tersebut. Jika dalam pengisian surat permohonan pembiayaan 

tersebut dibawa pulang oleh nasabah maka nasabah kembali ke BMT 

kembali unuk menyerahkan berkas surat permohonan pembiayaan kepada 

pihak BMT, kemudian analisis surat permohonan pembiayaan oleh 

manager BMT kemudian selah menganalis surat permohonan pembiayaan 

pihak BMT surve  dan menanyai tentang 5c, yaitu: Character, Capital, 

Capacity, collateral, condition.  

Dan Setelah itu harga barang, misalkan nasabah menginginkan 

untuk membeli kulkas dengan harga 2jt maka disini BMT dengan nominal 

harga pada saat negosiasi bisa prosentasi jika harga barang yang di pesan 

tidak di ketahui secara pasti, jika barang yang di pesan tersebut belum 

maka menggunakan taksiran seperti harga kulkas di taksir pertama Rp 

1900x 20% = 2900 dalam waktu angsuran 10 bulan kedua jika barang 
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tersebut diketahui harganya  secara pasti maka nominal laba seperti  

dalam harga kulkas misal  Rp 2000.000 jt + Rp 500.000 = 2500.000 

angsuran selama satu tahun. Dalam proses jual beli Mura>bahah di  BMT  

Jabung ponorogo  tersebut maka dengan adanya calon nasabah  yang 

datang ke BMT  untuk mengajukan permohonan jual beli Mura>bahah 

pada suatu barang  maka dalam hal ini pemohon / nasabah harus 

memenuhi syarat- syarat ketetuan permohonan sebagai berikut:66 

1) Mengisi formulir permohonan yang meliputi: 

a) Identitas : nama pemohon/ nasabah, alamat rumah, domisili, 

nomer telepon  

b) Data pemohoan  meliputi: 

           Jumlah yang di minta, jangka waktu, serta tujuan permohonan  

2) Menyerahkan fotocopy KTP 

3) Menyerahkan fotocopy SIM 

4) Menyerahkan kartu susunan keluarga 

5) Menyerahkan agunan. 

Setelah surat keterangan permohonan untuk jual beli Mura>bahah 

ditandatangani oleh nasabah dan di terima oleh pihak BMT , maka  BMT  

surve terlebih dahulu dan mengadakan pemeriksaan/menganalisa 

kemampuan nasabah.67 
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 Lihat traskip wawancara nomor 01/ 1-W/F-1 /O5-2015  dalam lampiran laporan hasil 

penelitian  
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 Lihat traskrip wawancara nomor 01/1- W/F /05- 2015  dalam lampiran laporan hasil  
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Adapun tata cara dalam menganalisa kemampuan nasabah 

menggunakan  5c: 

1) Character 

Character  merupakan analisa terhadap sifat  kepribadian dan 

kejujuran dari nasabah dalam menganalisa hal ini petugas lapanga 

mencari  dan mengumpulkan data-data nasabah  baik tentang latar 

belakang  pendidikan, pengalaman kerja, cara hidup, keadaan keluarga 

serta kebiasaan- kebiasaannya. Pangumpulan data- data ini dilakukan 

melalui referensi baik dari desa, tetangga, relasi usaha dan sebagainya. 

Hal ini nantinya digunakan sebagai ukuran untuk menentukan tingkat 

kesanggupan dan kemauan dari pihak calon nasabah untuk membayar 

kembali pembiayaan dalam jual beli murabahah tersebut.68 

2) Capital 

Capital merupakan pertimbangan yang cukup penting dalam 

menentukan seberapa besar pemohon dalam memimta pembiayaan  

murabahah yang akan disalurkan pada nasabah dan juga merupakan 

penentu untuk prosentase beben mark-up yang akan diberikan kepada 

nasabah  kepada bank/ BMT. Oleh karena itu petugas surve lapangan 

perlu untuk mengetahui jumlah modal yang di miliki oleh nasabah.69 
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 Lihat traskrip wawancara nomor 01/1- W/ F /05-2015 dalam lampiran hasil penelitian 
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3) Capacity 

Capacity dalam hal ini petugas lapangan juga harus 

mengetahui dengan mencari data kebenaranya dari nasabah dari 

usahanya. Misalnya tentang kemampuan masing- masing dalam 

menghasilkan produksi serta usaaha- usaha sampingan lainnya yang 

dimiliki. Dari situ dapat di prediksi mengenai income dan output  

nasabah dengan kewajiban- kewajiban yang dimiliki. Dengan cara 

demikian akan terlihat kemampuan nasabah dalam mengembalikan 

pembiayaan.  

4) Collateral 

Collateral  merupakan tanggungan/jaminan yang diberikan 

nasabah kepada bank, atpabila pembayaran/pengembalian pembiayaan 

nasabah mengalami kesulitan maka dengan jaminan tersebut bank 

dapat mengambil dana pembiayaan yang telah di berikan. Oleh karena 

itu petugas lapangan harus meneliti tentang keadaan jaminan, setatus 

jaminan, kapasitas harga jual, letak jaminan dan sebagainya. Dalam 

hal ini petugas lapangan harus cermat dalam menilai dan menaksir 

jaminan.70 

5) Candition 

Candition  ini merupakan keadaan usaha dari calon nasabah, 

misalnya keadaan mesin, bangunan dan sebagainya untuk ini petugas 

lapangan harus mengetahui kondisi usaha calon nasabah apakah 
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bener- bener ada dan sesuai dengan apa yang di ungkapkandalam 

permohonan jual beli Mura>bahah tersebut, sehingga dapat diketahui 

bahwa dalam jual-bali Mura>bahah betul-batul digunakan sesuai 

dengan usahannya, setelah diadakan analisa/pemeriksaan oleh petugas 

lapangan maka kemudian petugas membuat laporan hasil 

pemeriksaan.71 

Bila hasil analisa tersebut telah selesai  dengan ketentuan 

penganalisaan selanjutnya pemeriksa mengajukan usul untuk 

merealisasikan jual -bali Mura>bahah  tersebut, kemudian bank / BMT 

mambelikan barang pesanan nasabah kepada pihak ketiga, selanjutnya  

bank / BMT  menawarkan asset tersebut  kepada nasabah dan nasabah 

dapat membayar uang muka sebagai ikatan. Untuk selanjutnya 

dilakukan akad perjanjian antara BMT dengan nasabah. Dalam 

perjanjian tersebut (bank/ BMT dan nasabah)  melakukan kesepakatan 

untuk melaksanakan transaksi jual beli barang yang sesuai bengan 

pesanan nasabah.72 

Dalam proses mekanisme akad dalam penetapan harga  

Mura>bahah  di BMT Hasanah Jabung berdasarkan keterangan yang 

telah disampaikan oleh bapak Toni Sasono, sebagai Menejer BMT 

Hasanah Jabung barang yang di praktekkan dalam perjual beli 

Mura>bahah adalah berupa barang yeng di perlukan untuk kebutuhan 
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masyarakat, misalnya jenis barang untuk keperluan modal kerja, jenis 

barang untuk investasi, jenis barang untuk keperluan rumah tangga 

atau barang-barang elektronik seperti TV, kulkas, dan handpone.73 

Dalam praktek jual-beli Mura>bahah di BMT Hasanah Jabung 

ponorogo Kriteria barang yang diper jual-balikan atas dasar pesanan 

nasabah, dan membelikan barang tersebut kepada pihak ke tiga 

dilakukan atas nama BMT. Mengenai praktek jual-beli Mura>bahah 

proses pelaksanaan dalam pembiayaan di BMT Hasanah Jabung 

ponorogo biaya yang dibebankan bukan dalam bentuk bunga tetapi 

menggunakan sistem  mark-up  yang sesuai dengan konsep ekonomi 

Islam. 

Dalam praktek transaksi jual-beli Mura>bahah di BMT Hasanah 

Jabung ponorogo, salah satu hal yang di lakukan adalah BMT wajib 

memberitahukan kepada nasabah mengenai harga pokok barang dan 

keuntungan yang di minta BMT kemudian besarnya ke untungan atau 

marjin yang di tentukan tersebut di lakukan dengan sistem tawar 

menawar. Dalam kaitan ini BMT memberitahukan harga pokok 

barang berikut biaya yang di keluarkan. Misalkan jenis barang yang 

dibeli nasabah, harga pokok barang dagangan (harga pembelian+ 

biaya- biaya) dan jumlah pembayaran yang akan di lakukan selama 
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beberapa waktu angsurannya  yang telah di sepakati.74  Setelah bank 

atau BMT merealisasikan jual-beli Mura>bahah  tersebut dan nasabah 

menerima barang yang di mohonkan  dalam jual-beli Mura>bahah 

tersebut yang di sepakati oleh kedua belah pihak diawal, maka 

nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar  kepada BMT  

berdasarkan keterangan mbak Nur Latifah  sebagai nasabah BMT 

Hasanah Jabung  dalam  proses jual-beli Mura>bahah di BMT Hasanah 

Jabung ponorogo dapat dilakukan secara tunai dan juga dapat di 

lakukan secara angsuran (harga pokok pembelian+ mark-up), Tetapi 

pada umumnya nasabah membayar dengan angsuran.75 

Dalam pembayaran tersebut dapat dilakukan oleh oleh hasabah 

sendiri atau dapat diwakilkan, dan pembayaran dilakukan setiap bulan 

dengan jangka waktu yang telah di sepakati, adapun jangka waktu 

yang telah disepakati yaitu: 10 bulan dan 12 bualan  dalam waktu ( 

satu tahun) berdasarkan hasil wawancara mbk Nur Latifah sebagai 

nasabah perincianya Harga barang dari pemasok Rp: 2000.000 

Kemampuan keuang nasabah perbulan Rp: 240.000 Profit Bank(2%) 

Rp: 400.000 Harga jual barang kepada nasabah Rp: 2000.000+ Rp 

400.000 =2.4000.000 mak angsuran selama 10 bulan yaitu 240.000 

adapun jenis barang yang termasuk dalam Kriteria jual beli 
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Mura>bahah hasil ketarangan dari Bapak Toni Sasono sebagai Manajer 

BMT Hasanah Jabung ponorogo yaitu : 

1. Mebel 

2. Elektronik seperti  kulkas, henpone , lebtob. 

3. Bahan pokok 

4. Bahan – bahan bangunan 

5. Aksicoris hobi 

6. Sepeda motor 

7. Jual beli ternak 

8. Bahan pertanin seperti pupuk dan bibit  

9. Peralatan usaha kantor 

10. Alat bangunan76 

Perihal perjanjian  mengenai  proses  jual  beli  Mura>bahah  

atau semua hal yang berkaitan dengan jual beli Mura>bahah  

berdasarkan keterangan Mbk Rina sebagai nasabah BMT  Hasanah, 

ponorogo  jumlah angsuran yang harus di bayar cukup ringan dan 

menggunakan jangka waktu yang sesuai dengan  ketentuanya, dan 

prosentase marjin yang diambil BMT Hasanah Jabung ponorogo 

rendah dari pada bank-bank yang lainya, dan dalam pembiayaannya 

juga mengandung ungsur ibadah karena BMT Hasanah  termasuk 

Bank Islam. Hasil keterangan dari mbk rina sebagai nasabah yang 
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mengajukan permohonan pemblian HP (telvon genggam) yaitu 

seperti:  

Harga barang kepada pemasok Rp: 2 000.000  

Kemampuan keuangan nasabah perbulan Rp: 240.000 

Profit Bank (2%) Rp: 400.000  

Harga jual barang kepada nasabah Rp: 2.400.000 jadi  angsuran nya 

selama 10 bulan yaitu Rp 240.00077  

Sebagaimana yang telah disinggung diatas mengenai 

Mura>bahah berdasarka pesanan, bank dapat membelikan barang 

pesanan kepada pihak ketiga atau pemasok, kemudian menjualnya 

kepada nasabah, karna barang yang dibutuhkan belum di miliki oleh 

bank berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak faruk ahmad futaqi 

selaku sekertaris BMT Hasanah Jabung ponorogo BMT juga 

mewakilkan pembelian barang kepada nasabah dalam arti bank 

memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli sendiri barang kepada 

pihak ketiga. Dan mengenai nasabah yang mengajukan permohonan 

pembiayaan tersebut di BMT Hasanah itu sudah memenuhi ktriteria 

yang ada di BMT karena karena nasabah sudah menunjukkan syarat 

yang di tetapkan oleh BMT Hasanah.dan juga sudah melaksanakan 

syarat tersebut  berdasarkan prosedur yang BMT buat. Dan BMT juga 
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tidak menganalisa semua nasabah yang mengajukan permohan 

pembiayaanya 78 

Terkait dengan jual beli Mura>bahah di BMT Hasanah Jabung 

seperti diatas maka langkah-langkah dalam proses jual beli 

Mura>bahah  sebagai berikut hasil dari keterangan Bapak Faruq Ahmad 

Futaqi sebagai sekertaris BNT Hasanah Jabung ponorogo yaitu: 

1) Nasabah datang ke BMT  mengajukan pemohonan pembiayaan, 

dengan mengisi surat permohonan pembiayaan. 

2)  Surat permohonan pembiayaan yang sudah masuk di serahkan 

kepada manajer untuk di analisis, apakah pengajuan tersebut bisa 

atau tidak untuk di biayai, 

3)  Manajer melakukan konsultasi dengan pengurus harian tentang 

hasil analisa. 

4)  Setelah di analisis pengajuan di setujui  maka phak BMT akan 

menghubungi nasabah kalau permohonan pembiayaan bisa 

dicairkan, dan setelah itu nasabah diminta datang langsung untuk 

proses selanjutnya. 

5)  Bila pembiayaan jual-beli maka BMT akan langsung memberikan 

barang pembiayaan kepada nasabah, bila nasabah ingin membeli 

sendiri maka BMT akan memberikan piutang wakalah, yaitu 

perwakilan kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang 

pembiayaan. 
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 Lihat traskrip wawancara nomor 05/02-W/F-1 / 16- 2015 dalam lampiran  laporan hasil 
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6)  Bila pembiayaan yang disetujui merupakan pembiayaan selain 

jual-beli, maka akan langsung terjadi pencairan pembiayaan dan 

nasabah akan langsung tandatangan akad perjanjian sesuai dengan 

kesepakatan antara nasabah dan BMT nasabah. 

Dalam pelaksanaan praktek proses mekanisme akad pada 

penetapan harga jual-beli Mura>bahah  bahwa hasil dari keterangan Bapak  

Faruq Ahmad Futaqi sebagai seketaris BMT Hasanah Jabung Ponorogo 

proses mekanisme akad yang masuk  BMT Hasanah adalalah sebagai 

berikut, diantaranya:  

1. Harga pokok barang tersebut yaitu beban yang di keluarkan, barang 

tersebut di gunakan  untuk apa. seperti hasil wawancara dengan 

bapak Sudarmanto sebagai nasabah BMT Hasanah jabung yang 

mengajukan permohonan pembiayaan Mura>bahah. Berdasarkan 

kenyataan yang dialami seperti halnya: Harga barang dari pemasok 

Rp: 3360.000 Kemampuan keuangan nasabah perbulan Rp: 336.000 

Profit Bank(2%) Rp: 672.000 Harga jual Barang kepada nasabah Rp: 

3360.000)+ Rp: 672.000) harga= 4.032.000 jadi cicilan selama 12 

bulan perbulanya nasabah mengangsur 336.000 

2. Harga persaingan di pasar, yaitu sebagai acuan dari beberapa 

lembaga- lembaga keuangan yang lainya sebagai pertimbangan. 

3. Barang kembali di jual kembali atau tidak, maka marjin beda 

4. Berdasarkan beban itu adalah beban yang dikeluarkan pembiayaan, 

yang di hitung dari jangka waktu yang di sepakati tersebut. 
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5. Laba yang diinginkan dari transaksi antara nasabah dan pihak BMT.79 

2. Cara penyelesain Jika terjadi Wanprstasi pada BMT Hasanah Jabung 

Ponorogo 

Dalam pembiayaan Mura>bahah di BMT Hasanah Jabung Ponorogo 

hasil dari keterangan Bapak Faruk Ahmad Futaqi sebagai sekertaris BMT 

Hasanah Jabung Ponorogo yaitu salah satu cara penyelesaiannya dengan 

tagihan secara terus menerus oleh pihak BMT kepada nasabah yang 

wanprestasi tersebut jika dalam tagihan tersebut nasabah masih sulit 

untuk melakukan kewajibannya pada BMT maka pihak MBT mendatangi 

nasabah dan menanyai/bicara secara baik-baik kepada nasabah tersebut 

apakah memang benar tidak bisa melakukan pembayaran atau memang 

nasabah tersebut sengaja untuk melepaskan tannggung jawabnya kepada 

BMT tersebut, 

 Dan Jika nasabah tersebut benar-banar tidak bisa melakukan 

tanggungan kewajiban pada BMT karna suatu alasan atau keadaan 

ekonomi atau usahnya yang sedang menurun maka pihak BMT 

memberikan kelonngaran anggsuran pada nasabah tersebut, dan jika 

nasabah tersebut memang tidak bisa melakukan kewajiban meskipun 

sudah dilakukan kelonggoran atau dispensai maka dengan kesepakatan 

kedua belah pihan BMT menjual jaminan yang diberikan pada BMT 

terbuat dijual. Dari hasil penjualan jaminan yang dilakukan oleh pihak 

BMT tersebut apabila ada uang sisa maka sisa hasil penjualan jaminan itu 
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 Lihat traskrip wawancara nomor  07/ 02-W/F -1 /27- 2015 dalam lampiran laporan 

hasil penelitian. 
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di kembalikan pada nasabah, jika hasil penjualan jaminan tersebut kurang 

maka nasabah harus menambahi/memberi kekurangan dari hasil penjualan 

jaminan tersebut.80  

Dan Mengenai hasil denda dari nasabah yang wanprestasi itu 

dialokasikan pada dana sosial yang disalurkan pada kemaslahatan 

bersama, diantarannya adalah digunakan untuk pembangunan jalan, 

diberikan pada tempat rehabilitas narkoba dan lain sebagainnya yang 

tidak untuk agama. Dalam penerapan denda dari nasabah di BMT 

Hasanah memang ada tetapi sangat jarang sekali.81 
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 Lihat traskrip wawancara nomor  08/ 02-W/F-1/15-2015 dalam lampiran 

laporan hasil penelitian. 
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 Lihat traskrip wawancara nomor 08/ 02-W/F-1/ 15-2015 dalam lampiran 

laporan hasil penelitian. 
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BAB IV 

ANALISIS  KOMPARASI  FIQH  DAN  DSN-MUI  TENTANG  PENETAPAN 

HARGA JUAL-BELI MURA>BAHAH  DI BMT HASANAH JABUNG 

PONOROGO 

 

A.  Perspektif Fiqih dan DSN-MUI Tentang Proses Mekanisme Akad Dalam  

Penetapan Harga Jual Beli Muraba>hah Di BMT Hasanah Jabung Ponorogo 

Paparan data dalam bab 3 (tiga) menunjukkan bahwasannya dalam 

proses penetapan harga jual-beli Mura>bahah di BMT Hasanah Jabung 

Ponorogo merupakan serangkaian kegiatan pembiayaan yang menitik 

beratkan kepada rukun dan syarat jual-beli Mura>bahah, dalam praktek proses 

mekanisme akad pada penetapan harga  sudah memenuhi rukun-rukun jual 

beli di antaranya adalah terdapat antara penjual dan pembeli, terdapat barang 

dan harga barang serta adanya ijab dan qabul. 

1. Proses mekanisme akad dalam penetapan harga jual-bali Mura>bahah 

dalam BMT Hasanah Jabung ponorogo 

Dalam proses penetapan harga jual-beli Mura>bahah dimana BMT 

Hasanah Jabung ponorogo akan menyampaikan tingkat marjin yang 

diinginkan oleh BMT kepada nasabah dalam proses pembiayaan jual-beli 

Mura>bahah, dalam hal ini nasabah hanya dapat menawar senilai marjin 

tertentu yang tidak dapat diturunkan lagi, seandainya nasabah ini maka 

kemungkinannya nasabah tersebut tidak ditolak. Tetapi permohonan 

ditunda sampai diputuskan oleh rapat BMT. Selain itu keputusan 
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penerimaan tetap berdasarkan pada penilaian hasil 5C character, capital, 

capatiy. Collateral. Condition. Proses penetapanya dalam BMT hasanah 

jabung  pertama salam. Menyapa, ditanya keperluanya oleh pihak BMT 

atau Teller, kemudian jika nasabah ingin mengajukan permohonan maka 

diberi surat permohonan pembiayaan Mura>bahah, kemudian setelah itu 

nasabah mengisi surat permohonan pembiayaan  yang diberikan oleh 

pihak BMT. Setelah itu harga barang dimana BMT  memberi tau kepada 

nasabanya. Barang apa yang ingin dipesan oleh nasabah tersebut. 

Permohonan disetujui oleh BMT kemudian barang dibelikan oleh BMT 

atau  pihak ke tiga. Dan riil nota sebagai acuan harga pokok pembelian 

kemudian tarjadi akad  jual beli Mura>bahah dengan sistem angsuran 

setiap bulan. 

Adapun mengenai mekanisme akad jual beli dalam fiqih yaitu 

harus adanya  shighat ( antara ijab dan Qabul), Aqaid (yang meliputi 

adanya penjual dan pembeli, serta adanya ma’qud Alayh ( uang, barang 

yang dijual belikan) karna pada dasarnya jual beli tidak akan sah tanpa 

adanya ijab dan qabul  sebab ijab dan qabul itu menunjukkan rela atau 

sukannya kedua belah pihak. Dan dalam mekanisme akad jual-beli itu 

syarat orang yang berakad meliputi baligh, berakal, dan beragama 

Islam.Dalam hal ini mekanisme akad pada penetapan harga Mura>bahah di 

BMT Sudah sesui dengan konsep fiqih, 

Setelah permohonan pembiayaan tersebut disetujui bank atau 

BMT, kemudian BMT membelikan barang pesanan nasabah kepada pihak 
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ketiga atau supplier, selanjutnya Bank atau BMT menawarka aset 

tersebut kepada nasabah, kemudian dilakukan akad perjanjian antara 

nasabah dalam perjanjian tersebut (bank dan nasabah) melakukan 

kesepakatan untuk melaksanakan transaksi jual beli Mura>bahah sesuai 

dengan pesanan. Terjadinya akad dalam pembiayaan Mura>bahah bagi 

nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan yang tercantum 

dalam bab II adalah bank mengangkat nasabah sebagai agen bank, 

nasabah dalam kepastiaanya  sebagai agen bank melakukan pembelian 

barang atau bahan atas nama bank, dan sebelumnya bank bank melunasi 

pembiayaanny maka sertifikat pembelian atas pembelian tersebut 

dipegang oleh bank. Bank menjual barang atau bahan tersebut kepada 

nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah dengan keuntungan 

yang diminta bank. Nasabah membeli barang atau bahan tersebut dengan 

pembayaran tangguhkan.  

Barang-barang Mura>bahah yang diperjual belikan di BMT 

Hasanah Jabung mempunyai syarat sebagai berikut: 

a. Bersih barangnya,  sebagaimana yang ditentuan  dalam fiqih yang 

menyatakan bahwa  barang yang diperjual belikan  harus suci. 

Member mamfaat menurut syarat, dapat diserahkan csecara cepat atau 

lambat, barang menjadi milik sendiri serta diketahui jenis kadarnya. 

adapun barang yang diperjual belikan adalah berupa kebutuhan 

masyarakat yang tergolong dalam barang halal yang bukanlah barang 

yang dikualifikasiakan sebagai benda najis atau benda yang di 
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haramkan hal ini apabila dikaitkan dengan syarat jual beli dalm fiqih 

maka BMT Hasanah sudah melaksanakan  dengan syarat jual beli 

yang terdapat dalam fiqih 

b. Barang dapat di manfaatkan. Adapun barang yang diperjual belikan di 

BMT Hasanah Jabung adalah tergolong barang yang dimanfaatkan 

untuk keperluan masyarakat ,seperti sepeda motor, tv dan lain 

sebagainya. 

c. Barang milik orang yang melakukan akad. Di BMT Hasanah Jabung 

pembelian barang kepada pihak ketiga dapat dilakukan  sendiri oleh 

bank. 

d. Mampu menyerahkan, menyerahkan barang yang dilakukan di BMT 

Hasanah Jabung mengetahui keadaan barang. 

e. Mengetahui keadaan barang, artinya BMT Hasanah Jabung  

mengetahui keadaan baranng  yang dipesan oleh si nasabah. 

f. Barang yang diadakan ada ditangan artinya keadaan barang tidak 

harus ada di bank tetapi keadaan barang bisa dibuktikan dengan nota. 

 Hal tersebut apabila dikaitkan dengan mekanisme dalam fiqih 

maka BMT Hasanah sudah melakukan hal tersebut akan tetapi tidak 

semua hal yang tercantum dalam mekanisme terpenuhi. Akad 

perjanjian pada pembiayaan Mura>bahah DSN menetapkan  

sebagaimana yang tercantum dalam Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000 

ketentuan pertama butir 1 bank dan nasabah harus melakukan akad 

yang bebas riba. Dalam praktek pembiayaan  jual beli Mura>bahah di 
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BMT Hasanah Jabung ponorogo dalam mengadakan permohonan 

pembiayaan pengadaan barang adalah biaya yang dibebankan tidak 

dalam bentuk bunga tetapi mengunakan sistem mark-up yang di 

setujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut apabila dikaitkan dengan 

Fatwa tersebut diatas maka mekanisme akan pada penetapan harga di 

BMT Hasanah Jabung Ponorogo sudah sesui dengan Fatwa DSN NO. 

04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bank dan nasabah harus 

melakukan akad yang bebas riba.  

Dalam praktek proses mekanisme akad jual-beli Mura>bahah di 

BMT Hasanah Jabung ponorogo disini kriteria barang yang di perjual 

belikan berdasarkan pesanan nasabah, dan pembelian barang tersebut 

kepada pihak ketiga dilakukan atas nama bank, atau pihak ke tiga. Hal ini 

apabila dikaitkan dengan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 yang 

menyatakan bahwa: jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk 

membeli barang dari pihak ke tiga, akad Mura>bahah dilakukan setelah 

secara prinsip menjadi milik bank. Dan dalam transaksi jual-beli 

Mura>bahah di BMT Hasanah Jabung ponorogo salah satu hal yang 

dilakukan adalah BMT memberitahukan kepada nasabah mengenai harga 

pokok barang dan keuntungan yang diminta atau disepakati keduanya, 

kemudian besar keuntungan  yang telah di tentukan tersebut dilakukan 

dengan sistem tawar menawar, dalam kaitannya praktek pembiayaan 

Mura>bahah mengetahui jenis barang yang dibeli nasabah, dan harga 

penbelian barang dagangan serta jumlah angsuran pembayaran yang di 
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lakukan selama bebebrapa waktu yang disepakati kedua belah pihak dan 

pembayaran kepada BMT dilaksankan secara tertib sesuai dengan 

perjanjian kesepakatan berapa bulan angsuran. Pembayaran angsuran pada  

proses mekanisme akad jual beli Mura>bahah di BMT Hasanah dilakukan 

setiap bulan yaitu pada setiap tanggal realisasi atau jatuh tempo pada 

jangka waktu tertentu di BMT Hasanah Jabung ponorogo jagka waktu 

yang ditetapkan adalah 10 (bulan) dan 12 (bulan) yaitu satu tahun. Dalam 

hal ini apabila dikaitkan dengan Fatwa DSN No. 04/ DSN-MUI/IV/2000 

yang mennyatakan dalam butir 7 diteori bahwa nasabah membayar 

angsuran harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu 

tertentu maka sudah sesuai. 

Terkait dengan proses mekanisme akad jual-beli Mura>bahah di 

yang tercantum dalam teori menyatakan bahwa: dalam bai Al-Mura>bahah 

penjual harus mengetahui harga pokok yang dibeli dan menentukan suatu 

tingkat keuntungan sebagai tambahahn contohya pedagang eceran 

membeli kmputer dari grosir dengan harga Rp 10.000.000,00 kemudian 

mengambil keuntungan 750.000.00 dan di jual kembali kepada pembeli 

dengan harga Rp 10.750.000.00. 

Serta proses mekanisme akad jual beli yang menunjukkan sebagai 

berikut:  Harga barang dari pemasak Rp 80.000.000  Kemampuan 

keuangan nasabah Rp 8.000. 000. Profit bank 20% Rp 16.000.000, maka 

harga jual barang senilai 80.000.000 ditambah dengan  keuntungan 
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16.000.000 = Rp 96.000.000. perbulan angsuran Rp 8000.000. selama  12 

bulan. Dalam proses mekanisme akad pada penetapan harga meliputi: 

1) Harga pokok barang tersebut, yaitu beban yang dikeluarkan barang 

tersebut  untuk apa 

2) Harga persaingan di pasar, yaitu yang digunakan sebagai acuan dari    

babarapa lembaga-lembaga keuangan yang lainnya sebagai 

pertimbangan 

3) Barang tersebut dijual kembali atau tidak maka marjin beda 

4) Berdasarkan beban itu adalah beban yang dikeluarkan pembiayaan, 

yang  dihitung dari jangka waktu yang di sepakati tersebut  

5) Laba yang diinginkan dari transaksi antara nasabah dan pihak BMT 

 Dari hasil penelitian di lapangan apabila dikaitkan dengan  teori, 

dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dalam proses mekanisme akad 

dalam penetapan harga BMT Hasanah Jabung ponorogo sudah 

melaksanakan sesuai dengan fiqih. Dan menerapan aturan aturan yang 

tercantum dalam Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mura>bahah.  

Tetapi ada sedikit perbedaan yaitu dalam mekanisme akad jual-bali 

Mura>bahah di BMT Hasanah mulai dari awal pengajuan pembiayaan, 

serta tawar menawar/ negosiasi hingga terjadinya akad. Sedangkan dalam 

teori langsung pada proses jual belinya. 
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B. Perspektif  Fiqih dan DSN-MUI Tentang Cara  Penyelesaian Wanprestasi 

pada BMT Hasanah Jabung Ponorogo 

Paparan dalam bab 3 (tiga) menunjukkan bahwa dalam pembiayaan 

Mura>bahah cara penyelesaiannya wanprestasi yaitu dilakukan dengan cara 

penagihan secara terus menerus oleh pihak BMT, jika dalam penagihan 

tersebut masih belum bisa, maka pihak BMT mendatangi nasabah dan 

membicrakan dengan seraca baik-baik, ditanya apakhah nasabah tersebut 

bener-bener tidak bisa  melunasi karna suatu kondisi atau karena sengaja tidak 

mau meruskan akadnnya tersebut, Jika nasabah tidak bisa melanjutkan 

kewajiban karna keadaan usaha atau ekonomi yang menipis maka pihak BMT 

memberi kelonnggaran angsuran pada nasabah. Dan apabila memang nasabah 

tidak bisa lagi melanjutkan kewajibannya maka dengan  kesepakatan kedua  

belah pihak menjual jaminan yang diberikan oleh nasabah tersebut kemudian 

jika hasil penjualan tersebut masih sisa uang hasil jual jaminan akan 

dikembalikan dan jika uang hasil penjualan jaminan kurang maka pihak 

nasabah wajib menambahi kekurangan tersebut,  

Hal tersebut apabila dikaitkan dengan fiqih yang menjadi landasan 

hukum syari’ah  dalam Q.S AL- Baqarah 280, yang artinya: Dan jika (orang 

yang berhutang itu dalam kesukaran berikanlah tangguhan sampai ia 

kelapangan (kelonggaran). Maka hal tersebut sudah sesuai dengan aturan. Dan  

berahirnya akad Mura>bahah  dalam fiqih yang pertama karena adanya 

kesesuaian antara ijab dan qabul kedua karna adannya kejelasan maksud pada 

kedua belak pihak, ketiga adanya penolakan ijab oleh pembeli, serta penjual 
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menarik kembali ungkapannya sebelum terdapat qabul. dan rusaknya objek 

transaksi sebelum terjadinya akad serta kedua pihak atau salah satu pihak 

hilang sebelum terjadi kesepakatan. 

Dan Jika nilai uang hasil jaminan tersebut dijual oleh pihak BMT dan 

hasil penjualan tersebut kurang maka nasabah wajib memberikan tambahah 

dari kekurangan hasil penjualan jaminan tersebut. Mengenai tentang denda 

yang terjadi akibat wanprestasi maka pihak BMT hasil denda tersebut 

dialokasikan pada dana sosial seperti pembangunan jalan yang rusak, tempat 

rehabilitas narkoba dan lain sebagainya yang digunakan untuk kemaslahatan 

bersama yang tidak menyangkut pada urusan agama. Hal tersebut apabila 

dikaitkan Fatwa yang tercantum dalam DSN-MUI yang berbunnyi: 

1. Jika uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh   

bank, maka bank dapat meminta kembali sisa kerugian kepada nasabah 

2. Jaminan dalam Mura>bahah diperbolehkan, dan bank dapat meminta 

nasabah untuk mennyediakan jaminan yang dapat dipegang. 

 Hasil temuan dilapangan apabila dikaitkan dengan teori fiqih dapat 

ditarik kesimpulan bahwasannya BMT Hasanah Jabung Ponorogo sudah 

melakukan sesuai dengan ketetuannya serta menerapkan fatwa DSN-MUI 

No.04/IV/2000 tentang Mura>bahah    

 

 

 

 

  



75 
 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dari landasan teori kennyataan yang peneliti temukan di 

lapangan serta analisis yang dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan 

sebagai berikut:                      

1. Perspektif Fiqih dan DSN-MUI Tentang Proses mekanisme akad dalam 

penetapan harga jual beli Mura>bahah  

Mekanisme akad dalam fiqih boleh dengan alasan hahwa dalam jual-beli 

harus adannya Sighat, antara ijab dan qabul.Akid, yaitu adannya penjual 

dan pembeli. Ma’qud alayh yang meliputi uang dan barang yang dijual 

belikan. 

Mekanisme akad dalam Fatwa DSN-MUI  boleh dengan alasan yang 

tertera  bahwa akad yang dilakukan dalam jual-beli babas dari riba 

(dengan mengunakan sitem mark-up  dan barang yang dijual belikan 

bukan barang yang diharamkan oleh syariat Islam,   

2. Perspektif Fiqih Dan DSN-MUI Tentang Cara  penyelesaian wanprestasi 

pada jual beli Mura>bahah dalam fiqih boleh dengan alasan adanya 

kesesuaian antara ijab dan qabul, adanya kejelasan maksud dari kedua 

belah pihak dan adannya penolakan ijab oleh pembeli. Serta Q.S AL-

Baqarah 280 yang artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) Dalam 

kesukaran, maka berilah tangguhan ia kelapangan/kelonggaran. 
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Cara penyelesaian wanprestasi dalam Fatwa DSN-MUI 04/IV/2000 boleh 

dengan alasan: Jika uang muka kurang dari kerugian yang ditanggung 

oleh bank, maka bank boleh meminta kembali sisa kerugian kepada 

nasabah.   

 B. Saran- Saran 

  Berdasarkan hasil pembahasan, maka saran yang di berikan kepada   

 pihak  BMT Hasanah Jabung Ponorogo maka dalam penetapan harga jual 

 beli Mura>bahah  lebih di perhatikan serta di tingkatkan dalam 

 pelayanannya agar semakin tambah banyak peminat dari nasabah karna 

 kualitas pelayanan dalam pelaksanaan jual-beli Mura>bahah  yang sesuai 

 dengan aturan sehingga nasabah atapun masyarakat nyaman untuk 

 bertransaksi khususnya di BMT Hasanah Jabung ponorogo. 
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