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ABSTRAK 

 

Yusnilawati, Astin. 2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Pembiayaan 

Di Koperasi Syariah Sendang Arta Abadi Takeran Magetan. Skripsi. 

Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Agus Purnomo, M. Ag. 

Kata kunci : mura<bahah, musha<rakah 

Koperasi Syariah Sendang Arta Abadi Takeran Magetan mempunyai dua 

produk pembiayaan yaitu mura<bahah dan musha<rakah. Dalam perakteknya 

terdapat kejanggalan yaitu dalam menentukan akad pembiayaan pada Koperasi 

hanya berdasarkan jumlah plafon pembiayaan. Dalam penentuan keuntungan 

mura<bahah dan mushara<kah adalah 2% setia bulannya, padahal dalam akad 

disebutkan bahwa nisbah pembiayaan musha<rakah adalah 50:50. Sehingga perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu penulis memfokuskan mengenai 

“Analisis Hukum Islam Terhadap Produk Pembiayaan Di Koperasi Syariah 
Sendang Arta Abadi Takeran Magetan.” 

Masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah mengenai, bagaimana 

tinjauan hukum Islam terhadap penentuan akad pembiayaan di Koperasi Syariah 

Sendang Arta Abadi Takeran Magetan, dan bagaimana tinjauan hukum Islam 

terhadap praktek penentuan keuntungan pembiayaan di Koperasi Syariah Sendang 

Arta Abadi Takeran Magetan. 

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan 

metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui interview dan 

dokumentasi.Data yang terkumpul selanjutnya akan diolah secara ringkas dan 

sistematis, selanjutnya dilakukan pengeditan terhadap jawaban setelah dilakukan 

dengan metode deduktif. 

Dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, 

penentuan akad produk pembiayaan mura<bahah dan musha<rakah di Koperasi 

Syariah Sendang Arta Abadi Takeran Magetan belum sesuai dengan hukum 

Islam, karena tidak ada ketentuan bahwa penentuan akad adalah atas dasar jumlah 

plafon pembiayaan. Karena seharusnya, berbeda dalam bentuk akadnya, maka 

berbeda pula tujuannya. Dalam hukum Islam juga tidak ada ketentuan yang 

mengatur bahwa akad pembiayaan dibawah Rp.10.000.000,- adalah akad 

mura<bahah dan akad pembiayaan diatas Rp. 10.000.000,- adalah akad 

musha<rakah. 

Kedua, praktek pembiayaan mura@bahah pada Koperasi Syariah Sendang 

Arta Abadi Takeran Magetan apabila ditinjau dari hukum Islam dan Fatwa DSN-

MUI sudah sesuai, karena  margin mura>bahah adalah sesuai kesepakatan para 

pihak di awal akad, sedangkan pada proses pembagian keuntungan pembiayaan 

musha<rakah  tersebut masih ada yang belum sesuai karena pembagian nisbah bagi 

hasil pembiayaan musha@rakah yang tidak sesuai dengan proporsi modal yang 

disertakan dan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam akad. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk 

membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah 

terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang 

yang dimilikinya. Kalau sudah demikian maka mau tidak mau kita 

mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, 

namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan 

berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber yang ada.
1
Kebanyakan 

orang maupun perusahaan dalam menghadapi kekurangan dana salah satu 

jalan keluar yang dapat dilakukan adalah dengan berutang kepada pihak lain.
2
 

Untuk kebutuhan jumlah dana yang cukup besar, biasanya masyarakat 

melakukan kredit pada perbankan konvensional atau pembiayaan di Lembaga 

Keuangan Syariah. Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 ayat 11 Undang-

Undang perbankan yang dimaksud dengan kredit adalah “Kredit adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan 

                                                           
1
 Kasmir, Bank & Lembaga Keuangan Lainnya  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 

229 

2
 Gatot Supramono, Perbankan Dan Masalah Kredit ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 1. 

1 
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pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” 

 Pengertian pembiayaan disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 

UU perbankan adalah “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dan pihak lain yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”3
 

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan 

dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran 

dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan 

oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pembiayaan yang diberikan oleh 

bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. 

Dalam perbankan syariah, returnatas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, 

akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di 

bank syariah.
4
 

Salah satu Lembaga keuangan syariah yang mempunyai berbagai 

macam produk pembiayaan adalah Koperasi Syariah Sendang Arta Abadi 

Takeran Magetan. Pembiayaan yang tedapat di koperasi tersebut adalah 

pembiayaan jual beli (mura<bahah) dan pembiayaan musha<rakah. 

Dalam Islam, salah satu pembiayaan jual beli adalah mura<bahah. 

Mura<bahah adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual 

                                                           
3
 Etty Mulyati, Kredit Perbankan (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 75. 

4
 Ismail, Perbankan Syariah(Jakarta:Kencana Prnada Media Group, 2011), 106. 
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beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi 

harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh 

barang tersebut dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. 

1. Rukun dan Syarat Bay’al-Mura<bahah. Menurut jumhur ulama ada empat 

rukun jual beli, yaitu :  

a. Orang yang menjual 

b. Orang yang membeli 

c. S{ighah 

d. Barang atau sesuatu yang diakadkan. 

2. Syarat-syarat yang harus ada dalam pembiayaan mura<bahah adalah : 

a. Penjual memberitahu biaya modal kepada pembeli. 

b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. 

c. Kontrak harus bebas dari riba. 

d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas 

barang. 

e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian. 

Dalam aplikasi Bank Syariah, bank merupakan penjual atas obyek 

barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang 

dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari supplier, kemudian 

menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding 

dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas 

transaksi mura<bahah dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus 
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pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama 

jangka waktu yang telah disepakati. 

Sedangkan Musha<rakah, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal 

permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan 

pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. 

Menurut  jumhur ulama‟ bahwa rukun Shi<rkah ada tiga, yaitu :
5
 

1. S{ighah, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua 

pihak yang bertansaksi yang menunjukkan kehendak untuk 

melaksanakannya.S{ighahterdiri dariija<b qabu<l yang sah dengan semua 

hal yang menunjukkan maksud Shi<rkah, baik berupa ucapan maupun 

perbuatan. 

2. ‘aqidayn, adalah dua pihak yang melakukan transaksi, Shi<rkah tidak 

sah kecuali dengan adanya dua belah pihak ini. 

3. Objek Shi<rkah, yaitu modal pokok. Bisa berupa harta maupun 

pekerjaan, adapun modal pokok haruslah jelas keberadaannya, tidak 

boleh berupa harta yang terutang ataupun benda yang tidak diketahui 

karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan 

shi<rkah.  

                                                           
5
Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, (Jakarta : Prenada Media Group, 2013), 

220. 
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Adapun yang menjadi syarat shi<rkah menurut kesepakatan ulama 

yaitu :
6
 

1. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan atau 

keahlian untuk mewakilkan dan menerima perwakilan. Demikian ini 

dapat terwujud bila seseorang berstatus merdeka, baligh, dan pandai. 

Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai 

mitra jika ditinjau dari segi adilnya sehingga ia menjadi wakil 

mitranya dalam membelanjakan harta 

2. Modal shi<rkah diketahui 

3. Modal shi<rkah ada pada saat transaksi 

4. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, 

seperti setengah, dan lain sebagainya. 

Modal musha<rakah harus ditentukan dengan jelas dalam kontrak. 

Masing-masing pihak dapat menyerahkan sekian persen modal dan para 

mitra tidak dituntut untuk memberikan modal dalam jumlah yang sama. 

Pembahasan musha<rakah dalam fiqih menunjukkan bahwa 

musha<rakah adalah suatu kontrak yang lazimnya diikuti oleh para mitra 

yang setara, artinya, kedua belah pihak sepakat dengan syarat-syarat 

kontrak, dan salah satu pihak tidak boleh mendiktekan syarat-syarat 

tersbut kepada pihak yang lain. 

                                                           
6
 Ibid., 221. 
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Dalam prakteknya, pembiayaan dengan akad pembiayaan jual beli 

(mura<bahah) dan akad musha<rakah di Koperasi Syariah Sendang Arta 

Abadi Takeran Magetan, penentuan akadnya adalah berdasarkan jumlah 

dana yang dibutuhkan nasabah. 

Akad musha<rakah yang ada di Koperasi Syariah Sendang Arta 

Abadi Takeran Magetan dilakukan hanya untuk nasabah yang 

membutuhkan pembiayaan minimal Rp. 10.000.000,-. meskipun untuk 

keperluan lain, misalnya kebutuhan konsumtif apabila jumlah dana lebih 

dari Rp.10.000.000,- tetap menggunakan akad musha<rakah. 

Pembiayaan yang kurang dari Rp.10.000.000 akan diproses dengan 

akad jual beli atau mura<bahah. Begitu juga sebaliknya apabila keperluan 

dana adalah untuk modal usaha, tetapi dana tersebut kurang dari Rp. 

10.000.000,- maka diproses dengan akad pembiayaan jual beli 

(mura<bahah). 

Sebelum melakukan pembiayaan, biasanya hal pertama yang 

dilakukan nasabah adalah mendatangi koperasi dan menyebutkan berapa 

jumlah dana yang dibutuhkan serta munjukkan jaminan dan menyebutkan 

untuk apa dana tersebut. Jadi penentuan akad apa yang digunakan 

hanyalah berdasarkan jumlah atau plafon dana yang diperlukan nasabah. 

Jika kurang dari Rp. 10.000.000,-  maka menggunakan akad jual beli 

(mura<bahah), dan jika diatas Rp. 10.000.000,- maka menggunakan akad 

musha<rakah. 
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Dalam melakukan pembiayaan, musha<rakah maupun pembiayaan 

jual beli (mura<bahah), terdapat jasa yang ditetapkan oleh pihak koperasi 

sebesar 2% dari jumlah pembiayaan untuk setiap angsuran. Jasa tersebut 

merupakan suatu keuntungan yang diperoleh pihak koperasi, atas fasilitas 

pembiayaaan yang telah diberikan kepada nasabah. 

Dalam menetapkan keuntungan pembiayaan mura<bahahadalah di 

dalam akad tertera 2% dari jumlah pembiayaan. Sedangkan di dalam akad 

musha<rakah di dalam akad tertera pembagian keuntungan nisbah bagi 

hasil adalah 50:50. Dalam prakteknya pihak koperasi dalam pembiayaan 

musha<rakahmenetapkan bagi hasil 2% setiap bulannya. 

Dengan adanya kesenjangan tersebut, dan melihat fakta yang 

terjadi di Koperasi Syariah Sendang Arta Abadi Takeran Magetan, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan masalah 

tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Produk  Pembiayaan Di Koperasi Syariah Sendang Arta 

Abadi Takeran Magetan” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan akad pembiayaan 

di Koperasi Syariah Sendang Arta Abadi Takeran Magetan? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek penentuan 

keuntungan pembiayaan di Koperasi Syariah Sendang Arta Abadi 

Takeran Magetan? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penentuan akad 

pembiayaan di Koperasi Syariah Sendang Arta Abadi Takeran Magetan. 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek penentuan 

keuntungan pembiayaan di Koperasi Syariah Sendang Arta Abadi 

Takeran Magetan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan Ilmiah 

Secara teoritis penelitian ini sebagai sumbangsih dalam rangka 

memperkaya pengetahuan dalam bidang muamalah khususnya mengenai 

produk pembiayaan. 

2. Kegunaan Terapan 

a. Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan 

gambaran yang jelas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap 

produk pembiayaanmura<bahah dan musha<rakah. 

b. Sebagai karya ilmiah untuk melengkapi syarat guna memperoleh 

gelar Strata satu (S-1) di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

E. Kajian Pustaka 

Skripsi Linda Karismawati yang berjudul “Analisa Hukum Islam 

Terhadap Pembiayaan di BMT Nnurrohman Janti Slahung”. Menyimpulkan 

bahwa konsep pembiayaan yang digunakan di BMT Nurrohman Janti 

Slahung belum sesuai dengan konsep akad transaksi syari‟ah. Akad yang 

digunakan di BMT Nurrohman Janti Slahung sudah sesuai dengan syari‟ah. 
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Penetapan keuntungan pembiayaan di BMT Nurrohman Janti Slahung belum 

sesuai dengan syari‟ah.
7
 

Skripsi Ahmad Rifail Yusro yang berjudul “Analisis Hukum Islam 

Terhadap Penerapan Akad Mura<bahah pada KJKS Makmur Abadi Dolopo 

Madiun”. Menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan mura<bahah 

yang terjadi di KJKS Makmur Abadi belum sesuai dengan Hukum Islam, 

karena ada rukun yang belum terpenuhi. Dalam aplikasinya tidak tertulis 

dalam isi perjanjian mengenaispesifikasi, harga, serta bentuk barang. Proses 

pelaksananaa pembiayaan mura<bahah KJKS Makmur Abadi apabila dilihat 

dari segi hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI ada yang belum sesuai, yaitu 

pada proses pembiayaan mura<bahah, pada tahapan pemberian surat kuasa 

kepada nasabah untuk membeli barang, nasabah tidak memberikan bukti 

pembelian kepada pihak KJKS.
8
 

Skripsi Dian Nova Cahyani yang berjudul “Analisis Akad Pembiayaan 

Musha<rakah (Studi Kasus Perjanjian Musha<rakah No.55/064-1/10/10 Di 

BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga)”, tahun 2013. Hasil penelitian itu 

menyimpulkan bahwa  musha<rakah yang dilaksanakan di Buana Mitra 

Perwira Purbalingga menunjukkan bahwa, secara normatif sudah sesuai 

dengan konstruksi / susunan akad menurut perjanjian dalam islam. Namun 

demikian, dalam subsanti isinya masih terdapat beberapa hal yang belum 

sesuai dengan konsep hukum Islam, dimana masih ada beberapa hal yang 

                                                           
7
 Linda Karismawati,“Analisa Hukum Islam Terhadap Pembiayaan di BMT  Nurrohman 

Janti Slahung,” (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2015), 78. 
8Ahmad Rifail Yusro, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Mura<bahah pada 

KJKS Makmur Abadi Dolopo Madiun,” (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2015), 82. 
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kurang sesuai, yaitu kedudukan pihak tidak setara, penetapan nominal uang 

yang harus disetorkan ditentukan diawal padahal belum mengetahui apakah 

usaha yang dilakukan nasabah mendapat keuntungan atau rugi, dan tidak ada 

penangguhan waktu pada saat hutang jatuh tempo.
9
 

Beberapa judul skripsi yang ada, belum ada penelitian yang secara spesifik  

membahas tentang “tinjauan hukum Islam terhadap produk pembiayaan di 

Koperasi Syariah Sendang Arta Abadi Takeran Magetan”. Penelitian ini 

berbeda dengan penelitian yang disebut diatas, karena masalah yang penulis 

angkat lebih fokus kepada penentuan akad pembiayaan berdasarkan jumlah 

palafon pembiayaan dan penentuan pembagian keuntungan dalam produk 

pembiayaan di Koperasi Syariah Sendang Arta Abadi Takeran Magetan. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (field research) yaitu 

dengan cara mencari data secara langsung di lokasi penelitian dengan 

melihat obyek yang diteliti. Dimana seorang peneliti melakukan 

eksplorasi secara mendalam terhadap program, proses, kejadian, 

aktivitas, terhadap satu atau lebih orang.
10

 

Pada penelitian ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan 

kualitatif naturalis yaitu pelaksanaan penelitian ini dilakukan secara 

                                                           
9
 Dian Nova Cahyani, “Analisis Akad Pembiayaan Musha<rakah (Studi Kasus Perjanjian 

Musha<rakah No.55/064-1/10/10 Di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga)”dalam 

http://eprints.walisongo.ac.id/1112/, (diakses pada tanggal 26 April 2017, jam 14:10). 
10

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi(Mixed Methods), 

(Bandung: CV Alfabeta, 2013), 15. 

http://eprints.walisongo.ac.id/1112/
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alamiah, apa adanya, dalam situasi normal dan tidak dimanipulasi 

keadaan dan kondisinya, serta menekan deskripsi secara alami. 

Pengambilan data atau penjaringan fenomena yang dilakukan dari 

keadaan sewajarnya. Dengan sifat ini peneliti dituntut untuk terlibat 

langsung di lapangan.
11

 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti merupakan pengamat partisipan atau 

pengamat penuh. Selain itu dalam melakukan pengamatan peneliti dalam 

rangka observasi dilakukan secara terang-terangan. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil tempat di Koperasi Syariah 

Sendang Arta Abadi Takeran Magetan. 

4. Data dan Sumber Data 

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memecahkan masalah menjadi 

bahasan pokok, penulis membutuhkan data-data antara lain: 

a. Data tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan 

akad pembiayaandi Koperasi Syariah Sendang Arta Abadi Takeran 

Magetan. 

b. Data tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek 

pembiayaan di Koperasi Syariah Sendang Arta Abadi Takeran 

Magetan. 

                                                           
11

 Bei Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Hukum (Bandung: CV Pustaka Setia, 

2009), 101. 
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Sumber data adalah subyek darimana dara diperoleh, dalam penulisan 

skripsi ini ada dua sumber data yang dipakai oleh penulis: 

a. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data,
12

 yaitu pihak  kreditur (Koperasi 

Syariah Sendang Arta Abadi Takeran Magetan) 

b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, 

tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. 

Data sekunder biasanya data dokumentasi, buku, atau data laporan 

yang telah tersedia. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpula data dalam penelitian ini dengan cara: 

a. Interview, merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data 

dari informasi. Interview (wawancara) adalah percakapan dengan 

maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan dan yang mewawancarai memberi 

jawaban atas pertanyaan. Hal ini untuk mengetahui bagaimana 

produk pembiayaan di Koperasi Syariah Sendang Arta Abadi 

Takeran Magetan. 

b. Dokumentasi, merupakan cara pengumpulan data melalui 

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

                                                           
12

 Sugiyono, Memahami Penenlitian Kualitatif (Bandung: CV Alabeta, 2005), 62. 
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tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang 

berhubungan dengan masalah penelitian.
13

 

6. Teknik Pengolahan Data 

a. Editing, pemeriksaan kembali semua data yang telah diperoleh 

terutama dari segi kelengkapan bacaan, kejelasan makna, kesesuaian, 

dan keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya. 

b. Organising, yaitu menyusun data dan memuat sistematika paparan 

yang diperoleh dari kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya. 

c. Penemuan hasil riset, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap 

hasil pengorganisasian riset dengan menggunakan kaidah-kaidah dan 

dalil-dalil yang sesuai, sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai 

pemecah dari rumusan yang ada.
14

 

7. Anilisa Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deduktif yaitu 

suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu 

pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal 

atau masalah yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang 

bersifat khusus. 

 

 

 

                                                           
13

 S.Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan(Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 158. 

14
 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 

58. 
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8. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keandala (rehabilitas).
15

 Derajat 

kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data) dan diadakan 

pengecekan dengan teknik pegamatan yang tekun, dan triangulasi.  

a. Ketentuanpengamataninidilakukandengancara:  

1) Mengadakanpengamatandengantelitidanrincisecaraberkesinam

bunganterhadapfaktor-faktor yang menonjol yang 

adahubungannyadenganproduk pembiayaan di Koperasi 

Syariah Sendang Arta Abadi Takeran Magetan. 

2) Menelaahhnyasecararincisampaipadasuatutitik, 

sehinggapadapemeriksaantahapawaltampaksalahsatuatauseluru

hfaktor yang ditelaahsudahdipahamidengancara yang biasa.  

b. TeknikTriangulasidapatdicapaipenelitidengancara:  

1) membandingkan data hasilpegamatandengan data 

hasilwawancara,  

2) Membandingkanapa yang dikatakan orang di 

depanumumdenganapa yang dikatakansecarapribadi, 

3) Membandingkanapa yang dikatakan orang-orang 

tentangsituasipenelitiandenganapa yang 

dikatakansepanjangwaktu,  

                                                           
15

 Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2009), 344. 
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4) Membandingkankeadaandanperspektifseseorangdenganberbag

aipendapatdanpandangan orang yang berpendidikan,  

5) Membandingkanhasilwawancaradenganisisuatudokumen yang 

berkaitan. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan penyusunan skripsi ini, maka 

pembahasannya dikelompokkan menjadi V (lima) bab. Semuanya itu 

merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan dengan yang 

lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut: 

Bab I: Pendahuluan. Bab ini merupakan pendahuluan atau gambaran 

umum untuk memberikan pola pemikiran keseluruhan skripsi ini yang 

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

penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II: Konsep produk pembiayaan mura<bahah dan musha<rakah. Bab ini 

merupakan serangkaian teori sebagai landasan teori yang digunakan untuk 

menganalisa permasalahan-permasalahan pada bab III. Dalam bab ini, 

diungkapkan mengenai pengertian mura<bahah dan musha<rakah, dasar hukum 

mura<bahah dan musha<rakah, rukun dan syarat mura<bahah dan musha<rakah, 

serta ketentuan fatwa DSN-MUI tentang mura<bahah dan musha<rakah dalam 

perbankan. 
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Bab III: Gambaran umum tentang produk pembiayaan di Koperasi 

Sendang Arta Abadi Takeran Magetan yang pembahasannya meliputi profil 

Koperasi Sendang Arta Abadi Takeran Magetan, penentuan akad pembiayaan 

di Koperasi Sendang Arta Abadi Takeran Magetan, dan praktek pembiayaan 

di Koperasi syariah Sendang Arta Abadi Takeran Magetan. 

Bab IV: Analisa Hukum Islam terhadap produk pembiayaan di Koperasi 

Syariah Sendang Arta Abadi Takeran Magetan. Bab ini merupakan analisa 

tentang penentuan akad pembiayaan dan praktek penentuan keuntungan 

pembiayaan dalam perspektif hukum Islam. 

Bab V: Penutup. Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari 

pembahasan skripsi ini, yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok 

pemasalahan, serta saran-saran. 
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BAB II 

KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG PRODUK PEMBIAYAAN 

MURA<BAHAH DAN MUSHA<RAKAH 

A. Mura<bahah 

1. Pengertian Pembiayaan Mura<bahah 

Secara bahasa,mura<bahahberasal dari kata al ribh yang bermakna 

berlebihan. Mura<bahah adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu 

bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan 

barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk 

memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan (margin) yang 

diinginkan.
16

 

Dalam konotasi Islam, mura<bahah pada dasarnya berarti penjualan. 

Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah 

bahwa penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai 

pokok barang dan berapa keuntungan yang dibebankannya pada nilai 

tersebut.
17

 

Mura<bahah merupakan bagian akad dalam jual beli. Secara 

transaksional, dalam fiqh disebut dengan bay‟ al-mura<bahah. Mura<bahah, 

berasal dari perkataan Ribh yang berati pertambahan. Secara pengertian 

umum diartikan sebagai suatu penjualan barang seharga barang tersebut 

ditambah dengan keuntugan yang disepakati. Misalnya, seseorang 

membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan 

                                                           
16

 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 81. 

17
 Adrian Sutedi, Perbankan Syariah, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), 95. 
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tertentu. Dalam ungkapan lain, Ibn Rusyd mengartikan mura<bahahsebagai 

jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang 

disepakati. 

Dari pengertian yang menyatakan adanya keuntungan yang 

disepakati, mura<bahah memiliki karakter yaitu si penjual harus 

memberitahu kepada pembeli tentang harga pembelian barang dan juga 

menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.
18

 

Mura<bahah menurut Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 

tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang 

Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah adalah jual 

beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin 

keuntungan yang disepakati.
19

 

Mura<bahahmenurut Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan 

menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya 

dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. 

2. Dasar hukum pembiayaan mura<bahah 

Karena mura<bahahini merupakan salah satu bentuk jual beli, 

mayoritas ulama berpendapat bahwa dasar hukum mura<bahahini sama 

seperti dalam dasar hukum jual beli pada umumnya. 

                                                           
18

 Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia , (Yogyakarta : Fajar Media 

Press,2014),222 

19
 Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad 

Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan 

Prinsip Syariah. 
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Diantara dasar hukum yang digunakan jumhur ulama adalah Al-

Qur’a<n dan h{a<dith Rasulullah saw.  

a. Al-Qur’a<n 

1) Surat Al-Baqarah: 275 















 

Artinya :   

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

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian 

itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), 

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang 

Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 

berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah 

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), 

Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya.
20
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Al-Qur‟an, 2: 275. 
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2) Surat Al-Nisa‟: 29 









 

Artinya : 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

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

dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu.
21

 

 

b. Al-H{a<dith 

م   س يه  ه  ى  ي ص ه أ  ه  ضي  ي  ث ( :  ص ث

ك  ى أج: في  يت، ض، ي إ ي  ش ط      ,خ

ي    (22
 

Artinya :Dari S{uhayb r.a, bahwa Rasulullah Saw, bersabda : “Tiga 
perkara yang ada barakah di dalamnya : jual beli yang temponya 

secara tertentu, memberikan modal seseorang untuk berdagang, dan 

                                                           
21

Al-Qur‟an, 4: 29. 
22Abi< Abdullah Muhammad Bin Yazi<d Qazwayni <,Sunan Ibn Majah Jilid 1 (Berut: Da<ral-

Fikr, 1995), 720 
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mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan ruma tangga, 

bukan untuk jual beli”.23
 

 

 

 

c. Ijma’ 

Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli 

sebagai transaksi riil yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah 

Rasulullah.
24

Jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada orang 

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

memberimu keuntungan sekian”, lalu orang itupun membelinya, maka 

jual beli ini adalah sah.
25

 

3. Rukun dan syarat pembiayaan mura<bahah 

a. Rukun Mura<bahah 

1) ‘Aqi<dterdiri dariBay‟ (penjual)dan Mushtari(pembeli). Bay’ yaitu 

pihak yang memiliki barang untuk dijual atau pihak yang ingi 

menjual barangnya. Dalam transaksi pembiayaan mura<bahah 

perbankan syariah merupakan pihak penjual. Mushtari‟ (pembeli) 

yaitu pihak yang membutuhkan dan ingin membeli barang dari 

penjual, dalam pembiayaan mura<bahah nasabah merupakan pihak 

pembeli. 

                                                           
23

 Abdullah Shonhaji dkk, Tarjamah Sunan Ibn Majjah Jilid 3 (Semarang: CV.Asy-

Syifa‟, 1993),122. 
24

 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syari‟ah di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2007),107. 

25
 Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syari‟ah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum 
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2) Ma’qu <d ‘alayh (obyek jual beli) yaitu barang yang 

diperjualbelikan. Barang tersebut harus sudah dimiliki oleh penjual 

atau menyanggupi untuk mengadakan barang yang diinginkan. 

3) S{ighahija<b qabu<l (ucapan serah terima).
26Menurut ulama syafi‟iyah 

bahwa jual beli tidak sah kecuali dilakukan dengans{ighahyang 

berupa ucapan tertentu atau cara lain yang dapat menggantikan 

ucapan, seperti jual beli dengan tulisan, utusan orang, atau dengan 

isyarat tunawicara yang dapat dimengerti (dipahami maksudnya).
27

 

b. Syarat Mura<bahah 

1) Penjual memberitahu biaya modal kepada pembeli. 

2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. 

3) Kontrak harus bebas dari riba. 

4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas 

barang. 

5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian.
28

 

Beberapa syarat pokok mura<bahah menurut Usmani (1999), 

antara lain sebagai berikut: 

1) Mura<bahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika 

penjualsecara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang 
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 Dumairi Nor, dkk, Ekonomi Syari‟ah Versi Salaf (Pasuruan: Pustaka Sisogiri, 2008), 41 

27
Qamarul Huda, Fiqh Muamalah(Yogyakarta: Teras, 2011), 56. 
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akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan 

menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan. 

2) Tingkat keuntungan dalam mura<bahah dapat ditentukan 

berdasarkan kesepakatan bersama. 

3) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh 

barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya 

dimasukkan kedalam biaya perolehan untuk menentukan margin 

keuntungan. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, 

seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha, dan sebagainya tidak 

dapat dimasukkan kedalam harga untuk suatu transaksi. Margin 

keuntungan yang diminta itulah yang mengcover pengeluaran-

pengeluaran tersebut. 

4) Mura<bahah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan 

barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat 

dipastikan, barang/ komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan 

prinsip mura<bahah. 

Contoh (1) : A membeli sepasang sepatu seharga Rp. 100.000. 

A ingin menjual sepatu tersebut secara mura<bahah denga margin10 

persen. Harga sepatu dapat ditentukan secara pasti sehingga jual beli 

mura<bahah tersebut sah. 

Contoh (2) : A membeli jas dan sepatu dalam satu paket dengan 

hargaRp. 500.000. A dapat menjual paketjas dan sepatu dengn prinsip 

mura<bahah. Akan tetapi, A tidak dapat menjual sepatu secara terpisah 
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dengan prinsip mura<bahahkarena harga sepatu secara terpisah tidak 

diketahui dengan pasti.
29

 

c. Akad Mura<bahah 

Akad adalah keterkaitan antara ija<b (pernyataan 

penawaran/pemindahan kepemilikan), dan qabu<l (pernyataan 

penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyari‟atkan dan 

berpengaruh pada sesuatu. 

Menurut jumhur fuqaha <rukun akad terdiri atas: 

1) „Aqidyaitu orang yangberakad (bersepakat). Pihak yang 

melakukan akad ini dapat terdiri dari dua orang atau lebih. 

2) Ma‟qud Alayhialah benda-benda yang diakadkan, seperti 

benda-benda yang ada dalam transaksi jual beli, dalam akad 

hibah, dalam bentuk gadai, dan bentuk-betuk akad lainnya. 

3) Maudhu‟ al-„aqd yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad, 

biasanya mempunyai tujuan yeng berbeda-beda. Karena itu, 

berbeda dalam bentuk akadnya,maka berbeda pula tujuannya. 

dalam akad jual beli, tujuan pokoknya adalah memindahkan 

barang dari pihak penjual ke pihak pembeli dengan disertai 

gantinya (berupa uang/barang). 

4) S{ighah yang terdiri dari ija<b dan qa<bul. Pengertian ija<b adalah 

permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang 
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berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan 

akad. Sedangkanqabu<ladalah perkataan yang keluar dari pihak 

yang lain, yang diucapkan setelah adanya ija<b.
30

 

Pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk 

dirinya (ahliyah). Obyek akad harus ada ketika terjadi akad, harus 

sesuatu yang disyari‟atkan, harus bisa diserahterimakan ketika terjadi 

akad, dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad. Sementara 

itu, ija<b dan qabu<l harus jelas maksudnya, sesuai antara ija<b dan qabu<l. 

Akad mura<bahah yang digunakan bank syariah dalam operasinya 

terutama diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan. Dalam melihat 

produk-produk bank syariah, selain bentuk atau nama produknya, yang 

perlu diperhatikan adalah prinsip syariah yang digunakan oleh produk 

yang bersangkutan dalam akadnya (perjanjian), dan bukan hanya nama 

produknya sebagaimana produk-produk bank konvensional. Hal ini 

terkait dengan bagaimana hubungan antara bank dan nasabah yang 

menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
31

 

4. Fatwa DSN Tentang Pembiayaan Mura<bahah 

a. Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mura<bahah 

Beberapa ketentuan yang diatur dalamfatwa ini, antara lain sebagai 

berikut: 

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah: 
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1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba 

2)  Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh Syariah Islam 

3)  Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 

yang disepakatikualifikasinya. 

4)  Bank membeli barang yang diperlukan 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 hutang. 

6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan 

harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Bank harus 

memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah 

berikut biaya yang diperlukan. 

7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada 

jangka waktutertentu yang telah disepakati. 

8) Pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah 

untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad. 

9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 

barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan 

setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank. 

Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah: 

1) Nasabah mengajukan permohonan danperjanjian pembelian suatu 

barang/ aset kepadabank. 
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2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih 

dahulu aset yang dipesan secara sah dengan pedagang. 

3) Bank kemudian menawarkan  aset tersebut kepada nasabah, dan 

nasabah harus menerima (membeli) sesuai dengan perjanjian yang 

telah disepakatinya. Kedua belah pihak harus membuat kontrak jual 

beli. 

4) Bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat 

menandatangani kesepakatan awal pemesanan. 

5) Jika kemudian nasabah menolak membeli barang tersebut, biaya riil 

bank harus dibayar dari uang muka tersebut. 

6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung 

oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada 

nasabah. 

7) Jika uang muka memakai kontrak „urbun ebagai alternative dari uang 

muka, maka : 

a) Jika nasabah membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa 

harga 

b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank 

maksimal sebesar kerugian yang ditanggung bank akibat 

pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak 

mencukupi,nasabah wajib melunasi kekurangannya. 

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah: 
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1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan 

pesanannya 

2)  Bank dapat meminta nasabahmenyediakan jaminan yang dapat 

dipegang. 

Keempat : Hutang dalam Murabahah: 

1) Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi 

murabahah tidak adakaitannya dengan transaksi lain yang 

dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. 

2) Jika nasabah menjual kembali barang tersebut sebelum masa 

angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh 

angsurannya. 

3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah 

tetap harusmenyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. 

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah: 

1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda 

penyelesaian hutangnya. 

2)  Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau 

salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka 

penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah 

tidak tercapai kesepakatan. 

Keenam : Bangkrut dalam Murabahah: 
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Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan 

hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi 

sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.
32

 

B. Musha<rakah 

1. Pengertian Pembiayaan Musha<rakah 

Musha<rakah secara bahasa berarti mencampur. Dalam hal ini, 

mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain. Musha<rakah dikenal juga dengan istilah 

shi<rkah. Menurut istilah fiqih, shi<rkah adalah sesuatu akad atara dua 

orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam keuntungan. 

 Menurut Hanafiyah, shi<rkah adalah perjanjian antara dua pihak 

yang bersyarikat mengenai pokok harta dan keuntungannya. Sedangkan 

menurut Syafi‟iyah, tetapnya hak tentang sesuatu terhadap dua pihak atau 

lebih secara merata. 

 Pengertian lain musha<rakah adalah akad kerjasama diantara para 

pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari 

keuntungan. Prinsip musha<rakah, yaitu perjanjian antara pihak pihak 

untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan 

pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati. 

Dalam Perbankan, musha@rakah adalah pembiayaan sebagian dari 

modal usaha keseluruhan, yang mana pihak Bank dapat dilibatkan dalam 

proses manajemen. Pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian yang 

disepakati bersama. Bank memberikan fasilitas pada nasabahnya 
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berpartisipasi dalam suatu proyek. Dalam ketentuan Musha@rakah juga 

disebutkan bahwa partisipisi pihak bank dan nasabah merupakan dasar 

pelaksanaan musha<rakah.
33

 

Musha<rakah, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah 

kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, 

keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian 

keuntungan berdasarkan nisbah.
34

 

2. Dasar Hukum Pembiayaan Musha<rakah 

a. Al-Qur’a <n 

1) Surat AlS{a<d 24 








 

Artinya: "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 

berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian 

yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan 

amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini"
35
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2) Surat Al Nisa<’ ayat 12 

 

Artinya : “Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, 

sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar 

hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). 

(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-

benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Penyayang.”36
 

 

b. Al-Ha<dith 

ي   ز    ّ صيصي  مح ي  ّ  س ّ ث مح ح

ي  تي يه ,حيّ  ه  ,  ف ي  ي ه يكي :   ش  ثاث 

ه  ح ه ص ح م ي   ي, م  جت م  ه خ 37فإ خ
 

Artinya: "Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al- 

Mashishi dari Muhammad Al-Zabriqan dari Abi Hayyana Al-Taimi 

dari ayahnya dari Abi Hurairah  telah berkata Rasulullah : Aku adalah 

yang ke tiga dari dua orang yang bersekutu selama salah ssatu diantara 

keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya dan apabila mereka 

berkhianat aku keluar dari mereka" (HR : Abu Dawud)
38
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3. Rukun Dan Syarat Pembiayaan Musha<rakah 

a. Rukun Musha<rakah 

Menurut ulama Hanafi<yah segala transaksi hanya ada satu rukun, 

yaitu shighat (ija<b dan qabu<l) termasuk dalam transaksi shi<rkah karena 

s{ighahlah yang mewujudkan adanya transaksi. 

Sedangkan menurut jumhur ulama‟ bahwa rukun Sh<irkah ada tiga, 

yaitu :
39

 

1) S{ighah, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua 

pihak yang bertansaksi yang menunjukkan kehendak untuk 

melaksanakannya. S{ighah terdiri dari ija<bqabu<l yang sah dengan 

semua hal yang menunjukkan maksud Shi<rkah, baik berupa 

ucapan maupun perbuatan. 

2) ‘aqidayn, adalah dua pihak yang melakukan transaksi, 

shi<rkahtidak sah kecuali dengan adanya dua belah pihak ini. 

3) Ma’qu<d ‘Alayh, yaitu modal pokok. Bisa berupa harta maupun 

pekerjaan, adapun modal pokok haruslah jelas keberadaannya, 

tidak boleh berupa harta yang terutang ataupun benda yang tidak 

diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang 

menjadi tujuan shi<rkah.  

b. Syarat Musha<rakah 
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Adapun yang menjadi syarat shi<rkah menurut kesepakatan ulama 

yaitu :
40

 

5. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan atau 

keahlian untuk mewakilkan dan menerima perwakilan. Demikian 

ini dapat terwujud bila seseorang berstatus merdeka, baligh, dan 

pandai. Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya 

sebagai mitra jika ditinjau dari segi adilnya sehingga ia menjadi 

wakil mitranya dalam membelanjakan harta 

6. Modal shi<rkah diketahui 

7. Modal shi<rkah ada pada saat transaksi 

8. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, 

seperti setengah, dan lain sebagainya. 

Syarat berikutnya yang berkaitan dengan ma’qu<d ‘alayh adalah 

nisbah laba harus disesuaikan dengan besaran nilai modal setiap 

mitra. Sebab keuntungan merupakan perkembangan atau 

produktivitas dari modal. Karena itu, akad shi<rkah batal apabila 

dalam shi<rkah yang dijadikan acuan margin adalah kinerja. 

Demikian juga batal apabila margin profit tidak sesuai dengan 

besaran nilai modal antar mitra, seperti nisbah laba 50:50 dari 

persentase modal 40:60, atau sebaliknya.  

  Disamping nisbah keuntungan, nisbah kerugian juga harus 

disesuaikan dengan nilai modal setiap mitra. Artinya, ketika dalam 
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perjalanan bisnis mengalami kerugian, maka ditanggung setiap mitra 

sesuai dengan persentase nilai modalnya masing-masing.
41

 

  Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra 

menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Oleh karena 

itu, jika seorang mitra menyertakan 40 persen modal, maka dia harus 

menanggung 40 persen kerugian, tidak lebih, tidak kurang. Apabila 

tidak demikian, akad musha<rakahtidak sah. Jadi, menurut Imam 

Syafi’i, porsi keuntungan atau kerugian dari masing-masing mitra 

harus sesuai dengan porsi penyertaan modalnya.42
 

c. Akad Musha<rakah 

Musha<rakah merupakan hubungan yang dibentuk oleh para mitra 

melalui kontrak atau akad yang disepakati bersama, makaotomatis 

empat syarat akad yaitu 

1) Syarat berlakunya akad (ini‟qod) yaitu syarat umum yang 

harus ada dalam setiapakad, seperti syarat pelaku akad, obyek 

akad, dan sighah. 

2) Syarat sahnya akad (shihah), yaitu syarat yang diperlukan 

secara syariah agar akad berpengaruh, seperti dalam 

perdagangan, harus bersih dari cacat. 
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3) Syarat terealisasinya akad (nafadz) yaitu ada dua, kepemilikan 

(barang dimiliki oleh pelaku dan berhak menggunakannya) 

dan wilayah. 

4) Syarat lazimyaitu bahwa akad harus dilaksanakan apabila tidak 

ada cacat. 

Keempat syarat tersebut harus dipenuhi. Misalnya, para mitra 

usaha harus memenuhi syarat pelaku akad (ahliyah dan wilayah), 

akadharus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya 

tekanan, penipuan, atau penggambaran yang keliru.
43

 

4. Fatwa DSN Tentang Pembiayaan Musha<rakah 

a. Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 TentangMusha<rakah 

Beberapa Ketentuan: 

1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 

menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), 

dengan memperhatikan hal-hal berikut: 

a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan 

tujuan kontrak (akad). 

b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. 

c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau 

dengan menggunakan cara- cara komunikasi modern. 

2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan 

hal-hal berikut: 
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1. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan 

perwakilan. 

2. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap 

mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. 

3. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam 

proses bisnis normal. 

4. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk 

mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi 

wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan 

memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian 

dan kesalahan yang disengaja. 

5. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau 

menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. 

3) Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dankerugian) 

a) Modal 

1. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas perak atau 

yang nilainya sama.Modal dapat terdiri dari aset 

perdagangan,seperti barang-barang, properti, dan 

sebagainya.Jika modal berbentuk aset, harus terlebih 

dahuludinilai dengan tunai dan disepakati oleh paramitra. 

2. Para pihak tidak boleh meminjam,meminjamkan, 

menyumbangkan ataumenghadiahkan modal musyarakah 

kepada pihaklain, kecuali atas dasar kesepakatan. 



39 

 

 

3. Pada prinsipnya, dalam pembiayaanmusyarakah tidak ada 

jaminan, namun untukmenghindari terjadinya penyimpangan, 

LKSdapat meminta jaminan. 

b) Kerja 

1. Partisipasi para mitra dalam pekerjaanmerupakan dasar 

pelaksanaan musyarakah; akantetapi, kesamaan porsi kerja 

bukanlahmerupakan syarat. Seorang mitra bolehmelaksanakan 

kerja lebih banyak dari yanglainnya, dan dalam hal ini ia 

boleh menuntutbagian keuntungan tambahan bagi dirinya. 

2. Setiap mitra melaksanakan kerja dalammusyarakah atas nama 

pribadi dan wakil darimitranya. Kedudukan masing-masing 

dalamorganisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak. 

c) Keuntungan 

1. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelasuntuk 

menghindarkan perbedaan dan sengketapada waktu alokasi 

keuntungan atau penghentianmusyarakah. 

2. Setiap keuntungan mitra harus dibagikansecara proporsional 

atas dasar seluruhkeuntungan dan tidak ada jumlah yang 

ditentukandi awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. 

3. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jikakeuntungan 

melebihi jumlah tertentu, kelebihanatau prosentase itu 

diberikan kepadanya. 
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4. Sistem pembagian keuntungan harustertuang dengan jelas 

dalam akad. 

d) Kerugian 

Kerugian harus dibagi di antara para mitrasecara pro-porsional 

menurut saham masing-masing dalam modal. 

4) Biaya Operasional dan Persengketaan 

a) Biaya operasional dibebankan pada modalbersama. 

b) Jika salah satu pihak tidak menunaikankewajibannya atau jika 

terjadi perselisihan diantara para pihak, maka 

penyelesaiannyadilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari‟ahsetelah 

tidak tercapai kesepakatan melaluimusyawarah.
44

 

a. Keuntungan maupun kerugian dibagi secara proporsional 

berdasarkan kesepakatan di awal akad.
45

 Nisbah keuntungan untuk 

masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan 

keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha. Imam Malik dan 

Imam Syafi‟i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi di 

antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya 

dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.
46
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BAB III 

PRODUK PEMBIAYAAN DI KOPERASI SENDANG ARTA ABADI 

TAKERAN MAGETAN 

A. Profil Koperasi Syariah Sendang Arta Abadi Takeran Magetan 

1. Sejarah Berdirinya  

Koperasi Syariah “ Sendang Artha Abadi “ berdiri pada tanggal 27 

Agustus 2007. Koperasi ini di dirikan karena keprihatinan Bapak Hari 

Wuryanto, SH melihat banyaknya masyarakat di sekitarnya yang 

terbelenggu dengan hutang – hutang pada rentenir. Dimana, masyarakat 

banyak menggantungkan kebutuhahan keuangannya pada lembaga 

keuangan yang ribawi, yang menggunakan bunga tinggi. 

Kemudian bersama beberapa tokoh masyarakat di Kecamatan 

Takeran beliau bermaksud membuat sebuah lembaga keuangan yang bisa 

membantu permasalahan tersebut dengan mendirikan sebuah lembaga 

keuangan mikro yang berbasis syariah. Karena beliau yakindengan 

mendirikan lembaga keuangan syariah masyarakat akan bisa terbebas dari 

rentenir – rentenir yang sudah menjerat mereka selama ini. 

Akhirnya dengan Bismilahirrahmannir- rahim, pada tanggal 27 

Agustus 2007 bersama 21 (dua puluh satu) orang mendirikan koperasi 

yang selanjutnya diberi nama Koperasi Syariah “ Sendang Artha Abadi “. 

Dengan pengurus pertama : Bapak H. Hari Wuryanto sebagai Ketua, 

Bapak Rachmad Riyantara sebagai Sekretaris, Ibu Mulyani sebagai 

Bendahara, dan Bapak Sofyan Kusuma sebagai Pengawas. 
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Dengan Kehadiran Koperasi Syariah “ Sendang Artha Abadi “ 

diharapkan dapat membantu mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil 

menengah.
47 

2. Visi, Misi, Dan Tujuan 

a. Visi 

Terwujudnya Koperasi Syariah yang mandiri, tangguh dan 

berdaya saing tinggi serta bermanfaat untuk Anggota dan 

Masyarakat. 

b. Misi 

- Memberikan pelayanan yang terbaik untuk Anggota 

- Meningkatkan kesejahteraan Anggota 

- Memberikan pelayanan lebih cepat dibandingkan lembaga 

keuangan lainnya 

- Selalu mengemban amanah Anggota 

- Membentuk managemen yang tangguh, mandiri, berdedikasi 

dan terpercaya. 

c. Tujuan 

Koperasi Syariah “ Sendang Artha Abadi “ mampu 

membangun kepercayaan anggota, calon anggota dan 

masyarakat sehingga bisa berkembang dengan baik. 

Koperasi syariah memilih syariah sebagai produk, 

karena sudah selayaknya seorang muslim untuk selalu memilih 

produk yang halal dan sesuai dengan syariah Islam. 
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Produk juga harus jauh dari beberapa unsur berikut : 

- Unsur maysir (judi, spekulasi) 

- Unsur gharar (ketidakjelasan) 

- Unsur riba (bunga) 

- Unsur bathil (tidak adil)
48

 

3. Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi Koperasi Syariah Sendang Arta Abadi 
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Keterangan : 

I. Pengurus 

 H. Siswanto, SE  : Ketua 

 Bre Setyantara SI  : Sekretaris 

 Santoso, SE   : Bendahara 

II. Pengawas 

- Drs. Sofyan Kusuma , MM 

III. Manager 

 Komarudin, S.pd. 

IV. Karyawan 

 Ika Nurmayanti  : Kabag. Operasional + Pembukuan 

 Elpi Sukesi   : Kasir 

 Eka Fitria Prayanti  : Adm. Kredit + Costumer Service 

 Ira Hastami   : Teller Kantor Kas 

 Laela Estu Lestari  : Teller Kantor Kas 

 Santoso   : Kabag. Pemasaran 

 Winarto   : Pemasaran 

 Budi Aji Nurseto  : Pemasaran 

 Sutikno   : Pemasaran 

 Andik Setiawan  : Pemasaran 

 Khoirun Nasikhin  : Pemasaran
49
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4. Produk-Produk 

a. Produk Simpanan 

1) Simpanan mudharabah 

Simpanan atau tabungan yang aman, menguntungkan dan 

fleksibel yang mana penarikan dan penyetorannya dapat 

dilakuakn setiap saat. 

Karakteristik : 

- Berdasarkan prisnsip syariah dengan akad mudharabah 

muthlaqoh 

- Minimum setoran awal Rp.10.000 

- Minimum setoran berikutnya Rp. 5000 

- Saldo minimum pengambilan Rp. 5000 

- Bebas administrasi bulanan 

2) Simpanan Berjangka (Deposito Mudharabah) 

Simpanan berjangka dengan jumlah dan waktu yang 

ditentukan  sebagai sarana investasi jangka panjang yang dikelola 

dengan prinsip syariah. 

Karakteristik : 

- Jangka waktu fleksibel 1, 3, 6, dan 12 bulan. 

- Dicairkan pada saat jatuh tempo 

- Setoran minimum Rp. 5.000.000 

b. Produk Pembiayaan 

    Selain produk simpanan, Koperasi Syariah Sendang Arta Abadi 

juga menawarkan produk pembiayaan kepada anggota atau 
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masyarakat yang membutuhkan modal kerja, modal usaha, biaya 

pendidikan ataupun biaya konsumtif.
50

 

1) Pembiayaan jual beli ( mura<bahah) 

Pembiayaan jual beli adalah pembiayaan untuk pembelian 

barang-barang untuk kebutuhan konsumtif oleh masyarakat, 

dengan ketentuan margin oleh koperasi. Margin yang ditentukan 

koperasi adalah 2% setiap bulannya. 

2) Pembiayaan modal usaha (musha<rakah) 

Pembiayaan modal usaha adalah pebiayaan untuk 

masyarakat yang akan maupun sudah memiliki usaha. Dengan 

tujuan untuk mengembangkan usahanya tersebut. Nisbah yang 

ditentukan oleh koperasi adalah 50:50.
51

 

B. Praktek Penentuan Akad Mur@abahah dan Musha<rakah 

Koperasi Syariah Sendang Arta Abadi Magetan memiliki beberapa 

produk yang digunakan dalam kegiatannya, baik dari segi penghimpunan 

dana maupun dari segi pembiayaan. Pembiayaan yang ada di Koperasi 

Syariah Sendang Arta Abadi Magetan adalah pembiayaan jual beli 

(mura<bahah) dan  penyertaan modal (musha<rakah). 

Dalam penentuan akad, Pihak Koperasi Syariah Sendang Arta 

Abadi Magetan menentukan dengan jumlah plafon yang diajukan oleh 

nasabah. 
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Akad jual beli (mura<bahah) digunakan untuk pembiayaan dibawah 

Rp.10.000.000,- dan akad musha<rakah digunakan untuk pembiayaan lebih 

dari Rp. 10.000.000,- 

Dalam aplikasinya, nasabah yang akan mengajukan pembiayaan, 

datang dengan menunjukkan jaminan serta melengkapi persyaratan untuk 

melakukan pembiayaan. Kemudian nasabah mengisi formulir surat 

permohonan yang diberikan oleh pihak koperasi. Di dalamnya berisi 

identitas nasabah, jumlah plafon, jangka waktu dan tujuan dana tersebut. 

Setelah permohonan diproses dan pembiayaan disetujui, maka 

nasabah dan pihak koperasi melakukan akad. Untuk jumlah dana dibawah 

RP. 10.000.000,- pihak koperasi memberikan form akad jual beli 

(mura<bahah), meskipun dalam surat permohonan dana tersebut ditujukan 

untuk modal usaha, dan untuk jumlah dana diatas Rp. 10.000.000,- pihak 

koperasi memberikan form akad musha<rakah, meskipun dana tersebut 

untuk membeli suatu barang. 

Kebijakan tersebut adalah untuk memudahkan pekerjaan para 

pegawai dari pihak koperasi. Kemudahan yang dimaksud adalah 

kemudahan koordinasi antar masing-masing bagian dari koperasi tersebut. 

Jadi secara otomatis telah terbentuk aturan bahwa untuk jumlah plafon 

dibawah Rp.10.000.000 meggunakan akad mura<bahah dan diatas 

Rp.10.000.000 menggunakan akad musha<rakah.
52
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Dalam perjanjian akad pembiayaan jual beli (mura<bahah) terdapat 

9 pasal dan ketentuan-ketentuannya yang harus diketahui oleh nasabah 

dan disepakati oleh kedua belah pihak. Pada pasal 1 disebutkan bahwa 

pihak I menjual barang kepada pihak II berupa barang-barang yang 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari akad perjanjian ini. Dalam pasal 1 juga disebutkan jumlah dana 

dengan rincian harga pokok barang yang ditambah dengan margin. 

Pasal 2 menjelaskan tentang jangka waktu lamanya pembiayaan 

dan biaya. Dalam hal terjadi kelalaian dalam pembayaran oleh pihak II, 

maka segala denda harus dibebankan kepada pihak II. Pada pasal 3 

dijelaskan tentang pengutamaan pembayaran kepada Pihak I daripada 

kewajiban kepada pihak lain. 

Pada pasal 4 berisi tentang perincian jaminan yang diberikan 

nasabah kepada pihak koperasi. Pasal 5 berisi tentang peristiwa cidera 

janji, misalnya pihak II tidak menjalankan wakalah dengan sungguh 

sungguh maka seluruh akad menjadi jatuh tempo dan seluruh biaya 

menjadi tanggungan pihak II dan harus dibayar kepada pihak I. Pasal 6 

berisi tentang ketentuan keadaan memaksa (Foer Ce Majeure), apabila 

terjadi keadaan tersebut maka akan dimusyawarahkan bersama. 

Pasal 7 berisi tentang addendum kemudian pasal 8 adalah domisili 

hukum yang ditetapkan di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri 

Magetan. Pada pasal 9 adalah tambahan yang berisi bahwa akad 
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ditandatangani tanpa unsur paksaan. Yang terakhir adalah tanda tangan 

kedua belah pihak disertai saksi. 

Sedangkan dalam akad perjanjian musha<rakah terdapat 7 pasal. 

Pada pasal 1 disebutkan bahwa pihak I selaku shohibul maal setuju untuk 

membiayai sebagian modal kerja yang diperlukan untuk menjalakan 

usaha bagi pihak II selaku mudhorib. Pasal 2 berisi tentan jenis usaha yng 

dilakukan nasabah, tetapi jarang diisi oleh pihak koperasi. Dalam pasal 

duajuga disebutkan nisbah bagi hasil yaitu 50:50. 

Pada pasal 3 berisi tentang perincian jaminan yang diberikan 

nasabah kepada pihak koperasi. Pasal 4 berisi tentang peristiwa cidera 

janji, misalnya pihak II tidak menjalankan wakalah dengan sungguh 

sungguh maka seluruh akad menjadi jatuh tempo dan seluruh biaya 

menjadi tanggungan pihak II dan harus dibayar kepada pihak I. 

Pasal 5  berisi tentang addendum kemudian pasal 6 adalah domisili 

hukum yang ditetapkan di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri 

Magetan. Pada pasal 7 adalah tambahan yang berisi bahwa akad 

ditandatangani tanpa unsur paksaan. Yang terakhir adalah tanda tangan 

kedua belah pihak disertai saksi.
53

 

C. Proses Pembiayaan Mura<bahah dan Musha<rakah 

Produk pembiayaan Koperasi Syariah Sendang Arta Abadi adalah 

mura<bahah dan musha<rakah. Jangka waktu pembiayaan keduanya adalah 

minimal 10 bulan dan maksimal sesuai jumlah pinjaman danpermintaan 
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nasabah. Tidak ada perbedaan yang mendasar antara proses kedua akad 

tersebut. Syarat dan ketentuan pembayarannya sama, yaitu harus 

melengkapi syarat permohonan pembiayaan dan menunjukan jaminan.
54

 

Dalam pembiayaan ini nasabah tidak dikenakan biaya administrasi, 

tetapi terdapat margin 2% untuk mura<bahah dan nisbah 2% untuk 

musha<rakah dari pokok pembiayaan setiap bulan. Persentase tersebut 

berlaku untuk berapapun jumlah pembiayaan dan jangka waktu 

pembiayaan. Pembiayaan musha<rakah disetarakan 2% karena pihak 

koperasi belum berani memberikan kepercayaan kepada nasabah yang 

melakukan usaha. Nasabah tidak dipercaya bisa melaporkan keuntungan 

yang sebenarnya kepada pihak koperasi.
55

 

Adapun proses pembiayaan mura<bahah dan musha<rakah pada 

Koperasi Syariah Sendang Arta Abadi Magetan adalah sebagai berikut: 

1. Pengajuan permohonan 

Dalam proses pengajuan permohonan, nasabah bertindak 

sebagai calon debitur dan koperasi bertindak sebagai kreditur. 

Nasabah datang ke Koperasi Syariah Sendang Arta Abadi mengajukan 

secara lisan. Kemudian oleh pihak koperasi nasabah ditanya perihal 

permohonannya, seperti tujuan, besarnya dana, jaminan, dan jangka 

waktu. Adapun informasi pokok yang harus dicari pihak koperasi saat 

wawancara awal adalah  
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a. Status pemohon, apakah sudah pernah melakukan pembiayaan di 

Koperasi atau belum. Jika sudah, pihak koperasi hanya melu 

melihat track record dan data-data nasabah tersebut. 

b. Penggunaan dana yang diajukan oleh nasabah. Disini pihak 

koperasi menanyakan tujuan penggunaan dana. Ada berbagai 

penggunaan dana, misalnya untuk biaya pertanian, renovasi 

rumah, tambahan modal usaha. Tetapi semua tujuan penggunaan 

dana tersebut penentuan akadnya adalah dengan menggunakan 

besarnya dana. Jika diatas Rp.10.000.000 dengan akad 

musha<rakah, dan dibawah Rp.10.000.000 menggunakan akad 

mura<bahah. 

c. Domisili calon nasabah, dalam melakukan pengawasannya 

terhadap calon nasabah yang dibiayai maka pihak koperasi harus 

mengetahui domisili calon nasabah tersebut. 

d. Kemampuan membayar, informasi yang dapat ditanyakan adalah 

berupa sumber penghasilan calon nasabah. Apakah berasal dari 

gaji atau hasil usaha, apakah bersifat rutin atau musiman. 

2. Setelah itu nasabah diberi formulir permohonan pembiayaan yang 

harus dilengkapi. Di dalam formulir tersebut terdapat identitas 

pemohon, jumlah dana, jangka watu, dan tujuan penggunaan dana. 

Disamping harus melengkapi data-data dalam formulir tersebut, 

nasabah juga harus melengkapi persyaratan lainnya, yaitu: 

a) Foto copy KTP suami istri 
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b) Foto copy Kartu Keluarga 

c) Foto copy jaminan : BPKB dan STNK kendaraan atau SHM 

Sertifikat Tanah. 

3. Setelah pemohon memenuhi persyaratan tersebut maka pihak 

Koperasi menyampaikan surat permohonan kepada koordinator 

cabang untuk dinilai. Penilaian awal dengan memperhatikan jenis 

usaha, sumber penghasilan, daftar kredit macet di Bank Indonesia. 

Setelah analisis tersebut dinyatakan layak maka marketing officer 

melakukan analisis lebih lanjut. 

4. Pada hari berikutnya marketing officer melakukan interview dengan 

calon nasabah langsung ataupun ke tetangga calon nasabah untuk 

mengetahui kebenarannya. Serta menilai jaminan dan sumber 

penghasilan nasabah untuk mengetahui gambaran tentang 

kemampuan keuangan nasabah. Dalam penilaian calon nasabha 

marketing officer juga menilai dengan menggunakan 5 C, yaitu 

Character, Capital, Capacity, Collacteral dan Condition. Setelah 

memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil 

penyelidikan dan interview maka langkah selanjutnya adalah 

memberikan keputusan, menerima atau menolak pembiayaan 

tersebut. Apabila dianggap layak, maka marketing officer 

mengajukan kepada pimpian cabang untuk meminta persetujuan 

pembiayaan.  
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5. Tahap selanjutnya adalah pencairan dana. Pihak koperasi akan 

menghubungi nasabah untuk datang ke Koperasi Syariah Sendang 

Arta Abadi kemudian nasabah akan diberi formulir akad. Pada 

formulir tersebut tercantum di dalamnya meliputi: 

a. Data kedua belah pihak 

b. Waktu pelaksanaan akad 

c. Lama permohonan pembiayaan atau jangka waktu 

d. Jumlah dana 

e. Bentuk jaminan 

f. Hak dan kewajiban dalam akad 

Jika pihak nasabah telah membaca akad tersebut, maka 

nasabah akan menandatangani akad. Setelah penandatanganan 

dari masing-masing pihak, maka pihak Koperasi  memberikan 

dana  yang sesuai dengan jumlah yang disetujui dalam akad. 

6. Pembayaran angsuran 

Setelah nasabah menerima dana pembiayaan dari pihak koperasi 

maka nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar kepada 

koperasi dengan cara angsuran selama jangka waktu yang telah 

ditentukan diawal akad. 

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, maka pihak 

koperasi akan memberikan denda  Rp.2000 per hari dan melakukan 

komunikasi secara personal terlebih dahulu dengan rajin mendatangi 

nasabah. Apabila terjadi permasalahan pada pembiayaan tersebut, 



54 

 

 

maka nasabah harus bersedia menjual jaminannya. Tapi sampai saat 

ini belum ada nasabah yang menjual jaminannya karena di koperasi 

berasaskan kekeluargaan. Dana tersebut akan dimasukkan dalam dana 

qard{ untuk diberikan pembiayaan kepada nasabah yang kurang 

mampu. 

Apabila terjadi pelunasan sebelum jatuh tempo, nasabah hanya 

membayar pokok pembiayaan ditambah margin pada bulan 

pelunasan.
56
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BAB IV 

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN DI 

KOPERASI SYARIAH SENDANG ARTA ABADI TAKERAN 

MAGETAN. 

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Penentuan Akad Pembiayaan Di 

Koperasi Syariah Sendang Arta Abadi Takeran Magetan 

Dalam suatu transaksi, akad menduduki posisi yang sangat penting, 

karena akad membatasi antara kedua belah pihak yang terlibat dalam 

transaksi yang diadakan. Akad adalah keterkaitan antara ija<b 

(pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan), dan qabu<l 

(pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang 

disyari‟atkan dan berpengaruh pada sesuatu.Menurut jumhur fuqaha < 

rukun akad terdiri atas: 

5) „Aqid yaitu orang yang berakad (bersepakat). Pihak yang 

melakukan akad ini dapat terdiri dari dua orang atau lebih. 

6) Ma‟qud Alayh ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-

benda yang ada dalam transaksi jual beli, dalam akad hibah, dalam 

bentuk gadai, dan bentuk-betuk akad lainnya. 

7) Maudhu‟ al-„aqd yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad, 

biasanya mempunyai tujuan yeng berbeda-beda. Karena itu, 

berbeda dalam bentuk akadnya,maka berbeda pula tujuannya. 

dalam akad jual beli, tujuan pokoknya adalah memindahkan barang 
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dari pihak penjual ke pihak pembeli dengan disertai gantinya 

(berupa uang/barang). 

8) S{ighah yang terdiri dari ija<b dan qa<bul . Pengertian ija<b adalah 

permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad 

sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. 

Sedangkan qabu<l adalah perkataan yang keluar dari pihak yang 

lain, yang diucapkan setelah adanya ija<b.
57

 

Pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk 

dirinya (ahliyah). Obyek akad harus ada ketika terjadi akad, harus 

sesuatu yang disyari‟atkan, harus bisa diserahterimakan ketika terjadi 

akad, dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad. Sementara itu, 

ija<b dan qabu<l harus jelas maksudnya, sesuai antara ija<b dan qabu<l.58
  

1. Mura @bahah  

a. Ditinjau dari penentuan akad mura @bahah. 

Secara bahasa, mura @bahah berasal dari kata  al ribh yang 

bermakna berlebihan. Mura @bahah adalah istilah dalam fikih Islam 

yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual 

menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan 

biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang 

tersebut dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.
59
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Akad mura<bahah yang digunakan bank syariah dalam 

operasinya terutama diturunkan dari kegiatan mencari 

keuntungan. Dalam melihat produk-produk bank syariah, selain 

bentuk atau nama produknya, yang perlu diperhatikan adalah 

prinsip syariah yang digunakan oleh produk yang bersangkutan 

dalam akadnya (perjanjian), dan bukan hanya nama produknya 

sebagaimana produk-produk bank konvensional. Hal ini terkait 

dengan bagaimana hubungan antara bank dan nasabah yang 

menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

Dalam prakteknya pada Koperasi Syariah Sendang arta Abadi 

Takeran Magetan adalah Akad jual beli (mura<bahah) digunakan 

untuk pembiayaan dibawah Rp.10.000.000,-.Pembiayaan dibawah 

Rp.10.000.000,- akan tetap menggunakan akad mura@bahah 

meskipun tidak ditujukan untuk pembelian suatu barang. 

Kebijakan tersebut adalah untuk memudahkan koordinasi antar 

bagian dari karyawan pihak Koperasi. 

Oleh karena itu penentuan akad mura @bahah pada Koperasi 

Syariah Sendang Arta Abadi Takeran Magetan belum sesuai 

dengan hukum Islam. Karena penentuan akadnya bukan dilihat 

dari tujuan penggunaan melainkan dari besarnya pembiayaan. Hal 

ini menyebabkan tidak jelasnya penentuan hak dan kewajiban 

masing-masing pihak yang berakad. 
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b. Ditinjau dari rukun mura @bahah 

Dalam rukun pembiayaan mura @bahah perlu diperhatikan 

hal-hal yang harus dipenuhi, karena dalam suatu pembiayaan 

mura @bahah apabila tidak terpenuhi salah satu dari rukunnya maka 

pembiayaan tersebut bukan termasuk pembiayaan mura @bahah. 

Rukun rukun yang harus dipenuhi diantaranya adalah: 

1) Para  pihak yang melakukan akad („a @qid) 

  Dalam praktek pembiayaan di Koperasi Syariah Sendang 

Arta Abadi Takeran Magetan pelaku akad yaitu pihak koperasi 

dan nasabah.  Puhak koperasi bertindak sebagai penjual dan 

nasabah adalah pembeli. Kedua belah pihak telah memenuhi 

syarat untuk melakukan akad. Pihak koperasi dan nasabah 

merupakan orang yang berakal dan dapat membedakan antara 

yang baik dan tidak baik, orang dewasa yang sudah baligh.  

Oleh karena itu para pihak yang berakad dalam transaksi 

pembiayaan telah memenuhi persyaratan 

2) Ma’qu<d ‘alayh (obyek jual beli). Barang tersebut harus sudah 

dimiliki oleh penjual atau menyanggupi untuk mengadakan 

barang yang diinginkan. Dalam ketentuan Fatwa DSN No: 

04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang mura @bahah dalam perbankan 

disebutkan bahwa: 

a) Bank dan nasabah harus melakukan akad mura @bahah yang 

bebas riba. 
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b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh 

syariah Islam. 

c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian 

barang yang telah disepakati kualifikasinya. 

d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama 

bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 

e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan 

dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan 

secara hutang. 

f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 

(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditamba 

keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank harus 

memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada 

nasabah berikut biaya yang diperlukan. 

g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati 

tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati. 

h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau 

kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan 

perjanjian khusus dengan nasabah. 

i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk 

membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli 
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mura @bahah harus dilakukan setelah barang ada, yang 

secara prinsip menjadi milik bank.
60

 

Praktek jual beli mura @bahah di Koperasi Syariah Sendang 

Arta Abadi Takeran Magetan yaitu obyek yang diberikan 

hanya berupa uang. Pihak Koperasi belum mempunyai barang 

dan belum memesan barang kepada supplier. Dalam 

perjanjian, juga tidak terdapat akad wakalah, yaitu pihak 

koperasi tidak mewakilkan nasabah untuk membeli sendiri 

barang tersebut, dan tidak meminta tanda bukti pembelian 

barang setelah barang tersebut dibeli oleh nasabah. Sehingga 

obyek yang dilihat dari spesifikasi, jenis dan sifatnya tidak bisa 

diketahui. 

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa obyek yang diberikan 

oleh pihak Koperasi adalah berupa uang kepada nasabah dan 

tidak menyediakan barang maupun mewakilkan kepada 

nasabah untuk membeli barang tersebut. Pihak koperasi juga 

tidak meminta pertanggungjawaban dari nasabah untuk 

menyerahkan tanda bukti pembelian barang. 

Oleh karena itu jika dilihat dari barang yang dijadikan 

obyek transaksi tidak sah karena tidak jelas spesifikasinya 

sehingga dalam jual beli seperti ini tidak diperbolehkan dalam 

hukum Islam. Tidak adanya akad wakalah yaitu pihak koperasi 
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yang tidak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli sendiri 

barang yang dibutuhkan juga belum sesuai dengan ketentuan 

Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang mura<bahah. 

c. Ditinjau dari s{ighah (lafadz ija<b dan qabu<l) 

Menurut ulama syafi‟iyah bahwa jual beli tidak sah kecuali 

dilakukan dengan s{ighah yang berupa ucapan tertentu atau cara 

lain yang dapat menggantikan ucapan, seperti jual beli dengan 

tulisan, utusan orang, atau dengan isyarat tunawicara yang 

dapat dimengerti (dipahami maksudnya).
61

 

Dalam prakteknya ija<b qabu<l yang dilaksanakan pada 

Koperasi Syariah Sendang Arta Abadi Takeran Magetan antara 

nasabah dan pihak Koperasi yaitu dengan membuat perjanjian 

tertulis diatas materai yang ditandatangani kedua belah pihak 

setelah  pegisian formulir akad mura @bahah tersebut. 

Oleh karena itu s{ighah yang dilakukan oleh pihak Koperasi 

sudah sah menurut hukum Islam meskipun dalam prakteknya 

anya dilakukan dalam bentuk tulisan dan penandatanganan 

akad. 

Dari data diatas dapat penulis simpulkan bahwa antara teori 

hukum Islam tentang akad mura @bahah dengan praktek 

pembiayaan mura @bahah pada Koperasi syariah Sendang Arta 

Abadi Takeran Magetan belum sesuai menurut hukum Islam, 

                                                           
61

Qamarul Huda, Fiqh Muamalah(Yogyakarta: Teras, 2011), 56.  



62 

 

 

karena meskipun syarat ‘a@qid dan s{ighah sudah terpenuhi, 

tetapi barang yang dijadikan obyek mura @bahah belum jelas 

spesifikasinya. 

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan 

akad mura@bahah belum sesuai dengan hukum Islam karena ada 

syarat rukun yang belum terpenuhi. Dapat dilihat dalam akad 

bahwa didalam perjanjian tidak tercantum mengenai nama dan 

jenis barang yang akan dibeli oleh nasabah. Di dalam 

perjanjian juga tidak terdapat akad wakalah yaitu pihak 

koperasi yang tidak mewakilkan kepada nasabah untuk 

membeli barang yang dibutuhkan. 

Dalam penentuan akad mura@bahah juga belum sesuai 

dengan hukum Islam karena ditentukan hanya berdasarkan 

jumlah pembiayaan, bukan berdasarkan tujuan pembiayaan. 

2. Musha@rakah 

a. Ditinjau dari penentuan akad musha@rakah 

Musya@rakah secara bahasa berarti mencampur. Dalam hal 

ini, mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga 

tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Prinsip musha@rakah, yaitu 

perjanjian antara pihak pihak untuk menyertakan modal dalam 

suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau 

kerugian sesuai nisbah yang disepakati.
62
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Dalam Perbankan, musha@rakah adalah pembiayaan 

sebagian dari modal usaha keseluruhan, yang mana pihak Bank 

dapat dilibatkan dalam proses manajemen. Pembagian 

keuntungan berdasarkan perjanjian yang disepakati bersama. 

Bank memberikan fasilitas pada nasabahnya berpartisipasi dalam 

suatu proyek. Dalam ketentuan Musha@rakah juga disebutkan 

bahwa partisipisi pihak bank dan nasabah merupakan dasar 

pelaksanaan musha<rakah. 

Dalam prakteknya pada Koperasi syariah Sendang Arta 

Abadi Takeran Magetan, pembiayaan  dengan akad musha@rakah 

adalah pembiayaan diatas Rp.10.000.000,-. Meskipun nasabah 

yang datang dalam wawancara awal menjelaskan tujuan dana 

tersebut untuk menambah modal usaha, tetapi jumlah 

pembiayaannya kurang dari Rp.10.000.000,- maka tidak 

menggunakan akad musha@rakah. 

Oleh karena itu penentuan akad musha@rakah pada Koperasi 

Syariah Sendang Arta Abadi Takeran Magetan belum sesuai 

dengan hukum Islam. Karena penentuan akadnya bukan dilihat 

dari tujuan penggunaan melainkan dari besarnya pembiayaan. Hal 

ini menyebabkan tidak jelasnya penentuan hak dan kewajiban 

masing-masing pihak yang berakad. 
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b. Ditinjau dari rukun pembiayaan musha@rakah 

Dalam pembiayaan musha@rakah harus diperhatikan rukun-

rukun yang harus dipenuhi. Menurut jumhur ulama‟ bahwa rukun 

Shi<rkah ada tiga, yaitu :
63

  

4) S{ighah 

S{ighah  yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing 

dari dua pihak yang bertansaksi yang menunjukkan kehendak 

untuk melaksanakannya. S{ighah terdiri dari ija<b qabu<l yang 

sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud Shi<rkah, 

baik berupa ucapan maupun perbuatan.  Dalam fatwa DSN 

No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Musha<rakah disebutkan 

bahwa Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para 

pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam 

mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal 

berikut: 

d) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit 

menunjukkan tujuan kontrak (akad). 

e) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. 

f) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, 

atau dengan menggunakan cara- cara komunikasi modern. 

Dalam prakteknya ija<b qabu<l yang dilaksanakan pada 

Koperasi Syariah Sendang Arta Abadi Takeran Magetan antara 
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nasabah dan pihak Koperasi yaitu dengan membuat perjanjian 

tertulis diatas materai yang ditandatangani kedua belah pihak 

setelah  pegisian formulir akad musha@rakah tersebut. 

Oleh karena itu s{ighah yang dilakukan oleh pihak Koperasi 

sudah sah menurut hukum Islam meskipun dalam prakteknya 

hanya dilakukan dalam bentuk tulisan dan penandatanganan 

akad. 

5) ‘Aqidayn 

„Aqidayn adalah dua pihak yang melakukan transaksi, 

Shi<rkah tidak sah kecuali dengan adanya dua belah pihak ini. Dua 

pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan atau 

keahlian untuk mewakilkan dan menerima perwakilan. Demikian 

ini dapat terwujud bila seseorang berstatus merdeka, baligh, dan 

pandai. Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya 

sebagai mitra jika ditinjau dari segi adilnya sehingga ia menjadi 

wakil mitranya dalam membelanjakan harta. 

Dalam praktek pembiayaan di Koperasi Syariah Sendang 

Arta Abadi Takeran Magetan pelaku akad yaitu pihak koperasi dan 

nasabah. Kedua belah pihak adalah sebagai mitra. Kedua belah 

pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan akad. Pihak 

koperasi dan nasabah merupakan orang yang berakal dan dapat 

membedakan antara yang baik dan tidak baik, orang dewasa yang 

sudah baligh. Sehingga dua pihak yang melakukan transaksi 
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mempunyai kecakapan atau keahlian untuk mewakilkan dan 

menerima perwakilan. Oleh karena itu para pihak yang berakad 

dalam transaksi pembiayaan musha@rakah  telah memenuhi 

persyaratan. 

6) Objek Shi<rkah 

Obyek shi<rkah yaitu modal pokok. Bisa berupa harta 

maupun pekerjaan, adapun modal pokok haruslah jelas 

keberadaannya, tidak boleh berupa harta yang terutang ataupun 

benda yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan 

sebagaimana yang menjadi tujuan shi<rkah. Ketentuan lain dari 

modal shi<rkah adalah Modal shi<rkah diketahui, Modal shi<rkah ada 

pada saat transaksi, dan besarnya keuntungan diketahui dengan 

penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, dan lain sebagainya. 

Dalam fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 

Musha<rakah  disebutkan bahwa ketentuan modal yaitu:  

4. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas perak atau yang 

nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, 

seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal 

berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan 

disepakati oleh para mitra. 

5. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, 

menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah 

kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.  
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6. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada 

jaminan, namun untuk menghindari terjadinya 

penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. 

Dalam preakteknya pada Koperasi Syariah Sendang Arta 

Abadi Takeran Magetan pembiayaan yang diberikan adalah dalam 

bentuk uang. Penyerahan uang adalah pada saat setelah 

penandatanganan akad. Besarnya uang yang diserahkan juga sesuai 

denga apa yang ada di dalam akad. Dalam formulir akad, juga 

dijelaskan tentang pembagian nisbah bagi hasil yaitu 50:50. 

Oleh karena itu obyek shi<rkah dalam pembiayaan 

musha@rakah pada Koperasi Syariah Sendang Arta Abadi Takeran 

Magetan telah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi 

syarat obyek shi<rkah  yaitu Modal shi<rkah diketahui, Modal 

shi<rkah ada pada saat transaksi, dan besarnya keuntungan 

diketahui. 

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan 

akad musha @rakah belum sesuai dengan hukum Islam karena 

meskipun syarat rukun sudah terpenuhi, tetapi dapat dilihat dalam 

akad bahwa didalam perjanjian tidak tercantum mengenai nama 

dan jenis usaha yang akan dibiayai oleh pihak Koperasi. 

Dalam penentuan akad musha@rakah juga belum sesuai 

dengan hukum Islam karena ditentukan hanya berdasarkan jumlah 

pembiayaan, bukan berdasarkan tujuan pembiayaan. 
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Oleh karena itu, dalam hal penentuan akad produk 

pembiayaan mura<bahah dan musha<rakah di Koperasi Syariah 

Sendang Arta Abadi Takeran Magetan belum sesuai dengan hukum 

Islam, karena tidak ada ketentuan bahwa penentuan akad adalah 

atas dasar jumlah plafon pembiayaan dan tidak memperhatikan 

tujuannya. Karena seharusnya, berbeda dalam bentuk akadnya, 

maka berbeda pula tujuannya. Dalam hukum Islam juga tidak ada 

ketentuan yang mengatur bahwa akad pembiayaan dibawah 

Rp.10.000.000,- adalah akad mura<bahah dan akad pembiayaan 

diatas Rp. 10.000.000,- adalah akad musha<rakah. 

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Di Koperasi 

Syariah Sendang Arta Abadi Takeran Magetan 

1. Mura @bahah  

Fatwa DSN N0: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang mura<bahah 

menyebutkan bahwa 

3) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius 

dengan pesanannya 

4)  Bank dapat meminta nasabah menyediakan jaminan yang dapat 

dipegang. 

Dalam pelaksanaan pembiayaan mura @bahah pada Koperasi 

Syariah Sendang Arta Abadi Takeran Magetan memiliki tahap-

tahap yang sudah dirancang sedemikian  rupa untuk mempermudah 

dalam proses pemberian pembiayaan bagi calon penerima fasilitas 
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pembiayaan. Adapun tahap awal yang dilakukan adalah pengajuan 

permohonan. Dalam pengajuan permohonan, besar kecilnya plafon 

pembiayaan ditentukan oleh besar kecilnya jaminan yang diberikan 

oleh nasabah kepada pihak Koperasi. Maka dalam hal ini kontrak 

perjanjian pembiayaan mura@bahah dimulai dengan calon nasabah 

yang mengajukan permohonan pengajuan pembiayaan. 

Hal ini apabila dikaitkan dengan fatwa DSN NO: 04/DSN-

MUI/IV/2000 telah sesuai. 

Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang mura<bahah dalam 

penentuan margin, terdapat beberapa ketentuan, yaitu  

a) Tingkat keuntungan dalam mura<bahah dapat ditentukan 

berdasarkan kesepakatan bersama. 

b) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka 

memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan 

sebagainya dimasukkan kedalam biaya perolehan untuk 

menentukan margin keuntungan. 

    Dalam prakteknya di Koperasi Syariah Sendang Arta Abadi 

Takeran Magetan penentuan margin keuntungan, telah ditentukan 

diawal akad. Penentuan tersebut ditentukan oleh pihak Koperasi 

untuk berapapun jumlah pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan 

yaitu 2%. Secara prinsip sudah sesuai dengan ketentuan syari‟ah 

karena harga barang dan penentuan besar kecilnya margin sudah 
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tercantum di dalam akad perjanjian dan disetujui oleh kedua belah 

pihak. 

2. Musha @rakah 

Dalam Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 

Musha<rakah disebutkan beberapa ketentuan: 

a) Pernyataan ija<b dan qab<ul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 

menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), 

dengan memperhatikan hal-hal berikut: 

1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit 

menunjukkan tujuan kontrak (akad). 

2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. 

Pada prakteknya di Koperasi Syariah Sendang Arta Abadi 

Takeran Magetan adalah Nasabah datang ke Koperasi Syariah 

Sendang Arta Abadi mengajukan secara lisan. Kemudian oleh pihak 

koperasi nasabah ditanya perihal permohonannya, seperti tujuan, 

besarnya dana, jaminan, dan jangka waktu. Adapun informasi pokok 

yang harus dicari pihak koperasi saat wawancara awal adalah 

e. Status pemohon, apakah sudah pernah melakukan pembiayaan di 

Koperasi atau belum. Jika sudah, pihak koperasi hanya melu 

melihat track record dan data-data nasabah tersebut. 

f. Penggunaan dana yang diajukan oleh nasabah. Disini pihak 

koperasi menanyakan tujuan penggunaan dana. Ada berbagai 
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penggunaan dana, misalnya untuk biaya pertanian, renovasi 

rumah, tambahan modal usaha. 

Oleh karena itu, proses pengajuan awal pembiayaan musya @rakah 

pada Koperasi Syariah Sendang Arta Abadi Takeran Magetan telah 

sesuai karena di awal pengajuan masing-masing pihak telah 

melakukan penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit 

menunjukkan tujuan kontrak (akad). 

Dalam hal nisbah, harus disesuaikan dengan besaran nilai modal 

setiap mitra. Akad shi<rkah batal apabila margin profit tidak sesuai 

dengan besaran nilai modal antar mitra, seperti nisbah laba 50:50 dari 

persentase modal 40:60, atau sebaliknya. 

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung 

kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Oleh karena itu, jika 

seorang mitra menyertakan 40 persen modal, maka dia harus 

menanggung 40 persen kerugian, tidak lebih, tidak kurang. Apabila 

tidak demikian, akad musha<rakah tidak sah. Jadi, menurut Imam 

Syafi’i, porsi keuntungan atau kerugian dari masing-masing mitra 

harus sesuai dengan porsi penyertaan modalnya. Keuntungan maupun 

kerugian dibagi secara proporsional berdasarkan kesepakatan di awal 

akad.
64

 Nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus 
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ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha. 

Dalam Fatwa disebutkan bahwa:  

5. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk 

menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi 

keuntungan atau penghentian musyarakah. 

6. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional 

atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang 

ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. 

7. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas 

dalam akad. 

 Dalam prakteknya pada Koperasi Syariah Sendang Arta 

Abadi Takeran Magetan dalam menetapkan nisbah bagi hasil tidak 

sesuai dengan yang tercantum di dalam akad, yaitu 50:50, tetapi pihak 

Koperasi menetapkan nisbah bagi hasil 2% setiap bulannya. 

Persentase tersebut berlaku untuk berapapun jumlah pembiayaan dan 

jangka waktu pembiayaan. Pembiayaan musha@rakah ditetapkan nisbah 

bagi hasil 2% karena pihak koperasi belum berani memberikan 

kepercayaan kepada nasabah yang melakukan usaha. Nasabah tidak 

dipercaya bisa melaporkan keuntungan yang sebenarnya kepada pihak 

koperasi. 

Oleh karena itu, dalam hal nisbah bagi hasil musha@rakah pada 

Koperasi Syariah Sendang Arta Abadi Takeran Magetan belum sesuai 

dengan hukum Islam, karena penentuan nisbah yang tidak sesuai 
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dengan persentase modal yang disertakan, dan tidak sesuai dengan apa 

yang tecantum di dalam akad. 

Dari data diatas dapat penulis simpulkan bahwa dalam hal praktek 

penentuan keuntungan pembiayaan mura@bahah pada Koperasi Syariah 

Sendang Arta Abadi Takeran Magetan apabila ditinjau dari hukum 

Islam dan Fatwa DSN-MUI sudah sesuai, karena  margin mura>bahah 

adalah sesuai kesepakatan para pihak di awal akad, sedangkan pada 

proses pembagian keuntungan pembiayaan musha<rakah  tersebut 

masih ada yang belum sesuai karena pembagian nisbah bagi hasil 

pembiayaan musha@rakah yang tidak sesuai dengan proporsi modal 

yang disertakan dan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam akad. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Dalam hal penentuan akad produk pembiayaan mura<bahah dan 

musha<rakah di Koperasi Syariah Sendang Arta Abadi Takeran 

Magetan belum sesuai dengan hukum Islam, karena tidak ada 

ketentuan bahwa penentuan akad adalah atas dasar jumlah plafon 

pembiayaan dan tidak memperhatikan tujuannya. Karena seharusnya, 

berbeda dalam bentuk akadnya, maka berbeda pula tujuannya. Dalam 

hukum Islam juga tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa akad 

pembiayaan dibawah Rp.10.000.000,- adalah akad mura<bahah dan 

akad pembiayaan diatas Rp. 10.000.000,- adalah akad musha<rakah. 

2. Dalam hal praktek penentuan keuntungan pembiayaan mura@bahah 

pada Koperasi Syariah Sendang Arta Abadi Takeran Magetan apabila 

ditinjau dari hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI sudah sesuai, karena  

margin mura>bahah adalah sesuai kesepakatan para pihak di awal akad, 

sedangkan pada proses pembagian keuntungan pembiayaan 

musha<rakah  tersebut masih ada yang belum sesuai karena pembagian 

nisbah bagi hasil pembiayaan musha@rakah yang tidak sesuai dengan 

proporsi modal yang disertakan dan tidak sesuai dengan yang 

tercantum dalam akad. 
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B. Saran 

1. Dalam penentuan akad, sebaiknya pihak Koperasi Syariah Sendang 

Arta Abadi Takeran Magetan lebih mengutamakan kepada tujuannya. 

Sehingga akad yang digunakan dan tujuan dari dana tersebut sesuai. 

Sehingga antara nasabah dan pihak Koperasi lebih mengetahui antara 

hak dan kewajibannya dalam melakukan akad tersebut. 

2. Bagi pihak Koperasi Syariah Sendang Arta Abadi  Takeran Magetan 

sebaiknya lebih meningkatkan prinsip syariahnya. Sehingga produk, 

akad, serta prosesnya bisa terlaksana sesuai dengan prinsip syariah. 

Dengan demikian, nasabah yang melakukan transaksi pada Koperasi 

Syariah Sendang Arta Abadi Takeran Magetan akan merasa lebih 

nyaman dan meningkatkan kepercayaan untuk bertransaksi pada 

Koperasi Syariah Sendang Arta Abadi Takeran Magetan. 
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