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ABSTRAK 

Robingatun. NIM: 210215062, 2019. Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-

MUI/IV/2000 Terhadap Pembiayaan Murabahah Di KSPP Syariah BMT 

Halaqoh Cabang Jogorogo Ngawi. Skripsi. Fakultas Syariah Hukum 

Ekonomi Syariah (Muamalah) Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Hj. Atik Abidah, M.S.I. 

Kata Kunci: Pembiayaan Murābaḥah, Penetapan Margin, Dan penyelesaian 

Jatuh Tempo 

Pembiayaan Murābaḥah merupakan salah satu jenis  pembiayaan yang 

paling banyak diminati dan diterapkan oleh lembaga keuangan syariah di 

Indonesia. Pembiayaan Murābaḥah adalah akad jual beli barang dengan 

menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh 

lembaga keuangan syariah dengan nasabah. Pembayaran Murābaḥah dapat 

dilakukan secara kontan maupun ditangguhkan. Dalam pembiayaan murābaḥah 

harus adanya penyerahan barang yang merupakan objek utama, selain itu adanya 

penetapan margin keuntungan sesuai dengan kesepakatan, dan dalam lembaga 

keuangan syariah tentunya mengandung risiko kerugian akibat pembiayaan yang 

tidak lancar atau pembiayaan bermasalah 

Untuk itu rumusan masalah yang digunakan untuk penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 1) Bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI nomor 04/DSN-

MUI/IV/2000 terhadap praktik pembiayaan murābaḥah di KSPP Syariah BMT 

Halaqoh Cabang Jogorogo Ngawi?; 2) Bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI 

nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 terkait penetapan margin di KSPP Syariah BMT 

Halaqoh Cabang Jogorogo Ngawi?; 3) Bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI 

Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap margin dalam pembiayaan murābaḥah 

yang jatuh tempo di KSPP Syariah BMT Halaqoh Cabang Jogorogo Ngawi? 

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian field research, 

sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Metode yang digunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, 

pembiayaan murābaḥah di KSPP Syariah BMT Halaqoh tidak adanya penyerahan 

barang akan tetapi pemberian uang tunai yang mewakilkan nasabah untuk 

membeli barang, hal tersebut sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 

04/DSN-MUI/IV/2000 yaitu Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas 

nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Kedua, penetapan 

margin keuntungan sudah ditentukan oleh BMT tanpa adanya sistim tawar-

menawar (negosiasi) antara BMT dan nasabah, hal tersebut kurang sesuai dengan 

Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 penentuan harga dilakukan 

melalui proses tawar-menawar (negosiasi). Ketiga, ketika jatuh tempo nasabah 

mendapatkan penambahan margin hal tersebut belum sesuai dengan 

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo tanpa 

mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank syariah.  
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 BAB I  

 PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Mu’a>malah menurut bahasa , kata mu’a>malah adalah bentuk masd}ar  

dari kata „amala artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. 

Secara istilah mu’a>malah merupakan sistem kehidupan. Islam memberikan 

warna pada setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali pada dunia 

ekonomi, bisnis, dan masalah sosial. Sistem islam ini mencoba mendialektikan 

nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai aqidah atau etika. Kegiatan ekonomi 

yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika antara materalisme 

dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan bukan hanya berbasis 

pada nilai materi, melainkan terdapat sandaran transendental di dalamnya 

sehingga bernilai ibadah.
1
 

Sistem keuangan Islam yang berpihak pada kelompok mikro sangat 

penting. Berdirinya bank syariah yang terus mengalami perkembangan pesat 

membawa andil yang sangat baik dalam tatanan sistem keuangan di Indonesia. 

Peran ini tentu saja sebagai upaya untuk mewujudkan sistem keuangan yang 

adil. Bagaimanapun, lembaga keuangan bank, memiliki sistem dan prosedur 

yang baku sehingga tidak mampu menjangkau masyarakat lapisan bawah dan 

mikro. Dengan prosedur yang panjang dan terkesan rumit, pengusaha mikro 

dan sektor informal tidak dapat mengakses sumber pendanaan dari bank. 

                                                           
1
Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, 

Bisnis, Dan Sosial (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 10. 
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Sehingga potensi besar yang dimiliki oleh sektor mikro, tidak berkembang. 

PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil) yang keberadaannya telah menyebar di 

semua propinsi di Indonesia, merasa prihatin terhadap kondisi mikro. Melalui 

berbagai pengkajian yang panjang dan mendalam, maka dirumuskanlah sistem 

keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha mikro dan sesuai dengan 

syariah. Alternative tersebut adalah BMT (Baitul Maal Wa Tamwil). Baitul 

maal merupakan bidang sosial, yang bergerak dalam penggalangan dana zakat, 

infak, sedekah dan dana-dana sosial lain serta menyalurkannya untuk 

kepentingan sosial secara terpola dan berkesinambungan. Sedangkan baitul 

tamwil, merupakan bidang bisnis yang menjadi penyangga operasional BMT. 

Bidang tamwil ini bergerak dalam penggalangan dana masyarakat dalam 

bentuk : simpanan (tabungan dan deposito) serta menyalurkannya dalam 

bentuk pembiayaan usaha mikro dengan sistem jual beli, bagi hasil, bagi hasil 

maupun jasa.
2
 

Salah satu produk pembiayaan pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) 

yaitu pembiayaan murābaḥah, murābaḥah adalah pembiayaan saling 

menguntungkan yang dilakukan oleh penjual dengan pihak yang 

membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga 

pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan 

keuntungan atau laba bagi penjual dan pengembaliannya dilakukan secara 

tunai atau langsung.
3
 

                                                           
2
Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) (Yogyakarta:UII Press, 

2004), 125. 
3
Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Mayarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah (Jakarta: kencana, 2017), 15. 
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Sesuai dengan karakteristik produknya, transaksi yang didasarkan 

kepada jual beli dan sewa, Bank melakukan penetapan margin/keuntungan 

dari harga jual sejumlah tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang 

diambil, biaya-biaya yang ditanggung termasuk antisipasi timbulnya 

kemacetan dan jangka waktu pengembalian. Pada penentuan margin pada 

dasarnya bersifat pasti sesuai dengan jangka waktu pembayaran. Nasabah 

penerima pembiayaan mengetahui dengan jelas berapa porsi yang menjadi 

haknya dalam bagi hasil. Selain tingkat margin dan nisbah bagi hasil yang 

ditetapkan, dalam klausul perjanjian juga ditetapkan kemungkinan adanya 

denda keterlambatan setelah dalam selang berapa waktu diberi kesempatan 

untuk menyelesaikan kewajiban sesuai jumlah yang menjadi sisa 

tanggungannya.
4
 

Ketentuan tentang Murābaḥah (Fatwa DSN No.04/DSN-

MUI/IV/2000) :Bank dan nasabah harus melakukan akad murābaḥah yang 

bebas riba, Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 

sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Bank membeli barang 

yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah 

dan bebas riba, Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 

(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya, dan 

Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka 

waktu tertentu yang telah disepakati.  

                                                           
4
Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah (Jakarta: 

sinar grafika, 2014), 18. 
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Ketentuan murābaḥah kepada nasabah: Nasabah mengajukan 

permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank Jika 

bank menerima permohonan tersebut ia harus membeli terlebih dahulu aset 

yang dipesannya secara sah dengan pedagang, dan Bank kemudian 

menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima 

(membeli)nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena 

secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak 

harus membuat kontrak jual beli. 

Penundaan Pembayaran dalam Murābaḥah: Nasabah yang memiliki 

kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya, Dan Jika 

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

pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan 

melalui Badan Arbitrasi Syari‟ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 

musyawarah.
5
 Penjadwalan kembali tagihan murābaḥah dengan ketentuan 

penyelesaian, LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) 

tagihan murābaḥah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi 

pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan 

ketentuan:  Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, Pembebanan biaya 

dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil, dan Perpanjangan masa 

pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
6
 

 

 

                                                           
5
Fatwa DSN-MUI No, 04/DSN-MUI/IV/2000. 

6
Abdulah Saeed, Menyoal Bank Syriah Kritik Atas Interprestasi Bunga Bank Kaum Neo-

Revivalis (Jakarta: Paramadina, 2004), 126. 
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Pengambilan lokasi penelitian di KSPP Syariah BMT Halaqoh karena 

KSPP Syariah BMT Halaqoh adalah lembaga keuangan syariah satu-satunya 

yang berada di Kecamatan Jogorogo. 

Berdasarkan pra survei yang telah peneliti lakukan di KSPP Syariah 

BMT Halaqoh Cabang Jogorogo Ngawi, bahwa di KSPP SYARIAH BMT 

HALAQOH melakukan pembiayaan murābaḥah dengan memberikan 

pembiayaan berupa sejumlah uang sesuai dengan pembiayaan yang 

dibutuhkan kepada nasabah, di mana hal ini disebut dengan akad wakalah, 

yaitu adanya pemberian kuasa atas dana dan nama BMT kepada nasabah 

untuk melakukan pembelian barang sendiri sesuai spesifikasi yang diinginkan 

kepada pihak supplier setelah memperoleh pembiayaan dari pihak BMT. 

Selain itu adanya penetapan margin sepihak yaitu dari pihak BMT tanpa 

memberi tahu kepada calon nasabah bahwa mereka bisa menawar terkait 

besarnya margin dan apabila telah masuk jatuh tempo nasabah dibebani 

penambahan margin.
7
 Maka penulis ingin mengkaji pembiayaan murābaḥah di 

KSPP Syari‟ah BMT Halaqoh sehingga penulis ingin melakukan penelitian 

dengan judul ”Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 

Terhadap Pembiayaan Murābaḥah Di KSPP Syariah BMT Halaqoh Cabang 

Jogorogo Ngawi.” 

 

 

 

                                                           
7
Rofi yunita, Hasil Wawancara,Ngawi. 15 November 2018 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 

Terhadap Praktik Pembiayaan Murābaḥah di KSPP Syariah BMT Halaqoh 

Cabang Jogorogo Ngawi? 

2. Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 

Terkait Penetapan Margin di KSPP Syariah BMT Halaqoh Cabang 

Jogorogo Ngawi? 

3. Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 

Terhadap Margin Dalam Pembiayaan Murābaḥah Yang Jatuh Tempo di 

KSPP Syariah BMT Halaqoh Cabang Jogorogo Ngawi? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan pembiayaan murābaḥah di KSPP 

Syariah BMT Halaqoh Cabang Jogorogo Ngawi. 

2. Untuk mendiskripsikan penetapan margin di KSPP Syariah BMT Halaqoh 

Cabang Jogorogo Ngawi. 

3. Untuk mendiskripsikan penerapan serta penyelesaian jatuh tempo dalam 

pembiayaan murābaḥah. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini dikaji dari segi teoritis 

maupun praktis. 

1. Secara Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah 

khazanah keilmuan, memperluas wawasan dan pengetahuan dalam 

kaitannya dengan tema-tema yang sejenis, baik bagi peneliti sendiri 

maupun bagi pembaca. Disamping itu dalam bidang ilmiah, diharapkan 

dapat memberi sumbangsih bagi kemajuan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dibidang ekonomi syariah. Keguanaan lain adalah bermanfaat 

sebagai landasan bagi peneliti selanjutnya dalam hal pembiayaan 

murābaḥah. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Baitul Maal Wa Tawil (BMT) dapat sebagai pertimbangan dalam 

melakukan proses pembiayaan murābaḥah. 

b. Bagi Masyarakat untuk menambah wawasan tentangcara kerja dan 

produk-produk BMT. 

c. Bagi akademik, penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi 

keilmuan dan menjadi bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya, 

khususnya bagi akademisi di IAIN Ponorogo. 

E. Telaah Pustaka 

Kajian pustaka adalah diskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian 

yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti. Untuk 

bahan telaah pustaka pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa 

skripsi dan jurnal terdahulu. Adapun beberapa penelitian yang dimaksud 

diantaranya sebagai berikut: 
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Analisis Komparisi Fiqih Dan DSN-MUI Tentang Penetapan Harga 

Jual Beli Murābaḥah. di BMT Hasanah Jabung Ponorogo. Skripsi oleh Siti 

Hamimah. Tahun 2015 IAIN Ponorogo.
8
 Perbedaan: Fokus penelitian ini 

pada proses penetapan harga sudah sesuai fiqih dan Fatwa DSN-MUI 

No,04/IV/2000 yaitu dengan tawar menawar/negosiasi hingga terjadinya akad, 

Akad yang dilakukan bebas riba dan barang yang diperjual belikan bukan 

barang yang diharamkan serta barang jaminan tata cara penyelesaian 

wanprestasi pada BMT Hasanah yaitu dengan menjual jaminan yang telah 

diberikan oleh nasabah, kemudian uang hasil denda digunakan untuk 

kemaslahatan bersama yang tidak mengacu pada urusan agama. Sedangkan 

fokus penelitian yang saya tulis tertuju pada proses penetapan margin secara 

sepihak tidak adanya tawar menawar/negosiasi antara pihak BMT dan 

nasabah. Serta adanya kenaikan biaya margin ketika jatuh tempo. Persamaan: 

Antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang saya tulis memiliki 

persamaan pada teori yang dibahas yaitu menggunakan teori akad pembiayaan 

murābaḥah dan teori penetapan harga. 

Ahmad Rifail Yusro, 2015. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik 

Pembiayaan Murābaḥah Pada KJKS Makmur Abadi Dolopo Madiun.
9
 

Perbedaan :Fokus penelitian ini pada pelaksanaan akad pembiayaan 

murābaḥah yang terjadi KJKS Makmur Abadi belum sesuai dengan hukum 

islam, karena ada rukun yang belum terpenuhi serta Dalam aplikasinya tidak 

                                                           
8
Siti Hamidah, “Analisis Komparisi Fiqih Dan DSN-MUI Tentang Penetapan HargaJual 

Beli Murabahah di BMT Hasanah Jabung Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo,2015). 
9
Ahmad Rifail Yusro, Analisis hukum islam terhadap praktik pembiayaan murabahah 

pada KJKS Makmur Abadi Dolopo Madiun,”Skripsi (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2015). 
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tertulis dalam isi perjanjian mengenai spesifikasi, harga serta bentuk barang 

yang dipesan nasabah. Serta ketika nasabah sudah mendapatkan barang, 

nasabah tidak memberikan bukti pembeliannya kepada pihak KJKS. 

Sedangkan fokus penelitian yang saya tulis tertuju pada proses penetapan 

margin secara sepihak tidak adanya tawar menawar/negosiasi antara pihak 

BMT dan  nasabah. Serta adanya kenaikan biaya margin ketika jatuh tempo. 

Persamaan : Antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang saya tulis 

memiliki persamaan pada teori yang dibahas yaitu menggunakan teori akad 

pembiayaan murābaḥah. 

Muhammad Zainudin, 2015. Analisis Penanganan Pembiayaan 

Murābaḥah. Bermasalah Di Bmt Surya Sekawan Mandiri Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam. Perbedaan: Fokus penelitian ini pada pelaksanaan akad 

pembiayaan murabahah yang terjadi KJKS Makmur Abadi belum sesuai 

dengan hukum islam, karena ada rukun yang belum terpenuhi serta Dalam 

aplikasinya tidak tertulis dalam isi perjanjian mengenai sesifikasi, harga serta 

bentuk barang yang dipesan nasabah. Serta ketika nasabah sudah mendapatkan 

barang, nasabah tidak memberikan bukti pembeliannya kepada pihak KJKS. 

Sedangkan fokus penelitian yang saya tulis tertuju pada proses penetapan 

margin secara sepihak tidak adanya tawar menawar/negosiasi antara pihak 

BMT dan  nasabah. Serta adanya kenaikan biaya margin ketika jatuh tempo. 

Persamaan:  Antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang saya tulis 
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memiliki persamaan pada teori yang dibahas yaitu menggunakan teori akad 

pembiayaan murābaḥah.
10

 

Pelaksanaan Pembiayaan Murābaḥah Berdasarkan Prinsip Hukum 

Ekonomi Syariah. Skripsi oleh M. Haris Fikri tahun 2016 Universitas 

Lampung. Perbedaan: Fokus penelitian ini pada pelaksanaan pembiayaan 

murābaḥah bahwa akad murābaḥah pada Bank Muamalat Cabang Bandar 

Lampung menggunakan akad wakalah yaitu memberikan kuasa kepada 

nasabah untuk membeli obyek atau barang yang telah disepakati dalam akad, 

pelaksanaan akad murābaḥah dengan akad wakalah pada Bank Muamalat 

Cabang BandarLampung tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada, baik 

ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murābaḥah serta bagaimana 

penyelamatan terhadap pembiayaan murābaḥah yang bermasalah dikarenakan 

adanya iktikad baik dari nasabah. Sedangkan fokus penelitian yang saya tulis 

tertuju pada proses penetapan margin secara sepihak tidak adanya tawar 

menawar/negosiasi antara pihak BMT dan  nasabah. Serta adanya kenaikan 

biaya margin ketika jatuh tempo. Persamaan : Antara penelitian ini dengan 

penelitian yang sedang saya tulis memiliki persamaan pada teori yang dibahas 

yaitu menggunakan teori akad pembiayaan murābaḥah dan perpanjangan 

waktu.11 

                                                           
10

 Muhammad Zainudin, “Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di 

Bmt Surya Sekawan Mandiri Dalam Perspektif Ekonomi Islam,”Skripsi (Semarang: Universitas 

Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015). 
11

M Haris Fikri, “Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Prinsip Hukum 

Ekonomi Syariah,”Skripsi (Lampung: Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016). 
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Implementasi Fatwa DSN-MUI Dalam Pembiayaan Dengan Akad 

Murābaḥah di PT. BPRS Magetan. Skripsi oleh Yeni Kurniawati tahun 2018. 

Perbedaan: fokus penelitian ini tertuju pada pembiayaan murābaḥah bil 

wakālah pelaksananaan pembiayaan dengan akad murābaḥah di BPRS Syariah 

Magetan belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.4/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Murābaḥah, yaitu dalam hal pelaksanaan akad 

murābaḥah bil wakālah yang menggunakan akad murābahah terlebih dahulu 

baru akad wakālah dalam satu waktu. Seharusnya dilakukan akad wakālah 

terlebih dahulu dengan nasabah, baru setelah itu dilakukan akad murābaḥah. 

serta hambatan pelaksaan Fatwa DSN-MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 Faktor 

yang menjadi penghambat berasal dari faktor masyarakat, sarana atau 

prasarana hukum, faktor penegak hukum serta karena kurangnya sosialisasi 

dari berbagai pihak yang terkait, baik dari DSN-MUI ataupun dari lembaga 

keuangan syariah kepada masyarakat. Sedangkan fokus penelitian yang saya 

tulis tertuju pada proses penetapan margin secara sepihak tidak adanya tawar 

menawar/negosiasi antara pihak BMT dan  nasabah. Serta adanya kenaikan 

biaya margin ketika jatuh tempo. Persamaan: Antara penelitian ini dengan 

penelitian yang sedang saya tulis memiliki persamaan pada teori yang dibahas 

yaitu menggunakan teori akad pembiayaan murābaḥah. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan 

sesuatu secara sistematik dan metodelogi adalah ilmu pengetahuan yang 

mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan 
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yang tepat dalam suatu penelitian.
12

 Jadi metode ini merupakan langkah-

langkah dan cara yang sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam 

suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (field research), 

dengan menggunakan studi kasus dan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Penelitian lapangan (fieldresearch) pada hakekatnya merupakan metode 

untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada 

suatu saat di tengah masyarakat, jadi mengadakan penelitian mengenai 

beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan 

mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Dengan kata 

lain, penelitian lapangan (field reseach) itu pada umumnya bertujuan untuk 

memcahkan masalah-masalah praktik dalam kehidupan sehari-hari. 

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah dengan Metode deskriptif 

yaitu suatu model dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, 

suatu kondisi, suatu pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang. Dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sistematis, faktual atau akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta 

hubungan antara fenomena yang diselidiki. 

2.  Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti merupakan instrumen yang paling penting 

dalam penelitian kualitatif.
13

 Dalam penelitian ini adalah bertindak sebagai 

                                                           
12

Soerjono Soekamto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat(Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2001), 3. 
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instrumen kunci, partisipasi penuh sekaligus pengumpulan data, sedangkan 

instrumen yang lain sebagai penunjang.  

Instrumen disini adalah dokumen-dokumen yang dapat digunakan 

untuk menunjang keabsahan hasil penelitian, namun berfungsi sebagai 

instrumen pendukung. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan 

sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami terkait judul yang 

diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung, aktif dengan 

informan dan sumber lain yang sangat diperlukan. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di KSPP Syariah 

BMT Halaqoh Cabang Jogorogo Ngawi. Yang beralamat di Jl. Raya 

Jogorogo (Utara Kantor Desa Jogorogo). Pemilihan lokasi tersebut 

dikarenakan di KSPP Syariah BMT Halaqoh Cabang Jogorogo yang 

memiliki masalah tentang pembiayaan murābaḥah. 

1) Data dan Sumber Data 

a. Data 

Sumber data utama adalah sumber utama yang dapat 

memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang 

diinginkan dalam penelitian atau sumber pertama dimana sebuah 

data dihasilkan.
14

 

Dalam penelitian ini, peneliti mencari informasi atau data-

data , fakta dan realitas terkait yang akan diteliti dengan terjun 

                                                                                                                                                               
13

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda 

Karya, 2001), 13. 
14

 Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2015), 69. 
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secara langsung ke lapangan. Dan bahan hukum primer yang 

digunakan peneliti adalah Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa 

DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/2000. 

b. Sumber Data 

Sumber data tambahan adalah segala bentuk dokumen, baik 

dalam bentuk tertulis maupun foto Atau sumber data kedua 

sesudah sumber data primer.
15

 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, berupa 

majalah ilmiah, jurnal, artikel, makalah maupun dokumen-

dokumen lainnya yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah. 

Sedangkan untuk bahan hukum tersier ini sebagai petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, berupa: kamus hukum, atau ensiklopedia. 

2) Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa 

macam metode pengumpulan data, diantaranya: 

a. Observasi  

Observasi ini dilakukan melalui pengamatan, dengan 

disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku 

objek sasaran.
16

 Dan mempelajari data-data dari sumber data atau 

bahan hukum tersebut. 

                                                           
15

 Ibid, 70. 
16

Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2007), 104. 



15 
 

 

b. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses 

tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan 

datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan 

oleh yang diwawancara.
17

 Dalam teknik wawancara, penulis 

bertindak sebagai interview, interview sendiri dibedakan menjadi 

dua macam, yaitu responden dan informan. Responden atau 

narasumber dalam penelitian ini adalah KSPP Syariah BMT 

Halaqoh Cabang Jogorogo Ngawi 

c. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data yang terakhir yaitu dokumentasi. 

Dokumentasi ini dilakukan dengan mempelajari catatan-catatan 

mengenai data pribadi responden atau narasumber yang diperoleh 

dari lapangan. 

3) Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

                                                           
17

 Ibid, 105. 
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diri sendiri dan orang lain.
18

 Dalam metode analisis data penulis 

menggunakan pendekatan atau penelitian kualitatif. Analisis data 

dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum, selama, dan 

setelah di lapangan. Analisis data lebih difokuskan selama proses di 

lapangan agar lebih maksimal hasil penelitiannya atau pengumpulan 

data. Meliputi: buku-buku kepustakaan,  yurisprudensi, dan literatur 

lainnya yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah.Menurut Miles 

dan Hubermaan analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis 

yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu 

data reduction, data display dan conclusion. 

a) Data Reduction adalah merangkum, memilih data-data yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. 

Artinya data-data umum yang diperoleh selama penelitian di KSPP 

SYARIAH BMT HALAQOH. Data-data penelitian dirangkum dan 

diambil bagian yang pokok supaya dapat memberi gambaran yang 

jelas, sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data 

selanjutnya. 

b) Data display adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat 

atau sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan 

adanya penarikan dan pengambilan tindakan.  

c) Conclusion Drawing (penarikan kesimpulan) adalah analisis data 

untuk terus menerus baik selama maupun sesudah pengumpulan 

                                                           
18

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2015), 244.  
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data untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan hal 

yang terjadi.
19

 

4) Pengecekan Keabsahan Data 

Untuk pengecekan keabsahan data disebut juga triangulasi, 

merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu.
20

 

Dalam pengecekan keabsahan data, peneliti melakukan 

pemeriksaan melalui sumber lainnya, dengan mengecek apakah data 

itu sudah sesuai atau tidak dengan hasil wawancara. Dan peneliti 

melakukan wawancara kepada orang yang berbeda agar data yang 

diperoleh benar-benar valid.  

5) Tahapan-tahapan Penelitian  

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Tahap Pra Lapangan 

Tahap pra lapangan meliputi: menyusun rancangan 

penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, 

penelusuran awal, dan menilai keadaan lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan 

menyangkut persoalan etika lapangan. 

 

                                                           
19

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif dan R&D)(Bandung: 

Alfabet, 2006), 338 
20

 Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Jogjakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2012), 319. 
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b) Tahap Pekerjaan Lapangan 

Pada tahap ini peneliti memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta 

mengumpulkan data. 

c) Tahap Analisis Data 

Pada tahap analisis data ini, penulis menganalisis terhadap 

data-data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan teknik 

analisis data yaitu, mereduksi data, penyajian data, dan menarik 

kesimpulan 

d) Tahap Penelitian Hasil Laporan 

Pada tahap penelitian yang terakhir ini, penulis 

menuangkan hasil penelitian yang diperoleh langsung dari 

lapangan serta disusun secara sistematis sehingga dapat dipahami 

oleh pembaca.  

G. Sistematika Penelitian 

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan 

pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini, penulis 

mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing-masing bab tersebut menjadi 

beberapa sub bab. Dan semuanya merupakan suatu pembahasan yang utuh, 

yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut 

adalah:  
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BAB I:    PENDAHULUAN 

Terdiri dari uraian tentang alasan-alasan akademis penulisan yaitu 

pentingnya pembahasan latar belakang masalah penelitian, 

dilanjutkan dengan rumusan masalah, sebagai arah dan acuan dari 

keseluruhan penelitian ini agar lebih fokus, lalu ditegaskan dengan 

tujuan penelitian. Kegunaan penulisan ini dibuat agar manfaat dari 

penelitian ini sendiri dapat dirasakan bagi pihak-pihak terkait. 

Telaah pustaka dibuat untuk mengetahui orisinalitas karya dan 

perbedaan serta persamaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya.Serta sistematika penulisan yang menunjuk pada 

panduan penulisan skripsi. 

BAB II: FATWA DSN-MUI NO 04/DSN MUI/IV/2000 TERHADAP 

PEMBIAYAAN MURĀBAḤAH 

Pada bab ini dipaparkan teori-teori yang berkaitan dengan 

pembiayaan murābaḥah berupa pengertian pembiayaan 

murābaḥah, landasan hukum, bentuk-bentuk akad murābaḥah, 

rukun dan syarat murābaḥah. dilanjutkan teori Fatwa DSN-MUI 

No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang pertama berisi Ketentuan tentang 

Murābaḥah, kedua ketentuan murābaḥah kepada nasabah, dan 

ketiga penundaan pembayaran dalam murābaḥah. Kemudian 

pengertian tentang margin dan terakhir teori pengertian jatuh 

tempo dan sistimatika penyelesaiannya. 
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Telaah pustaka dibuat untuk mengetahui orisinalitas karya dan 

perbedaan serta persamaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya. 

BAB III: PRAKTIK PEMBIAYAAN MURĀBAḤAHDI KSPP SYARIAH 

BMT HALAQOH CABANG JOGOROGO NGAWI 

A. Sejarah Berdirinya KSPP Syariah BMT Halaqoh Cabang 

Jogorogo Ngawi 

B. Visi, Misi dan Tujuan KSPP Syariah BMT Halaqoh 

C. Struktur Organisasi KSPP Syariah BMT Halaqoh 

D. Produk-Produk Layanan Di KSPP Syariah BMT Halaqoh 

E. Praktik Pelaksanaan Pembiayaan Murābaḥah Di KSPP Syariah 

BMT Halaqoh 

F. Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murābaḥah di KSPP 

Syariah BMT Halaqoh  

G. Penetapan Magin Jatuh Tempo Pada Pembiayaan Murābaḥah 

di KSPP Syariah BMT Halaqoh 

BAB IV: TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO. 04/DSN MUI/IV/2000 

TERHADAP PEMBIAYAAN MURĀBAḤAH DI KSPP 

SYARIAH BMT HALAQOH CABANG JOGOROGO NGAWI 

A. Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO. 04/DSN MUI/IV/2000 

Terhadap praktik Pembiayaan Murābaḥah di KSPP Syariah 

BMT Halaqoh 
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B. Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO. 04/DSN MUI/IV/2000 

Terhadap Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murābaḥah di 

KSPP Syariah BMT Halaqoh 

C. Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO. 04/DSN MUI/IV/2000 

Terhadap Margin Yang Jatuh Tempo Pada Pembiayaan 

Murābaḥah di KSPP Syariah BMT Halaqoh 

BAB V:   PENUTUP 

Bab ini adalah bab terkahir yang berisi tentang kesimpulan dari 

keseluruhan pembahasan, refleksi untuk memberikan saran 

berdasarkan kesimpulan penelitian untuk mengkaji kebenaran 

hipotesis yang sudah ada kemudian perlu disampaikan lagi sebagai 

bahan pertimbangan berbagai pihak. 
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BAB II 

KONSEP MURĀBAḤAH DALAM FATWA DEWAN SYARIAH 

NASIONAL NOMOR 04/DSN-MUI/IV/2000 

A. Pengertian pembiayaan 

Pembiayaan  adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan 

akad murābaḥah dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil. 

Pembiayaan menurut Muhammad Syafi‟i Antonio yaitu pemberian fasilitas 

penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan 

defisit unit.
21

 

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat 

dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan  antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutangnya 

setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau 

pembagian hasil.
22

 

B. Pengertian Murābaḥah 

Secara bahasa murābaḥah bermakna tumbuh dan berkembang dalam 

perniagaan. Dalam istilah Syari‟ah, konsep murābaḥah terdapat berbagai 

formulasi definisi yang berbeda-beda menurut pendapat para ulama‟, 

diantaranya menurut pendapat Utsmani murābaḥah merupakan salah satu 

bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberi informasi kepada 

pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas 
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Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) (Yogyakarta: UII 
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22
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(harga pokok penjualan) dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin 

dalam harga jual.
23

 

Akad bai’ al murābaḥah adalah akad jual beli suatu barang dengan 

menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan 

harga yang lebih sebagai laba.
24

 Murābaḥah adalah pembiayaan saling 

menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al mal dengan pihak yang 

membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga 

pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan 

keuntungan atau laba bagi shahib al mal dan pengembaliannya dilakukan 

secara tunai atau langsung.
25

 Murābaḥah 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.
26

 

Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk lumpsum atau persentase 

tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) 

atau bisa dilakukan dikemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena itu 

murābaḥah tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda 

(deffered payment), seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang 

yang mengetahui murābaḥah hanya dalam hubungannya dengan transaksi 
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Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan KontemporerHukum Perjanjian, Ekonomi, 

Bisnis, Dan Sosial  (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 91. 
24

 Fatwa DSN-MUI NO: III/DSN-MUI/IX/2017 
25

Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Mayarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah(Jakarta: kencana, 2017), 15.  
26

Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah (Depok:PT Rajagrafindo Persada,2012), 82. 
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pembiayaan di perbankan syariah, tetapi tidak memahami fikih islam. 

Murābaḥah menurut Dewan Syariah Nasional yang tertera dalam Kitab Fatwa 

MUI Nomor 4 yaitu menjual barang dengan menegaskan harga belinya kepada 

pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.
27

 

Secara prinsip barang yang dijual adalah milik sah penjual yakni bank harus 

memberitahukan harga beli barang dan laba yang diperoleh kepada pembeli 

yakni nasabah. Landasan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

mengeluarkan fatwa ini bahwasannya ada kepentingan dibuatnya ketentuan 

mengenai asas hukum murābaḥah.  

Di samping itu juga suatu keniscayaan bahwa bank merupakan 

lembaga intermediasi yang berorientasi bisnis. Maka dari itu perlu adanya 

regulasi yang jelas akan ketetapan pelaksanaan jual beli di Bank Syariah. 

Terdapat tiga macam jual beli yaitu murābaḥah, sa>lam, dan istis}na’.
28

 Sebab 

diturunkannya ketentuan murābaḥah dari Dewan Syariah Nasional (DSN) ini 

juga agar bank atau lembaga keuangan syariah dan nasabah dapat 

menjalankan kesepakatan jual beli dengan baik. Dan pada hari sabtu, tanggal 

26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Murābaḥah ditetapkan. Ketentuan tentang murābaḥah 

yang tecantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 adalah 

sebagai berikut: 

Bank atau LKS dan nasabah harus melakukan akad murābaḥah yang 

bebas dari riba. Ketentuan transaksi pembiayaan murābaḥah yakni nasabah 

                                                           
27

Ichwan, Hijrah Saputra et.al, HImpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah 

Nasional(Jakarta: Erlangga), 60. 
28
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mengajukan permohonan suatu barang atau asset kepada bank atau lembaga 

keuangan syari‟ah dengan menggunakan akad murābaḥah yang bebas riba, 

dan barang yang diperjual belikan tidak mengandung unsur yang diharamkan 

oleh syari‟ah contohnya barang yang diperjualbelikan harus halal, cara 

memperolehnya harus halal.
29

 

Dalam hal penerimaan permohonan pembiayan dengan akad 

murābaḥah, pihak bank atau lembaga keuangan syariah dapat membiayai 

sebagian atau seluruh dari harga pembelian barang yang telah disepakati 

kualifikasinya. Setelah itu bank atau lembaga keuangan syariah terlebih 

dahulu harus membeli barang yang dipesan nasabah secara sah atas nama 

bank atau lembaga keuangan itu sendiri dan pembelian ini harus terbebas dari 

riba. 

Mengenai pembayaran untuk pembelian barang yang telah disepakati 

kualifikasinya di dalam akad, bank harus menjelaskan atau menyampaikan 

semua hal yang berkaitan dengan pembelian, semisal jika pembelian 

dilakukan secara utang. 

Terhadap barang yang sudah dibeli oleh bank atau lembaga keuangan 

syari‟ah secara sah kemudian bank atau lembaga keuangan syari‟ah 

menawarkan kepada nasabah dan kemudian nasabah harus membelinya sesuai 

dengan janji yang telah disepakati. Karena janji tersebut secara hukum 

mengikat kedua belah pihak, kemudian kedua belah pihak harus membuat 

kontrak jual beli tersebut. Dalam hal ini bank atau lembaga keuangan syari‟ah 
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diperbolehkan untuk meminta nasabah membayar uang muka saat 

menandatangani kesepakatan awal pemesanan. 

Bank atau LKS melakukan kontrak jual beli dengan nasabah setelah 

barang sudah ada. Bank atau LKS kemudian menjual barang kepada nasabah 

dengan harga jual bank senilai harga beli barang ditambah dengan margin atau 

keuntungan yang diperoleh oleh bank atau LKS. Dalam hal ini, bank atau LKS 

harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut 

biaya yang diperlukan. Kemudian jika nasabah menyetujui untuk membeli 

barang tersebut, maka nasabah harus membayar harga barang yang telah 

disepakatidengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
30

 

C. Rukun dan Syarat Murābaḥah 

Adapun Rukun dari akad murabahah yaitu: 

1. Pelaku akad, yaitu bai’ (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk 

dijual, 

2. Musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli 

barang. 

3. Objek akad, yaitu mabi’ (barang dagangan)  

4. Tsaman (harga).  

5.  Ijab dan Qabul.
31
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Adapun Syarat dalam akad murābaḥah yaitu: 

1) Jual beli murābaḥah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak 

kepemilikan telah berada ditangan penjual). 

2) Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya 

lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, 

semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ini merupakan 

suatu syarat sah murābaḥah. 

3) Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun 

persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah 

murābaḥah. 

4) Dalam sistem murābaḥah, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli 

untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih 

baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang 

merupakan kewajiban penjual di samping untuk menjaga kepercayaan 

yang sebaik-baiknya.
32

 

Murābaḥah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama 

sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, 

bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan 

menambahkan beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk 

pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada 

beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi 

tersebut diterima secara syariah. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai 
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pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang 

diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian 

menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. 

Sementara itu nasabah akan mengembalikan uangnya dikemudian hari 

secara tunai maupun cicil.
33

 

D. Dalil-dalil tentang Murābaḥah 

Karena murābaḥah ini merupakan salah satu bentuk jual beli, 

mayoritas ulama berpendapat bahwa dasar hukum murābahah ini sama seperti 

dalam dasar hukum jual beli pada umumnya.
34

 Diantara dalil yang 

memperbolehkan praktik akad jual beli murābaḥah dalam firman Allah: 

1. Al-Qur‟an 

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

beli murābaḥah adalah: 

                          

                      

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”.(QS. 

An-Nisa’[4]:29.
35
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Artinya:“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba”. (QS. Al-Baqarah [2]:275).
36

 

 

               

Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. (QS. 

Al-Ma’idah [5]:1).
37

 

 

2. Al-Hadith 

Hadith Rasul ang dapat di jadikan rujukan dasar hukum akad 

trasaksi murabahah adalah: 

َقاَرَضة,َو 
ُ

أاَنَّ النَِّب َصلَّى اهلل َعَلْيِو َو َسلََّم قَاَل: َثََلُث ِفْيِهنَّ البَ رََكة: البَ ْيُع ٍاََل َأَجِل و امل
ِعريِلِْلبَ يْ   ِت ََللِْلبَ ْيِع )َرَواُه اْبُن َماَجو(َخْلُط اْلبُ رِّ بِالشَّ

 

Artinya: “Dari Sholih bin Shuhaib dari ayahnya berkata Rasullah SAW 

bersabda: “tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan 

adalah jual beli yang temponya tertentu, memberikan modal 

seseorang untuk brdagang, mencampur gandum dengan tepung 

untuk kreperluan rumah dan bukan untuk dijual”. (HR. Ibn 

Majah).
38

 

 

3. Ijma‟ 

Karena tidak adanya rujukan, baik didalam Al-Qur‟an maupun 

Hadits Shahih, para fuqaha harus membenarkan murābaḥah dengan dasar 

                                                           
36

Ibid, 47 
37

 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an Tajwid, 106. 
38

Abi Abdullah Muhammad bin Yazid, Terjemahan Sunan Ibnu Majah, terj, Abdullah Son 
Haji et, al. (Semarang: Asy-asyfa’, 1993), 122.  



30 
 

yang lain. Imam Malik mendasari murābaḥahkepada praktek penduduk 

Madinah, ada kesepakatan pendapat disini (Madinah) tentang keabsahan 

seseorang yang membelikan pakaian dikota, dan kemudian ia 

membawanya ke kota lain untuk menjualnya lagi dengan suatu 

keuntungan yang disepakati.
39

 

E. Bentuk-bentuk akad murābaḥah antara lain:  

1. Murābaḥah sederhana  

Murābaḥah sederhana adalah bentuk akad murābaḥah ketika 

penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga 

perolehan ditambah marjin keuntungan yang diinginkan. Pembayaran 

murābaḥah dapat dilakukan dengan cara tunai atau cicilan. Dalam 

murābaḥah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang 

untuk cara pembayaran yang berbeda. Murābaḥah muajjal dicirikan 

dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayaran kemudian 

(setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk 

lumpsum (sekaligus).
40

 

2. Murābaḥah kepada pemesan  

Murābaḥah dapat dilakukan dengan cara pesanan, dalam 

murābaḥah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang 

setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau 

tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank 
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dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah). Dalam murābaḥah 

melalui pesanan ini, si penjual boleh meminta bayaran hamish ghadiyah, 

yakni uang tanda jadi ketika ijab qabul. Hal ini sekedar untuk 

menunjukkan bukti keseriusan si pembeli, bila kemudian si penjual telah 

membelikan pesanan sedangkan si pembeli membatalkannya, hamish 

ghadiyah ini dapat digunakan untuk menutup kerugian penjual. Bila 

jumlah hamish ghadiyah nya lebih kecil dibandingkan jumlah kerusakan 

yang harus ditanggung oleh si penjual, penjual dapat meminta 

kekurangnnya, sebaliknya, bila berlebih, si pembeli berhak atas kelebihan 

itu.
41

 

F. Mekanisme Murābaḥah 

Mekanisme operasional murābaḥah adalah menjual suatu barang 

dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk 

dibayar secara cicilan. Dengan cara ini pembeli dapat mengetahui harga 

sebenarnya dari barang  yang dibeli dan dikehendaki penjual. Mekanisme 

murābaḥah ini bermanfaat bagi seseorang yang membutuhkan suatu barang 

tetapi belum mempunyai uang yang diperlukan.
42

 Adapun teknisi pembiayaan 

murābaḥah adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

                                                           
41

  Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah(Depok:PT Rajagrafindo Persada,2012), 90. 
42

 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2003), 102. 



32 
 

Gambar 1.1 

Skema Pembiayaan Murabahah 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Keterangan: 

1. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi 

jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang 

akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual. 

2. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank 

syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli 

ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh 

nasabah, dan harga jual barang. 

3. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka 

bank syariah membeli barang dari supplier/penjual. Pembelian yang 

dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah 

tertuang dalam akad. 

4. Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah. 

4. Kirim 

1. Negoisasi & persyaratan 

BMT Nasabah 

2. Akad jual beli 

6. Bayar 

3. Beli barang 

SUPLIER/PENJUAL 

5. Terima barang & 

Dokumen 
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5. Nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen 

kepemilikan barang tersebut. 

6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan 

pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan 

cara angsuran.
43

 

G. Fatwa DSN-MUI No, 04/DSN-MUI/IV/2000 

1. Ketentuan Tentang Murābaḥah (Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000). 

a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murābaḥah yang bebas riba 

b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari‟ah 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 utang. 

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

dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. 

g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada 

jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 

2. Ketentuan Murābaḥah Kepada Nasabah: 

a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu 

barang atau aset kepada bank. 
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b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih 

dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. 

c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah 

harus menerima (membeli)nya sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; 

kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
44

 

3. Penundaan Pembayaran Dalam Murābaḥah: 

a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda 

penyelesaian hutangnya. 

b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika 

salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka 

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari‟ah setelah 

tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
45

 

H. Konsep Margin Keuntungan 

Karakteristik murābaḥah adalah si penjual harus memberitahu pembeli 

tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang 

ditambahkan pada biaya tersebut. Margin adalah jumlah keuntungan yang 

diperhitungkan oleh pihak bank yang melakukan transaksi jual beli dengan 

nasabah. Margin keuntungan merupakan salah satu bentuk dari manajemen 

risiko suatu perusahaan.
46

 Fatwa DSN MUINo.04/DSN-MUI/IV/2000 

disebutkan: 
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1. Penjual harus mengatakan modal yang sebenarnya dari barang tersebut.  

2. Harus ada persetujuan kedua belah pihak yang bertransaksi tentang kadar 

keuntungan yang ditetapkan sebagai kelebihan terhadap harga modal.  

3. Seandainya kadar harga modal barang yang disampaikan tidak sesuai 

harga sebenarnya, maka si pembeli boleh membatalkan kontrak tersebut. 

4. jual beli dengan harga paling tinggi atauharga paling rendah yang 

penentuan harga (tsaman) tersebut dilakukan melalui proses tawar 

menawar.
47

 

Penetapan Margin Keuntungan Bank Syari‟ah menetapkan margin 

keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis Natural 

Certainy Contracts (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian 

pembayaran, baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu (timing).
48

 

a. Referensi Margin Keuntungan 

Yang dimaksud dengan referensi margin keuntungan adalah 

margin keuntungan yang ditetapkaan dalam rapat ALCO Bank Syariah. 

Penetapan margin keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul 

dan saran dari tim ALCO Bank Syariah yaitu: 

1) Direct Competitor’s Market Rate  

Yang dimaksud dengan Direct Competitor’s Market Rate 

adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah atau 

tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang 

ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor 
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langsung, atau tingkat margin keuntungan bank syariah tertentu yang 

ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai competitor langsung terdekat. 

2) Indirect Competitor’s Market Rate (ICMR) 

Yang dimaksud dengan Indirect Competitor’s Market Rate 

(ICMR) adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, 

atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa perbankan konvensional 

yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor 

tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional 

tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak 

lansung yang terdekat. 

3) Expected Competitive return for investors (ECRI)  

Yang dimaksud dengan Expected Competitive return for 

investors (ECRI) adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan 

dapat diberikan kepada dana pihak ketiga. 

4) Acquiring Cost  

Yang dimaksud dengan Acquiring Cost adalah biaya yang 

dikeluarkan oleh bank yang lansung terkai dengan upaya untuk 

memperoleh dana pihak ketiga 

5) Overhead Cost 

Yang dimaksud dengan Overhead Cost adalah biaya yang 

dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya 

untuk memperoleh dana pihak ketiga.
49
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b. Penetapan Harga Jual 

Setelah memperoleh referensi margin keuntungan, bank melakukan 

penetapan harga jual. Harga jual adalah penjumlahan harga beli/harga 

pokok/harga perolehan bank dan margin keuntungan. 

 

 + = 

c. Pengakuan Angsuran Harga Jual 

Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli/harga pokok 

dan angsuran margin keuntungan. Pengakuan angsuran dapat dihitung 

dengan menggunakan empat metode yaitu: 

1) Metode Margin Keuntungan Menurun (Sliding) 

Margin keuntungan menurun adalah perhitungan margin 

keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga 

pokok sebagai akibat adanya cicilan/angsuran harga pokok, jumlah 

angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) yang dibayar nasabah 

setiap bulan semakin menurun. 

 

 

Harga jual 

Harga beli 

(harga 

pokok) bank 
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keuntungan 
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ECRI 
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cost 
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2) Margin Keuntungan Rata-Rata 

Margin keuntungan rata-rata adalah margin keuntungan 

menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga 

pokok dan margin keuntungan) dibayar nasabah tetap setiap bulan.
50

 

3) Margin Keuntungan Flat 

Margin keuntungan flat adalah perhitungan margin keuntungan 

terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode 

ke periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat 

dari adanya angsuran harga pokok. 

4) Margin Keuntungan Annuitas 

Margin keuntungan annuitas adalah margin keuntungan yang 

diperoleh dari perhitungan secara annuitas. Perhitungan annuitas 

adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran 

angsuran harga pokok dan margin keuntungan seara tetap. Perhitungan 

ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin 

membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun.
51

 

 Dalam menentukan margin keuntungan terdapat beberapa 

persyaratan untuk perhitungan margin keuntungan. dijelaskan oleh 

Adiwarman Karim bahwa margin keuntungan sama dengan plafond hanya 

bisa dihitung apabila komponen yang dibawah ini tersedia:  

a) Jenis pembiayaan margin keuntungan 

b) plafond Pembiayaan sesuai jenis 
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c) jangka waktu pembiayaan 

d) tingkat margin keuntungan pembiayaan 

e) pola tagihan atau jatuh tempo tagihan (baik harga pokok maupun 

margin keuntungan). 

Tanggal jatuh tempo tagihan merupakan tanggal yang tidak 

termasuk dalam perhitungan hari margin keuntungan.
52

 

I. Pengertian jatuh tempo  

Sebagai lazimnya setiap perjanjian pembiayaan selalu ditentukan batas 

waktu bagi yang berutang atau penerima pembiayaan kapan ia harus 

mengembalikan pembiayaan modal yang diterimanya itu. Didalam perjanjian 

pembiayaan selalu ada klausul yang membatasi jangka waktu pembiayaan 

harus dilunasi. Apabila sampai batas waktu tersebut, ternyata penerima 

pembiayaan tidak dapat melunasi pembiayaannya maka penerima pembiayaan 

berada dalam kategori khianat/wanprestasi/ingkar janji (in default). Disamping 

itu adakalanya ditentukan pula jadwal angsuran pembiayaan sesuai dengan 

sifat dan bentuk perjanjian yang dibuatnya sekaligus jangka waktu 

pembiayaan.
53

 

Jatuh tempo merupakan batas waktu pengambilan sesuatu tidak sesuai 

dengan yang telah ditetapkan, atau batas waktu pembayaran dan penerimaan 

sudah lewat waktunya, kedaluwarsa.
54
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Bank atau LKS dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa 

pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah 

disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan 

tetapi, bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami 

kesulitan dalam pembayaran yang megakibatkan karugian bagi Bank atau 

LKS. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi harus dipenuhi oleh 

debitur sehingga jika debitur tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan maka 

dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi. Ada empat keadaan dikatakan 

wanprestasi, yaitu: 

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali 

2. Debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan 

3. Debitur terlambat memenuhi prestasi  

4. Debitur melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam 

perjanjian
55

 

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka Bank atau LKS kan 

berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan melalui Restrukturisasi 

pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu 

nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain meliputi: 

1. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran 

kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Restrukturisasi dilakukan 

dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa 

mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank 
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syariah. Penjadwalan kembali tagihan murabahah LKS boleh melakukan 

penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murābaḥah bagi nasabah 

yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah 

dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan: 

a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. 

b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya 

riil. 

c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua 

belah pihak.
56

 

2. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau 

seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban 

nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain, meliputi: 

a. Perubahan jadwal pembayaran  

b. Perubahan jumlah angsuran 

c. Perubahan jangka waktu 

d. Pemberian potongan 

3. Penataan kembali (restructuring), dengan melakukan konversi piutang 

murabahah sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi ijarah muntahiyah 

bitamlik atau mudharabah atau musyarakah.
57

 

Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap 

nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 
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a. Nasabah telah atau dipekirakan mengalami penurunan atau kesulitan 

kemampuan dalam pembayaran dan/atau pemenuhan kewajibannya. 

b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi 

kewajiban setelah direstrukturisasi.
58

 

Memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran dan koversi 

akad murabahah yang dilaksanakan sesuai fatwa DSN-MUI yang berlaku. 

Pada fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad 

murabahah, bahwa LKS dapat melakukan koversi dengan membuat akad 

baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan 

murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia 

masih prospekif dengan ketentuan akad murabahah dihentikan dengan 

cara: 

1. Objek murābaḥah dijual oleh nasabah ke LKS dengan harga pasar 

2. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan 

3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat 

dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari 

mudharabah dan musyarakah, dan 

4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang 

tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya disepakati 

antara LKS dengan nasabah.
59
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BAB III 

PRAKTIK PEMBIAYAAN MURĀBAḤAH DI KSPP SYARIAH  BMT 

HALAQOH CABANG JOGOROGO NGAWI 

 

A. Sejarah Berdirinya BMT “Halaqoh” 

Gagasan awal pembentukan KSPP SYARIAH BMT HALAQOH  

bermula dari pemaparan program calon ketua organisasi HALAQOH oleh Siti 

Nurjanah pada tahun 2002  di Masjid Ammar Wanchai HongKong didukung 4 

kawan: Ukhti Murniyati, Puji Astuti, Mukhlisa, dan Endang. alhamdulilah 

program tersebut disambut baik oleh seluruh jama‟ah yang hadir di aula 

pertemuan lantai 6 masjid Wanchai saat itu. Dengan tekad, doa dan semangat 

perbaikan hidup setelah kepulangan dari TKI, dimulailah program tabungan 

dan dana takaful sampai akhirnya pada 23 Juli 2006 ditandatangi MoU 

(Memorandum of Under Standing)  dengan BMT Beringharjo Yogyakarta  

dan Dompet Dhuafa  HongKong  yang intinya : 

1. Sebelum KSPP SYARIAH BMT HALAQOH  operasional di Indonesia 

maka dana akan dikelola oleh BMT Beringharjo yang dimanfaatkan untuk 

pemberdayaan umat. 

2. Pemberian latihan kewirausahaan oleh Dompet Dhuafa dan BMT 

Beringharjo kepada Anggota KSPP SYARIAH BMT Halaqoh baik di Hong 

Kong maupun pasca kepulangan di Indonesia.
60
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Niat untuk memulai di Indonseia ditunjukkan dengan keyakinan 

pendiri untuk tidak taken kontrak lagi dan memutuskan pulang ke Indonesia 

pada bulan Desember 2006. Berbekal dengan keyakinan dirintislah KSPP 

SYARIAH BMT HALAQOH di Indonesia tahun 2007 dalam bentuk Yayasan 

dengan akta Notaris No:12.22 Mei 2007. Dengan bermodalkan +80.000.000 

(Delapan Puluh Juta),dimulailah kegiatan dari Yayasan ini  dengan segala 

keterbatasan.  

Kegiatan yayasan ini antaralain adalah  meyalurkan dana Takaful ke 

masyarakat dengan sistim Infak  dan Shodaqoh. Hal ini dilakukan sebagai 

langkah awal  berdirinya BMT/Koperasi Syari‟ah  karena tidak bisa dipungkiri 

bahwa  anemo masyarakat tentang TKI HongKong kurang baik. Mengabdi 

dan aktualisasi diri itulah yang dilakukan awal  perjuangan  sambil 

mempersiapkan SDM pengelola dengan mengikuti training ke BMT 

Beingharjo Yogyakarta. Pendiri sadar bahwa membangun kepercayaan dari 

masyarakat dengan prinsip kejujuran dan komitmen untuk tetap bisa 

membantu masyarakat kecil tidaklah mudah, tetapi hanya bermodalkan 

kejujuran dan keikhlasan  itulah yang akan memberikan keberhasilan dimasa 

depan kelak.
61

 

Pada saat itu, semuanya serba terbatas kalau tidak ingin dikatakan 

serba darurat. Untuk keperluan operasional administrasi kantor harus 

menempati rumah Bpk Syamsuri(suami) dengan peralatan yang amat sangat 

sederhana. Seiring berjalannya waktu dengan berbekal  doa, keyakinan dan 
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ilmu  dari pelatihan di BMT Beringharjo pada tgl  18 Juli 2011 dengan 

berbadan hukum Nomor: 13/ BH/XVI.17/2011, berubahlah Badan Hukum 

Yayasan ke  Koperasi Syariah  dengan nama KSPP SYARIAH BMT 

HALAQOH. Beranggotakan 20 orang dimana diantaranya adalah TKI Purna 

atau anggota keluarganya dimulailah operasional BMT dengan 6 karyawati 

dengan  honor yang sangat minim.
62

 Keyakinan yang ada saat itu adalah hasil 

kerja adalah sesuai dengan kinerja dan berkah Alloh SWT. Meneguhkan 

Pemihakan: Komitmen besar bersama kaum dhuafa terus dipegang dan 

dijalankan hingga sekarang oleh KSPP SYARIAH BMT HALAQOH.  

Selain sebagai alternatif mitra kerja dalam menjalankan usaha, KSPP 

SYARIAH BMT HALAQOH  juga mengharapkan pada nantinya bisa 

memberikan Binaan Usaha kepada masyarakat dan TKI Purna ataupun 

keluarganya  sehingga nantinya dapat menjadi mandiri (tidak akan tergiur 

untuk menjadi TKI keluar negeri) dan tidak terlilit akan kemiskinan.
63

 Pendiri 

sadar bahwa kemiskinan akan mendekatkan diri pada kekufuran. Bagi orang- 

orang yang tak tercerahi imannya akan dapat berakibat fatal. Proses 

Kemusyrikan dan pemurtadan akan gampang sekali terjadi. Dalam riwayat 

Imam Bukhori Muslim, Rosululloh SAW bersabda: “Kemiskinan, Kebodohan 

dan Penyakit  merupakan musuh Islam, ketiganya dapat meggoyahkan sendi 

kehidupan, menghancurkan ketentraman, menghalangi ukhuwah serta 

meruntuhkan kemuliaan dan kejayaan bangsa”.  
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Oleh karena itulah komitmen untuk mengedepankan kaum dhuafa/ 

menengah kebawah terus ditanamkan kuat kepda pengurus dan pengelola 

KSPP SYARIAH BMT HALAQOH  sampai sekarang dan insyaAllah tetap 

istiqomah . Hal lain ingin dilakukan  KSPP SYARIAH BMT HALAQOH 

adalah BMT dapat memberikan siraman rohani  kepada segenap anggota 

(khususnya) mitra pasar tradisional sehingga para pedagang kecil akan 

bertransaksi ekonomi secara syar‟i  dan memiliki modal spiritual yang baik. 

Hidupnya Baitul Maal KSPP SYARIAH BMT HALAQOH  akan dapat 

membawa perubahan pada masyarakat.  

Diluar sisi ekonomi yang terbukti berisi mekanisme yang menjerat 

kaum pedagang kecil (sistem bunga/riba), terdapat sisi lain yang sejak awal 

ingin diberdayakan oleh pendiri KSPP SYARIAH BMT HALAQOH. Sisi 

tersebut adalah  soal mentalitas dan spiritulitas. Kehadiran KSPP SYARIAH 

BMT HALAQOH tidak akan berdampak banyak bagi perubahan masyarakat 

bawah jika masyarakat sendiri tidak berusaha untuk merubah nasibnya. 

Supaya persepsi tentang ekonomi mengalami perubahan, perlu adanya upaya 

pembaharuan  mental. Oleh karena itu kedepannya KSPP SYARIAH BMT 

HALAQOH akan memadukan aspek ekonomi dengan aspek dakwah.
64

 

B. Visi, Misi Dan Tujuan 

1. Visi BMT “Halaqoh” 

Menjadikan BMT sebagai sebuah lembaga keuangan alternatif 

berdasarkan Ekonomi Syari‟ah yang berpihak pada ekonomi  kelas bawah  

yang amanah,Profesional dan Mandiri. 
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2. Misi 

a. Berorientasi pada profit (kelangsungan hidup lembaga) 

b. Berorientasi Sosial Murni 

c. Berorientasi pada penghapusan kemiskinan dengan sistem  ekonomi 

syar‟i yang berkeadilan 

d. Berorientasi pada kesejahteraan    dan kemandirian  TKI PURNA 

3. Tujuan  

a. Menghimpun dan menyalurkan dana TKI dan masyarakat untuk 

dikelola secara syariah 

b. Memberikan kenyamanan TKI dalam hal penyimpanan uang  yang 

berorientasi pada kemandirian pasca TKI Purna 

c. Menghimpun dana dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqoh 

masyarakat secara transparent. 

4. Lokasi BMT “Halaqoh” terletak di beberapa daerah sekitar Ngawi yang 

meliputi kantor pusat dan  kantor cabang. Adapun lokasi BMT “Halaqoh” 

adalah sebagai berikut:  

a. Kantor Pusat BMT “Halaqoh” terletak di Jl. Raya Paron No. 8 Paron 

Telp. (0351) 745738  

b. Kantor Cabang BMT “Halaqoh” terletak di Jl. Raya Jogorogo (Utara 

Kantor Desa Jogorogo)  Telp. (0351) 732448.
65
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C. Struktur Organisasi 

Adapun Struktur Organisasi BMT Halaqoh terdiri dari: 
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D. Produk-produk BMT Halaqoh 

1. Penghimpunan  Dana (Funding) 

a. Simpanan Wadi‟ah  Yad Dhamanah Dapat diartikan sebagai titipan 

murni dari satu pihak ke pihak lain , baik individu maupun lembaga  

yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan 

menghendakinya. Landasan  syari‟ah dari Simpanan ini  adalah 

berupa firman Alloh SWT Q.S An-Nisa ayat 58 artinya: 

“Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu untuk menyampaikan 

amanat (titipan) kepada yang  berhak menerimanya.”  

Dalam ayat lain Q.S Al-Baqoroh ayat 283: “Jika sebagian 

kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang 

dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 

bertaqwa kepada Alloh kepada Tuhannya“. Selain di dalam Alqur‟an, 

landasan syari‟atnya juga terdapat dalam hadits Rosululloh SAW: 

Bersabda Rosululloh SAW: “Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat 

kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat 

kepada orang yang telah mengkhianatimu”.  (HR Abu Daud & 

Tirmidzi)Dalam pelaksanaannya Simpanan Wadi‟ah Yad dhamanah  

prinsipnya  sebagai berikut : 

1) Titipan  dari pihak satu ke pihak lain, baik individu maupun 

badanyang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip 

(Muwaddi) menghendakinya. 
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2) Penerima titipan (Mustawda) diberi izin untuk menggunakan dan 

mengambil manfaat dari titipan tersebut. 

3) Penyimpan (Mustawda) mempunyai kewajiban terhadap 

kehilangan atau kerusakan barang tersebut. 

4) Sebagai imbalan kepada pemilik danan dapat diberikan  

bonusyang tidak disyaratkan sebelumya.
66

 

b. Simpanan Mud}arabah  

Secara teknis Al-Mud}arabah adalah  akad kerjasama usaha 

antara dua pihak, dimana pihak pertama pemilik dana (shohibul maal) 

menyediakan 100% modal kepada pihak dua (Pengelola/ Mudhorib). 

Landasan dasar syari‟ah  Q.S Al-Muzzammil:20, Q.S Al-Jumu‟ah:10,   

Q.S Al-Baqoroh: 198Q.S Al-Muzzammil: 20  artinya: “dan dari orang 

–orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia  Alloh”. 

Simpanan Mud}arabah ada 2 macam: 

1) Mud}arabah  Mutlaqoh 

 Yaitu: Bentuk kerjasama Shohibul maal dan mudhorib yang 

cakupannnya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi  jenis 

usaha, waktu dan daerah bisnis : Produk HALAQOH   yang 

menggunakan prinsip  Mud}arabah Mutlaqoh: 

a) Simpanan  Mud}arabah  (Simudha) 

b) Siddik (Tabungan Pendidikan) 
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2) Mud}arabah Muqayyadah 

  Disebut juga special investment yaitu dibatasi dengan 

batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Produk BMT IPMH 

HALAQOH  yang menggunakan prinsip Mud}arabah Muqoyyadah: 

a). Tasyakur (Tabungan Syari‟ah Qur‟ban)  

     Tabungan yang diakadkan untuk Qurban. 

b).  SiFitri (Simpanan Idhul Fitri) 

Simpanan yang di akadkan untuk keperluan Hari Raya Idhul 

Fitri 

c).  SiTara (Simpanan Tamasya Mitra) 

  Tabungan yang diakadkan untuk kebutuhan tamasya/ rekreasi.
67

 

c. Tabungan Berjangka  (Deposito) 

1) Simudha berjangka 3 bulan nisbah 30 % 

2) Simudha berjangka 6 bulan nisbah 35 % 

3) Simudha berjangka 12 bulan nisbah  40 % 

2. Produk Penyaluran Dana/Pembiayaan 

a. Musyarakah 

Musyarakah atau syirkah ini berarti kerjasama antara pihak I 

(BMT) sebagi pemodal dengan pihak II (nasabah/mitra)  sebagi 

pengelola. Dimana kedua belah pihak sama-sama  menyertakan modal 

dengan bagi hasil sesuai kesepakatan . 
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 Musyarakah (kerja sama): Apabila anda memiliki usaha 

yang layak, misal perdagangan, pertanian dll tetapi mengalami 

kesulitan dana dan pengelolaan. Anda dapat mengajukan pembiayaan 

musyarakah (sistim bagi hasil). Pegembalian dengan cara angsuran 

dan jatuh tempo. 

b. Murābaḥah 

Murābaḥah  adalah akad jual beli antara pihak I (BMT) dengan 

pihak II (nasabah). Pihak I menyediakan barang-barang investasi  

usaha, eletronik ataupun barang kebutuhan lain dengan kesepakatan 

laba  yang disepakati bersama. Pegembalian dengan cara angsuran dan 

jatuh tempo. 

c. Al-Ija>rah 

Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui  

pembayaran upah sewa, tanpa didikuti dengan kepemilikan atas 

barang atau jasa tersebut. fasilitas pembiayaan ijarah dapat digunakan 

untuk sewa tempat, pembayaran tenaga kerja, biaya kesehatan, 

pendidikan dll. Dengan nilai sewa atau margin yang disepakati kedua 

belah pihak.
68

 

d. IMBT  (Ija>rah Muntahia Bit-Tamlik) 

IMBT adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan 

sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiir dengan kepemilikan 

barang di tangan si penyewa. 
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Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan 

dengan ija>rah biasa. 

e. Qordhul  Hasan 

Akad pembayaran yang bersifat sosial artinya tanpa 

mengharapkan imbalan. Pembiayaan ini bdiberikan kepada 

masyarakat yang masuk dalam kriteria asnaf yaitu: Fakir, miskin, 

gharim dan fisabillah.
69

 

E. Praktik Pelaksanaan Pembiayaan Murābaḥah di BMT Halaqoh 

1. Pelaksanaan Pembiayaan Murābaḥah di BMT Halaqoh  

Salah satu produk populer yang digunakan oleh BMT Halaqoh 

adalah jual beli murābaḥah, jual beli murābaḥah sangat bermanfaat bagi 

seseorang yang membutuhkan suatu barang tetapi belum mempunyai uang 

yang diperlukan. Dalam menjalankan perannya suatu lembaga keuangan 

syariah mempunyai beberapa tahapan dalam pelaksanaan yang berbeda-

beda. 

a. Adapun pelaksanaan pembiayaan murābaḥah yang ditetapkan di BMT 

Halaqoh dalam melayani nasabah yang hendak melakukan 

pembiayaan, di antaranya adalah:  

1) Pembiayaan murābaḥah di BMT Halaqoh diawali dengan salam 

ketika ada calon nasabah yang datang ke BMT, nasabah yang 

datang mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu 

barang/asset kepada pihak BMT. Adapun nasabah yang datang 
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tujuannya adalah untuk mendapatkan pinjaman dana. Karena 

nasabah belum terlalu paham bahwa BMT merupakan lembaga 

keuangan Islam dengan sistem yang berbeda dengan lembaga 

keuangan konvensional yang masyarakat kenal selama ini. 

2) Kemudian pihak BMT Halaqoh akan memberitahukan prosedur-

prosedur dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi calon 

mitra/nasabah yaitu: 

a) Mengisi formulir permohonan pembiayaan 

b) Fotocopy KTP pemohon (suami dan istri bagi yang sudah 

menikah. 

c) Fotocopy kartu keluarga (KK) 

d) Fotocopy surat menikah (bagi yang sudah menikah) 

e) Fotocopy jaminan  

f) Cek fisik dan gosok mesin kendaraan. 

g) Bersedia di survey 

h) Untuk pembiayaan modal usaha, minimal usaha sudah berjalan 

3 bulan 

i) Memiliki rekening simpanan di KSPPS BMT Halaqoh.
70

 

3) Tahap Pendaftaran dan Proses PemeriksaanPada tahap pendaftaran 

dan pemeriksaan berkas-berkas ini ditangani oleh Customer Servis 

(CS). Customer Servismempunyai wewenang untuk memeriksa 

keaslian identitas dan kelengkapan berkas-berkas. Kemudian 
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berkas tersebut diberikan kepada Kepala Bagian Marketing untuk 

diperiksa kembali. Setelah itu dari Kepala Bagian Marketing 

memberikan kepada Account Officer (AO) untuk dilakukan 

penilaian dan analisis. 

4) Tahap Penilaian dan Putusan Pada tahap ini yang melakukan 

penilaian dan analisis adalah Account Officer (AO). Setelah 

menerima berkas dari Kepala Bagian Marketing. AO 

melaksanakan survey kepada calon nasabah. AO juga akan 

memberikan penilaian dan analisis kelayakan dari calon nasabah 

dengan menggunakan 5C, yakni sebagai berikut: 

a) Character merupakan analisis terhadap sifat kepribadian dan 

kejujuran dari nasabah. Dalam menganalisis hal ini petugas 

lapangan (AO) mencari dan mengumpulkan data-data nasabah 

baik tentang latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, 

keadaan keluarga serta kewajiban dan kebiasaan-kebiasaannya. 

Pengumpulan data-data ini dilakukan melalui referensi baik 

dari tetangga, kerabat dekat, pihak desa, relasi usaha, dan 

sebagainya. 

b) Capital merupakan pertimbangan yang cukup penting dalam 

menentukan seberapa besar pembiayaan yang akan disalurkan 

pada nasabah, karena pembiayaan ini diberikan bukan untuk 

mendirikan usaha namun untuk mengembangan usaha.  
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c) Capacity merupakan kemampuan dalam melaksanakan usaha 

dalam mengembangkan usaha nasabah. Dalam hal ini petugas 

lapangan (AO) harus mengetahui dan mencari data sebenarnya 

dari nasabah tentang usahanya. Dengan begitu dapat diprediksi 

mengenai income dan output nasabah dengan kewajiban-

kewajiban yang dimiliki. 

d) Collateral merupakan tanggungan/ jaminan yang diberikan 

nasabah kepada bank.Apabila pembayaran angsuran/ 

pengembalian pembiayaan nasabah mengalami kesulitan 

dengan jaminan tersebut bank dapat mengambil jaminan 

tersebut. AO harus cermat dalam menilai dan menaksir 

jaminan. 

e) Condition merupakan keadaan usaha dari calon nasabah. Misal 

tempat usaha, keadaan mesin, faktor ekonomi dan sebagainya. 

Untuk itu AO harus mengetahui kondisi usaha calon nasabah 

apakah benar-benar ada dan sesuai syariah apa tidak.
71

 

5) Tahap persiapan Realisasi Pada tahap ini yang melakukannya 

yakni admin pembiayaan. Admin pembiayaan disini menyiapkan 

berkas reaslisasi dan dokumen lainnya. Meminta calon nasabah 

melengkapi seluruh dokumen, kemudian menyiapkan tanda terima 

dan slip-slip sebagai kelengkapan persiapan realisasi (slip setoran, 

                                                           
71

Ibid. 



57 
 

biaya administrasi, materai, setoran, tabungan). Kemudian berkas-

berkas yang sudah lengkap akan diberikan kepada Direksi. 

6) Apabila nasabah dinilai layak menerima pembiayaan maka 

nasabah diminta datang kembali ke BMT Halaqoh untuk menerima 

penjelasan tentang pembiayaan serta jangka waktu pelunasan yang 

harus dipenuhi oleh nasabah. Pada tahap ini juga baru dilakukan 

pembuatan akad atau kontrak dari data yang telah diperoleh dari 

keterangan yang telah dipaparkan oleh nasabah. Apabila syarat 

terpenuhi maka pihak BMT akan membuat akad atau kontrak 

pembiayaan (seperti dalam lampiran) serta penandatanganan akad 

dengan nasabah. Selanjutnya jika nasabah yang telah layak untuk 

menerima pembiayaan maka nasabah diwajibkan untuk 

menandatangani kontrak perjanjian murabahah yang telah dibuat 

oleh pihak BMT. Tujuan dari kontrak ini agar semua pembiayaan 

yang dijalankan oleh BMT Halaqoh dapat dipertanggung 

jawabkan. Isi dalam kontrak pembiayaan murabahah tersebut 

diantaranya: tertera nama pimpinan selaku penanggung jawab, 

kemudian nama dan alamat nasabah, besaran pembiayaan, jangka 

waktu pembiayaan, margin, biaya angsuran pokok, dan keterangan 

tentang jaminannya.
72
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2. Akad Pembiayaan Murābaḥah di BMT Halaqoh Akad murābaḥah 

yang diterapkan di BMT Halaqoh merupakan jalinan kesepakatan 

yang dilakukan oleh bai‟ dan musytar‟i dalam hal ini pihak BMT 

selaku bai‟ dan nasabah selaku musytar‟i. Jalinan kesepakatan 

tersebut mengandung beberapa ketentuan yang harus ditepati oleh 

masing-masing pihak, dalam hal ini para pihak yang bertransaksi 

sudah cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.Adapun 

kaitannya dengan objek barang yang diperjual belikan di BMT 

Halaqoh secara prinsip belum menjadi milik penuh dari pihak BMT. 

Menurut keterangan dari Ibu Rofi Yunita, selaku teller.  

Kami disini memang tidak menyediakan barang mbak, 

nasabah yang datang kesini pun membutuhkan uang untuk 

membeli suatu barang, ya jadi nasabah sendiri yang 

membeli barang mbak, kami pun juga sulit menemukan 

barang yang sesuai seperti yang diinginkan nasabah.73 
 

Selain itu hal tersebut diperkuat dengan wawancara dengan 

ibu Siti Nurjannah selaku direktur utama: 

Kami di sini menggunakan perjanjian perwakilan secara 

lisan mbak karena masyarakat kan masih awan la nanti 

mereka bingung jadi akadnya tidak tertulis.
74

 
 

Nasabah yang telah diizinkan untuk melakukan pembiayaan 

akan mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan besaran yang telah 

ia ajukan. Dalam pembiayaan murābaḥah ini nasabah yang datang 

sedang memerlukan suatu dana untuk membeli suatu barang 

ataupun keperluan yang lainnya. Pada dasarnya nasabah yang 

datang ke BMT memang tujuannya untuk mendapatkan uang, 
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bukan untuk mendapatkan barang. Menurut keterangan dari bapak 

Bardi selaku nasabah BMT Halaqoh yang beralamatkan di Desa 

Gelung, Paron. 

Waduh saya tidak tahu mbak, waktu itu saya datang ke 

BMT saya bilang sama pihak sana butuh uang untuk 

membeli pupuk lalu saya disuruh mengisi folmulir, 

diberitahu syaratnya menyerahkan 2 lembar fotocopy KTP, 

2 lembar fotocopy STNK, dan BPKB asli sebagai 

jaminan.
75

 

 

Selain itu hal tersebut juga diperkuat dengan hasil 

wawancara dengan mbak Siska Nur Aini selaku nasabah BMT 

Halaqoh yang melakukan pembiayaan murābaḥah 

Gak tau mbak saya, pokoknya yang saya ingat diberitahu 

marginnya itu aja mbak. Saya juga tidak paham mbak, yang 

penting saya menerima apa yang saya butuhkan ya sudah 

mbak, kalau isi perjanjian saya tidak membaca mbak, pihak 

bank suruh tanda tangan, ya saya langsung tanda tangan, 

Masalah akadnya apa ya saya manut saja mbak. Manut 

sama pihak bank nya saja.
76

 

 

Jadi dalam pembiayaan murābaḥah ini nasabah pun tidak 

mengetahui tentang kontrak akad yang sedang ia lakukan. Karena 

pihak BMT juga tidak memberikan keterangan lebih mendetail 

terkait dengan pembiayaan murābaḥah ini. Dengan penjelasan yang 

diberikan nasabah kepada pihak BMT, maka pihak BMT akan 

menganalisa masuk dalam kategori apakah pembiayaan tersebut. 
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Jika untuk membeli suatu barang atau pembelian yang lainnya 

maka nasabah akan melaksanakan akad murābaḥah. 

F. Penetapan Margin di BMT Halaqoh cabang Jogorogo Ngawi 

BMT melakukan penetapan margin/keuntungan dari harga jual 

sejumlah tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang diambil, 

biaya-biaya yang ditanggung termasuk antisipasi timbulnya kemacetan dan 

jangka waktu pengembalian. Pada penentuan margin pada dasarnya bersifat 

pasti sesuai dengan jangka waktu pembayaran. Nasabah penerima pembiayaan 

mengetahui dengan jelas berapa porsi yang menjadi haknya dalam bagi hasil. 

Terkait dengan proses mekanisme akad jual beli bai‟ murābaḥah yang 

tercantum dalam teori menyatakan bahwa: dalam bai‟ murābaḥah penjual 

harus mengetahui harga pokok yang dibeli dan menentukan suatu tingkat 

keuntungan sebagai tambahan.Sesuai dengan hasil wawancara mbak Rofi 

sebagai berikut: 

Margin disini 2% dan kalau jatuh tempo 3% mbak, tidak ada tawar 

menawar (negosiasi), Kalau untuk marginitu sudah kita yang 

menentukan. Sudah ditentukan oleh pihak atasan. Jadi, besaran 

prosentasenya sudah dari pihak BMT, nasabah biasanya juga langsung 

menyetujui tentang besaran margin terebut. Contohnya: nasabah 

membeli laptop dengan harga Rp 5.000.000- diangsur selama 12 bulan 

dengan margin 2%  sehingga jumlah pokok: 416.666, margin: Rp: 

100.000-, angsuran: Rp 516.666-. total keseluruhan harga 

pokok+margin: Rp 6.200.000-. Kalau untuk jatuh tempo ya menjadi 

150.000. Biasanya nasabah juga langsung setuju dengan margin 

tersebut.
77

  

 

BMT Halaqoh menggunakan metode flat. Dimana jumlah angsuran 

pokok dan margin keuntungan setiap bulannya sama besar. Margin 
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keuntungan di BMT Halaqoh dinyatakan dalam bentuk prosentase  (%). 

Besaran prosentase tersebut ditentukan berdasarkan rekomendasi, usul, dan 

saran dari pihak atasan, seperti dewan komisaris, DPS, dan lain sebagainya. 

Menurut keterangan dari ibu Siti Roisah selaku nasabah BMT Halaqoh 

Saya datang ke BMT kemudian diberi tahu syarat-syaratnya mbak 

kemarin itu disuruh bawa fotocopy KTP, fotocopy KK, fotocopy surat 

nikah sama BPKB Motor (Jaminan) setelah sudah ada semua saya ke 

BMT lagi kemudian di suruh mengisi folmulir lalu saya pulang dan 3 

hari saya dihubungi untuk datang kemudian uangnya cair kalau 

marginnya kemarin 2% mbak, ya saya setuju aja mbak wong itu sudah 

keputusan dari BMT.
78

 

 

Selain itu hal tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan 

bapak Edi Khoirul Ichwan selaku nasabah BMT Halaqoh yang melakukan 

pembiayaan murabahah 

Kemarin saya melakukan pembiayaan murābaḥah mbak, kalau margin 

waktu itu 2% mbak, kalau saya yang penting angsurannya ringan mbak,Kalau 

angsurannya lebih rendah jika dibandingkan yang lain jadi saya langsung 

setuju.
79

 

G. Penyelesaian Jatuh Tempo (Wanprestasi) di BMT Halaqoh 

Adapun dalam praktek yang ada terdapat berbagai masalah yang 

terkait dengan beberapa nasabah yang mengalami penunggakan dalam 

pembayaran dengan kata lain telah melakukan wanprestasi merupakan suatu 

hal yang pasti sulit dihindari dan sering terjadi dalam suatu lembaga keuangan 

khusus nya di BMT Halaqoh juga. Namun dari beberapa lembaga mempunyai 

cara yang berbeda-beda dalam menangani suatu masalah yang terkait dengan 
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pembiayaan macet atau wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah. Dalam 

pelaksanaan pembiayaan murābaḥah tidak selamanya bagi lembaga BMT 

selalu berjalan dengan baik. Adakalanya dalam pembiayaan murābaḥah 

terdapat nasabah yang melakukan wanprestasi. Salah satunya adalah 

pembiayaan macet ataupun kelalaian lain yang dilakukan oleh nasabah baik 

disengaja maupun tidak disengaja. Menurut keterangan dari Siti Nurjannah, 

dalam praktik pembiayaan murābaḥah di BMT terdapat kategori penilaian 

bagi nasabah yang melakukan pembiayaan, diantaranya: 

a. Lancar : jika pembayaran angsuran tepat waktu. 

b. Dalam perhatian khusus : jika dalam jatuh tempo belum membayar 

angsuran. Biasanya pihak BMT Halaqoh memberikan pemberitahuan 

terlebih dahulu melalui via sms, telephon, apabila dari kedua nya tidak 

mendapatkan respon dan jawaban, maka pihak BMT akan 

memberitahukan melalui surat. 

c. Kurang lancar: apabila nasabah tidak tidak membayar angsuran atau 

terlambat selama 1 hingga 3 bulan maka pemberitahuan lewat surat dan 

bagian lapangan akan mendatangi rumahnya. 

d. Diragukan: apabila nasabah tidak membayar angsuran atau terlambat 

selama 4 hingga 10 bulan, maka pemberitahuan lewat surat dan bagian 

lapangan akan mendatangi rumahnya. 
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e. Macet: apabila nasabah tidak membayar angsuran atau terlambat selama 

lebih dari 10 bulan, maka pemberitahuan lewat surat dan mendatangi 

rumahnya.
80

 

Dalam praktik yang dijalankan oleh lembaga BMT untuk penyelesaian 

masalah terhadap pelunasan nasabah yang bermasalah atau nasabah yang 

melakukan wanprestasi di BMT Halaqoh menurut keterangan dari ibu Siti 

Nurjannah, dapat diselesaikan melalui tahapan sebagai berikut : 

1) Mengingatkan Sebagai tahap awal, tindakan ini dilakukan oleh     BMT 

Halaqoh dalam upaya menyelesaikan masalah wanprestasi. Tindakan ini 

perlu dilakukan karena kemungkinan besar nasabah lupa akan 

kewajibannya membayar tanggungan. Dalam hal ini BMT Halaqoh masih 

tetap melakukan tindakan sedemikian rupa hingga saat ini. Tujuannya agar 

nasabah selalu ingat dan tidak meremehkan terhadap tanggungan yang ia 

miliki.
81

 

2) Tagih terus menerus tindakan ini dilakukan karena nasabah dalam posisi 

tidak lupa. Karena tindakan ini dilakukan apabila nasabah lebih dari satu 

atau dua bulan tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu pihak BMT 

perlu untuk memberikan peringatan dengan cara menagih kepada nasabah 

terus menerus. Dalam hal ini pihak BMT terus akan melakukan penagihan 

kepada nasabah, bahkan bagian lapangan akan mendatangi rumah dari 

nasabah yang melakukan penunggakan satu persatu. Ketika pihak 

lapangan mendatangi rumah dan memberikan surat peringatan nasabah ada 
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yang langsung membayar di tempat, ada pula nasabah yang datang ke 

BMT sendiri dihari berikutnya untuk membayar angsurannya.Menurut 

keterangan dari Bapak Ahmad Imron yang beralamatkandi Paron. 

saya pernah melakukan pembayaran yang tidak tepat waktu, saya 

juga pernah didatangi oleh bagian lapangan.  Saya tidak membayar 

tepat waktu karena pada saat yang bertepatan uang yang 

seharusnya saya gunakan untuk membayar cicilan kepada BMT 

Halaqoh, saya gunakan untuk keperluan sawah. Tidak ada denda 

mbak waktu itu saya diberi surat peringatan saja, setelah saya 

punya uang ya langsung saya bayar cicilan ke BMT.
82

 

 

Selain itu hal tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara 

dengan ibu Ida Yuliani selaku nasabah BMT Halaqoh yang melakukan 

pembiayaan murābaḥah 

Saya awalnya membayar tepat waktu mbak, tapi pernah saya tidak 

membayar tepat waktu karena lupa kalau hari itu waktunya saya 

membayaran angsuran, selain itu kadang uangnya juga belum ada. 

Tidak di denda mbak tapi diberi surat peringatan.
83

 

 

Menurut keterangan dari ibu Siti Nurjannah biasanya nasabah yang 

melakukan pembayaran secara tidak tepat waktu itu adalah nasabah 

yang berpendidikan seperti PNS, Polri karena mereka mengetahui 

peluang-peluang yang ada di BMT, di sini kalau telat membayar 

tidak ada denda sehingga mereka memanfaatkan hal itu, kalau 

nasabah desa seperti itu malah rutin membayar.
84

 

 

3) Menetapkannya sebagai pembiayaan macet Menurut keterangan dari Ibu 

Siti Nurjannah, dalam penetapan nasabah yang termasuk dalam golongan 

nasabah yang melakukan pembiayaan macet. Adapun ketentuan untuk 

nasabah yang macet atau wanprestasi sudah dijelaskan diatas. Maka jika 

nasabah yang melakukan wanprestasi atau macet akan mendapatkan 
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catatan tersendiri bagi pihak BMT. Ini akan menjadikan acuan BMT untuk 

menilai nasabah jika melakukan pembiayaan dikemudian hari. Penilaian 

kepada nasabah yang melakukan pembiayan macet dan mendapatkan 

catatan hitam ini akan dipertimbangkan sendiri oleh Ibu Manager, Ibu Ika  

Untuk selanjutnya dikemudian hari jika nasabah ingin melakukan 

pembiayaan kembali. maka Ibu Ika selaku Manager dari BMT Halaqoh 

akan memusyawarahkannya dengan pimpinan. Pada awalnya penerapan 

margin 2%  menjadi 3% ketika memasuki jatuh tempo dan pihak BMT 

akan memberikan tenggang waktu kepada nasabah dengan cara 

mengundangnya untuk membuat janji akan kesanggupan pelunasan. Ini 

merupakan tindakan penguluran BMT agar tidak perlu tergesa-gesa untuk 

menyelesaikan masalah, karena masalah finansial bagi semua orang 

merupakan masalah yang berat. 
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BAB IV 

ANALISA FATWA DSN MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG 

PEMBIAYAAN MURĀBAḤAH DI KSPPS BMT HALAQOH  

CABANG JOGOROGO NGAWI 

 

A. Analisis Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murābaḥah 

Terhadap Praktik Pelaksanaan Pembiayaan Murābaḥah Di KSPP 

Syariah BMT Halaqoh Cabang Jogorogo Ngawi 

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

murābaḥah. Murābaḥah adalah menjual barang dengan menegaskan harga 

pokok belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang 

lebih sebagai laba. Secara prinsip barang yang di jual adalah milik sah penjual 

yakni BMT harus memberitahukan harga beli barang dan laba yang diperoleh 

kepada pembeli yakni nasabah. 

Praktik Pelaksanaan Pembiayaan Murābaḥah di KSPP Syariah BMT 

Halaqoh, Mengenai transaksi murābaḥah di KSPP Syariah BMT Halaqoh 

bersifat multiguna, yakni pihak BMT menerapkan akad murābaḥah untuk 

semua produk pembiayaan yang ada kecuali pembiayaan multijasa (biaya 

pendidikan dan biaya kesehatan). Dalam pengadaan barang-barang yang 

dibutuhkan oleh nasabah merupakan barang-barang yang tidak diharamkan 

oleh syariah Islam. Hal ini sudah sesuai dengan fatwa No. 04/DSN-

MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa Barang yang diperjualbelikan tidak 

diharamkan oleh syariah Islam. 

67 
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Kebanyakan nasabah yang melakukan pembiayaan dengan akad 

murābahah di KSPP Syariah BMT Halaqoh untuk memenuhi kebutuhan 

konsumtif mereka. Penandatanganan akad murābaḥah terjadi pada saat 

penyerahan atau pada saat pencairan uang kepada nasabah. Dari penjelasan 

tersebut pihak KSPP Syariah BMT Halaqoh tidak memberikan barang sebagai 

objek utama dalam pembiayaan dengan akad murābaḥah, melainkan pihak 

KSPP Syariah BMT Halaqoh memberikan sejumlah uang kepada nasabah 

sesuai dengan pembiayaan yang telah disetujui untuk pembelian suatu barang 

yang dibutuhkan oleh nasabah. Hal ini belum sesuai dengan fatwa No. 

04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa Bank membeli barang yang 

diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan 

bebas riba. 

Pemberian uang tunai sesuai yang dibutuhkan nasabah dimana hal ini 

seperti akad wakalah yaitu memberikan kuasa kepada nasabah untuk 

melakukan pembelian barang sendiri sesuai spesifikasi yang diinginkan 

kepada pihak supplier setelah memperoleh pembiayaan dari pihak BMT. 

Maka penerapan murābaḥah dengan memberi pembiayaan berupa kuasa pada 

nasabah.Yang berkaitan dengan akad pertukaran, sering terdapat persoalan 

berkaitan dengan penyerahan objek akad. Bahwa penyerahan benda/objek 

akad wajib hukumnnya. Akad pertukaran dalam bentuk jual beli dinilai tidak 

memenuhi syarat (fasid) dan Akad yang tidak dibarengi dengan penyerahan 

obyek akad dinilai sebagai gharar (ketidakjelasan pada waktu penyerahan 
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barang/objek akad). Akan tetapi pembiayaan murābaḥah dengan sistim wakil 

(wakalah) di sini sudah sesuai dengan Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 

Dalam pembiayaan murābaḥah ada perbedaan tujuan awal yaitu 

nasabah yang datang kepada BMT seharusnya mengajukan pembelian barang 

yang dibutuhkan bukan untuk mengajukan peminjaman uang. Sesuai dengan 

fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa “Nasabah 

mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada 

bank.”  

“Kemudian, jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus 

membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang” 

dan “Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah 

harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, 

karena secara hukum janji tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak 

harus membuat kontrak jual beli.  

Pembiayaan murābaḥah dengan sistim wakil (wakalah) dibenarkan di 

dalam lembaga keuangan syariah. 

Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembiayaan murābaḥah sudah 

sesui amanat fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.  

B. Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Terkait 

Penetapan Margin Di KSPP Syariah BMT Halaqoh Cabang Jogorogo 

Ngawi 

Murābaḥah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga 

perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. 
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Perbedaan murābaḥah dengan jual beli yang lainnya yaitu pada jual beli 

murābaḥah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga pokok 

barang yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh penjual. 

Penetapan Margin Keuntungan BMT Halaqoh menetapkan margin 

keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis Natural 

Certainy Contracts (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian 

pembayaran, baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu (timing). 

Sedangkan kaitannya dengan margin, dimana keuntungan (margin) ditetapkan 

secara sepihak oleh pihak BMT dan tanpa memberitahu bahwa nasabah dapat 

melakukan negosiasi dalam sebagaimana penjelasan mbak Rofi selaku teller, 

perolehan tingkat keuntungan Margin 2% dan tidak ada tawar menawar 

(negosiasi), untuk marginSudah ditentukan oleh pihak atasan besaran 

prosentase tersebut ditentukan berdasarkan rekomendasi, usul, dan saran dari 

pihak atasan, seperti dewankomisaris, DPS, dan lain sebagainya. Jadi, besaran 

presentasenya sudah ditetapkan dari pihak BMT. Selain itu pihak BMT juga 

tidak memberitahu kepada nasabah bahwa nasabah dapat melakukan 

negosiasi, hal ini merupakan tindakan yang membatasi hak dari nasabah. Hal 

ini kurang Sesuai dengan fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan 

bahwa“penentuan harga dilakukan melalui proses tawar-menawar 

(negosiasi)”. 

Sesuai dengan fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan 

bahwa“Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) 

dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini 
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Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah 

berikut biaya yang diperlukan”. 

Penjual/Pihak BMT harus mengatakan modal yang sebenarnya dari 

barang tersebut. Penjual/Pihak BMT harus memberitahukan harga pokok 

kepada nasabah, adapun tentang keuntungannya harus dengan kesepakatan 

antara dua pihak.Seperti penjelasan di atas dalam penentuan margin 

keuntungan harus ada kesepakatan antara dua belah pihak, sehingga  tidak ada 

rasa terpaksa dan tidak adanya beban berat yang ditanggung kedua belah 

pihak. Namun karena besaran margin keuntungan telah ditetapkan sejak awal 

akad, nasabah harus menerima ketentuannya Meskipun nasabah merasa berat 

tetapi ia tetap menerima karena sudah menjadi ketentuan dan karena nasabah 

benar-benar membutuhkan barang tersebut sehingga mau maupun tidak mau 

mereka tetap menerimanya. Pada dasarnya besarnya penetapan 

marginkeuntungan  tidak ada batasan untuk penetapannya. Seperti dalam 

Hadist Rasulullah SAW: Dari „Urwah al-Bariqi: Bahwasanya Nabi saw 

memberikan uang satu dinar untuk dibelikan kambing. Maka dibelikanlah dua 

ekor kambing dengan uang satu dinar tersebut, kemudian dijualnya yang 

seekor dengan harga satu dinar. Setelah itu ia datang kapada Nabi saw. 

Dengan membawa satu dinar dan seekor kambing. Kemudian beliau 

mendoakan semoga jual belinya mendapat berkah. Dan seandainya uang itu 

dibelikan tanah, niscaya mendapat keuntungan pula. Dalam hadist tersebut 

dijelaskan bahwa „Urwah menjual barang dagangannya dengan harga dua kali 

lipat dari harga beli yang dia lakukan dan Rasulullah SAW tidak melarang hal 



71 
 

itu. Akan tetapi di sini penetapan margin keuntungan hanya dilakukan oleh 

pihak BMT sehingga kurang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-

MUI/IV/2000. 

C. Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap 

Margin Dalam Pembiayaan Murābaḥah Yang Jatuh Tempo Di KSPP 

Syariah BMT Halaqoh 

Pembiayaan berdasarkan murābaḥah yang harus dilunasi pada jangka 

waktu tertentu tidak jauh berbeda dengan pembiayaan kongsi berdasarkan 

margin tetap. Pembiayaan seperti ini dapat disamakan dengan utang, biaya 

pembiayaan laba yang ditetapkan, jangka waktunya pun ditetapkan. Apabila 

peminjam tidak melunasi utang pada waktu yang telah ditentukan. Dalam hal  

lembaga keuangan syari‟ah, nasabah harus diberi waktu toleransi untuk 

melunasi jika ia tidak mampu, sesuai dengan perintah Al-Qur‟an, “jika debitur 

mempunyai kesulitan, maka berilah penundaan sampai ia memperoleh 

kemudahan” 

Penundaan semacam ini harus diberikan, tanpa menambah beban 

tambahan kepada nasabah atas waktu yang diberikan untuk pembayaran. 

Dalam BMT Halaqoh telah mempersempit makna perintah Al-Qu‟ran. 

Penerapan perintah tersebut secara umum, ada celah potensial bagi nasabah 

yang mungkin lalai untuk melunasi utang mereka padahal mereka mampu 

melunasinya. Untuk menutup penyalahgunaan celah potensial ini, adanya 

konsep denda terhadap merekayang tidakmelunasi utang tepat waktu, 

khususnya jika nasabah mampu melunasinya. Disamping itu, denda atas 
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keterlambatan pembayaran dapat dijatuhkan kepada nasabah, dan nasabah 

tentu diwajibkan mematuhinya. Sanksi denda merefleksikan kerugian yang 

diderita BMT akibat tidak terbayarnya utang tepat waktu. Meskipun utang 

dalam jual beli murabahah adalah tetap, dalam artian bahwa jumlah utang 

tidak dapat berubah setelah kontrak ditanda tangani oleh BMT dan nasabah. 

Namun sanksi tidak dibenarkan apabila nasabah tidak/belum mampu 

membayar disebabkan penurunan kemampuan pembayaran, tidak boleh 

dikenakan sanksi. 

Adapun kaitannya dengan jatuh tempo pihak BMT Halaqoh 

memberikan perpanjangan waktu kepada nasabah. Dan perpanjangan waktu 

tersebut ditentukan bersama nasabah dan atas kesepakatan bersama. 

Terkait jatuh tempo dengan pemberian perpanjangan waktu hal ini 

sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No 04 Tahun 2000. Dalam hal 

penjadwalan kembali disebutkan bahwa:P erpanjangan masa pembayaran 

harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 

Jika dilihat dari praktek yang ada di BMT Halaqoh ketika nasabah 

memasuki jatuh tempo, nasabah dibebani dengan penambahan margin yang 

awalnya 2% menjadi 3% dalam hal ini kurang sesuai dengan ketentuan 

penjadwalan kembali dalam pernyataan poin (a) Tidak menambah jumlah 

tagihan yang tersisa. Penambahan tersebut dibenarkan apabila diperuntukan 

bagi nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran 

dengan sengaja. Namun hal itu tidak dibenarkan apabila nasabah memang 

tidak/belum mampu membayar disebabkan penurunan kemampuan 
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pembayaran, karena mereka tidak boleh dikenakan sanksi. Berkaitan dengan 

itu pihak BMT Halaqoh menetapkan margin 3% apabila jatuh tempo 

ditetapkan untuk semua nasabah yang memasuki waktu jatuh tempo, bagi 

semua kalangan. Apabila nasabah tidak membayar angsuran sama sekali dan 

pembayarannya pada saat jatuh tempo maka margin 3% terhitung dari 

pembayaran awal atau tagihan pembayaran seluruhnya. Dan apabila nasabah 

telah menganggsur tagihan pembayarannya maka penambahan margin hanya 

pada saat jatuh tempo. 

Dari hasil penelitian di lapangan apabila dikaitkan dengan fatwa dan 

teori, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam ketentuan pembiayaan 

murābaḥah di BMT Halaqoh belum sepenuhnya sesuai dengan FatwaDSN-

MUI No 04 Tahun 2000. Dalam hal ini kurang sesuai, dimana BMT Halaqoh 

memberikan uang tunai sesuai yang dibutuhkan nasabah. Sesuai dengan Fatwa 

DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan“Bank membeli 

barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini 

harus sah dan bebas riba”.  

Dan tujuan awal nasabah datang kepada BMT seharusnya bukan untuk 

meminjam uang akan tetapi seharusnya untuk membeli barang. Sesuai dengan 

fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 bahwa “Nasabah mengajukan permohonan 

dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank”. “Kemudian, jika 

bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset 

yang dipesannya secara sah dengan pedagang”. “Bank kemudian menawarkan 

aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya 
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sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji 

tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual 

beli”. Sedangkan kaitannya dengan margin, dimana keuntungan (margin) 

ditetapkan secara sepihak oleh pihak BMT dan tanpa memberitahu bahwa 

nasabah dapat melakukan negosiasi. Hal ini merupakan pembatasan hak pada 

nasabah sehingga tidak dibenarkan dalam syariat. 

Ketika nasabah memasuki jatuh tempo, nasabah dibebani dengan 

penambahan margin yang awalnya 2% menjadi 3%. Konversi akad murabahah 

bahwa sistim pembayaran dalam akad murabahah pada lembaga keuangan 

syariah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan, maka ia dapat diberi 

keringanan dalam hal nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam 

pembayaran cicilan, keringanan sebagaimana dimaksud dapat diwujudkan 

dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru dalam penyelesaian 

pembayaran kewajiban. Dalam hal ini kurang sesuai dengan ketentuan 

penjadwalan kembali dalam pernyataan poin (a) Tidak menambah jumlah 

tagihan yang tersisa. dimana pihak BMT Halaqoh kita tinjau dari aspek 

regulasinya, dalam hal ini adalah ketentuan fatwa DSN-MUI yang menjadi 

dasar pedoman bagi suatu lembaga keuangan syariah begitu juga BMT dalam 

melakukan kegiatan usahanya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dari landasan teori, kenyataan yang peneliti temukan di 

lapangan serta analisis yang dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan 

sebagai berikut: 

Prosedur pembiayaan murābaḥah yang dijalankan oleh BMT Halaqoh 

terbagi dalam tiga pembahasan yaitu: pelaksanaan pembiayaan murābaḥah, 

penetapan margin dan jatuh tempo di BMT Halaqoh dari pembahasan tiga 

poin ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya BMT Halaqoh dalam 

menjalankan prosedur pembiayaan murābaḥah belum sepenuhnya 

mengakomodir amanat fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. 

1. Pembiayaan Murābaḥah  Sesuai dengan fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 

yang menyatakan bahwa Bank membeli barang yang diperlukan nasabah 

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

Namun BMT Halaqoh memberikan uang tunai sesuai yang dibutuhkan 

nasabah. Sesuai dengan fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang 

menyatakan “Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu 

barang atau aset kepada bank”.“Kemudian, jika bank menerima 

permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang 

dipesannya secara sah dengan pedagang” dan “Bank kemudian 

menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima 
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(membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya. Sedangkan 

tujuan awal nasabah ke BMT untuk meminjam uang. Akan tetapi apabila 

pembiayaan murābaḥah yang diwakilkan seperti akad wakalah hal tersebut 

sudah sesuai ketentuan lembaga keuangan syariah dan fatwa DSN MUI 

No. 04 tahun 2000. 

2. Penetapan margin di BMT Halaqoh Cabang Jogorogo Ngawi  

Dalam penetapan margin pembiayaan murābaḥah belum 

sepenuhnya mengakomodir amanat fatwa DSN MUINo.04/DSN-MUI/IV 

2000 disebutkan syarat:Penjual harus mengatakan modal yang sebenarnya 

dari barang tersebut. Harus ada persetujuan kedua belah pihak yang 

bertransaksi tentang kadar keuntungan yang ditetapkan sebagai kelebihan 

terhadap harga modal. selain itu jual beli dengan penentuan harga 

(tsaman) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar. Dari 

penetapan margin, hanya ditetapkan sepihak oleh pihak BMT dan tanpa 

memberitahu nasabah bahwa nasabah dapat melakukan negosiasi, hal 

tersebut merupakan pembatasan hak nasabah. Bahwasannya BMT 

Halaqoh dalam penerapannya ini kurang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI 

No 04/DSN-MUI/IV/2000 

3. Penyelesaian jatuh tempo melalui penjadwalan kembali (rescheduling) 

yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka 

waktunya. Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu 

jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang 

harus dibayarkan kepada BMT, Penjadwalan kembali tagihan murabahah 
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LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan 

murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi 

pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan 

ketentuan:Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.Pembebanan 

biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.Perpanjangan 

masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 

Sedangkan penetapan jatuh tempo pada pembiayaan murabahah di 

KSPP Syariah BMT Hlaqoh menambah margin yang awalnya 2% menjadi 

3% hal ini kurang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 04/DSN-

MUI/IV/2000. 

B.  Saran  

Dalam melakukan suatu tindakan dan proses yang dijalankan tidak 

semua lembaga selalu sempurna karena dibalik kesempurnaan selalu tidak 

terlepas dari kekurangan meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin 

untuk mencapai kesempurnaan dengan menghindari dan mengurangi hal-hal 

yang kurang baik. Berkenaan dengan hal tersebut, maka berdasarkan dari data 

yang telah didapat kemudian dianalisa selanjutnya disimpulkan maka penulis 

memilikipandangan atau saran yang mungkin dapat dijadikan sebagais bahan 

masukan untuk perkembangan selanjutnya yang lebih baik bagi KSPP 

SYARIAH BMT Halaqoh Cabang Jogorogo Ngawi. Adapun saran tersebut 

diantaranya: 

1. Diharapkan bagi pihak BMT dalam kaitannya dengan pembiayaan 

masyarakat lebih dekat dengan koperasi sebagai lembaga yang dikenal 
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bisa memberikan modal dengan cepat dan mudah. Maka dari itu 

pengenalan akan lembaga BMT sangat diperlukan untuk merubah 

pemikiranmasyarakat tentang BMT, bahwa BMT ini bukanlahmerupakan 

lembaga yang berbasis konvensional, akan tetapiBMT ini merupakan 

suatu lembaga Islam yang berbasis syariah, sehingga BMT tidak bisa jika 

disamakan dengan lembaga-lembaga konven lainnya.  

2. Diharapkan pengenalan sistem syari‟ah kepada masyarakat lebih 

ditekankan, karena sistem syari‟ah apabila diterapkanjauh lebih 

menguntungkan dan menghindari dari hal-hal yang bermuatan riba. 
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