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BAB II 

KONSEP PEMBIAYAAN MENURUT FIQH 

A. Mura>bahah 

Menurut al-Shaira>zi mura>bahah adalah penjualan di mana penjual 

memberitahukan kepada pembeli harga pembeliannya, dan ia meminta 

keuntungan kepada pembeli berdasarkan kesepakatan keduanya.
1

 Secara 

singkat Antonio mengatakan bahwa mura>bahah adalah jual beli barang pada 

harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
2

 Sedangkan 

pengertian dalam perbankan syariah mura>bahah adalah perjanjian jual-beli 

antara bank dengan nasabah, bank syariah membeli barang yang diperlukan 

nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 

harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara 

bank syariah dan nasabah.  

Mura>bahah, dalam konotasi Islam pada dasarnya berarti penjualan. 

Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah 

bahwa penjual dalam mura>bahah secara jelas memberi tahu kepada pembeli 

berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang 

dibebankannya pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut bisa berupa lump 

sum
3
 atau berdasarkan persentase. 

                                                             
1
 Atang Abdul Hamid, Fiqih Perbankan Syariah (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 

226. 
2
 Antonio, Bank Syariah, 101. 

3
 Pembayaran yang dilakukan sekaligus dalam satu waktu saja. Apabila nasabah  membeli 

sebuah polis asuransi dengan single premi, itu artinya nasabah membayar preminya secara lump 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian
http://id.wikipedia.org/wiki/Bank
http://id.wikipedia.org/wiki/Nasabah
http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_syariah
http://id.wikipedia.org/wiki/Islam
http://id.wikipedia.org/wiki/Penjualan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lump_sum&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lump_sum&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lump_sum&action=edit&redlink=1
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Jika seseorang melakukan penjualan komoditi/barang dengan 

harga lump sum tanpa memberi tahu berapa nilai pokoknya, maka bukan 

termasuk mura>bahah, walaupun ia juga mengambil keuntungan dari 

penjualan tersebut, penjualan ini disebut musa>wamah4
. 

Akad mura>bahah ini tidak lepas dari adanya suatu dasar untuk dapat 

berdiri dengan kokoh, al-Qur’an surat al-Baqa>rah ayat 275 sebagai berikut: 

   …            ... 

Artinya: “… Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba >5…”6
 

 

Sedangkan dasar diperbolehkannya transaksi menggunakan akad 

mura>bahah terdapat dalam al-Qur’an surat an-Nisa>’ ayat 29 sebagai berikut: 

                         

        

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”7
 

                                                                                                                                                                       

sum, atau totalan sekali saja. Apabila nasabah menerima dana pensiun secara lump sum, itu berarti 

nasabah menerima dana pensiun sekali dalam jumlah besar, bukan setiap bulan. 
4

 Jenis umum dari penjualan di mana harga komoditas yang akan diperjualbelikan 

ditentukan melalui tawar-menawar antara penjual dan pembeli tanpa mengacu pada harga yang 

dibayarkan atau biaya yang dikeluarkan oleh penjual. 
5
 Riba berarti menetapkan bunga/melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan 

persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa 

bermakna: ziadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan 
membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok 

atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat 

benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-
beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. 

6
 _____________, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta Selatan: PT. Khazanah Mimbar 

Plus, 2011),,47. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Musawamah&action=edit&redlink=1
http://kamusbisnis.com/arti/komoditas/
https://id.wikipedia.org/wiki/Bunga_(keuangan)
https://id.wikipedia.org/wiki/Pinjaman
https://id.wikipedia.org/wiki/Linguistik
https://id.wikipedia.org/wiki/Modal
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bathil&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Prinsip_muamalat&action=edit&redlink=1
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Mura>bahah pada dasarnya termasuk pada salah satu akad jual beli 

rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam pembiayaan mura>bahah inipun 

sama pada umumnya, yang menurut jumhur ulama’ yaitu: 

1. ‘Aqidayn8
 

2. Adanya obyek jual beli 

3. S}ighat9
 

4. Harga yang disepakati. 

Sebelum akad dilaksanakan tentu ada syarat-syarat yang harus 

dipenuhi oleh ‘aqidayn, perincian syarat-syarat mura>bahah adalah sebagai 

berikut: 

1. Harga awal harus dimengerti oleh kedua belah pihak baik penjual atau 

pembeli (nasabah dan bank). Dalam akad mura>bahah, penjual wajib 

menyampaikan secara transparan harga beli pertama dari barang yang akan 

dijual kepada pembeli (nasabah). Sedangkan pembeli mempunyai hak 

untuk mengetahui harga beli barang.  

2. Besarnya keuntungan harus diketahui dan disepakati oleh kedua belah 

pihak penjual dan pembeli (nasabah dan bank); penjual wajib 

menyampaikan keuntungan yang diinginkan dan pembeli mempunyai hak 

untuk mengetahui bahkan mensepakati keuntungan yang akan diperoleh 

                                                                                                                                                                       
7
 _____________, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta Selatan: PT. Khazanah Mimbar 

Plus, 2011), 83. 
8
 Dua orang yang melakukan akad 

9
 Lafadz yang digunakan dalam akad 
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oleh penjual. Jika salah satu dari kedua belah pihak tidak sepakat terhadap 

keuntungan penjual, maka akad mura>bahah tidak akan terjadi. 

3. Harga pokok dapat diketahui secara pasti satuannya. Seperti satu dirham, 

satu dinar, seratus rupiah, satu kilogram dan lain-lain. Sebab dalam 

mura>bahah, dan  juga dalam jual beli lainnya, yang dikehendaki adalah 

adanya transparansi antara harga pokok dan kemungkinan laba yang akan 

diperoleh. Jika barang yang akan ditransaksikan tidak diketahui satuannya, 

maka akan sulit menentukan keuntungan yang akan diperoleh, Sehingga 

akad mura>bahah tidak akan tejadi. 

4. Mura>bahah tidak bisa dicampur dengan transaksi ribawi. Pada jual beli 

barter misalnya, sebuah barang yang dibeli dengan timbangan atau takaran 

tertentu dibeli oleh orang lain dengan taimbangan atau takaran tertentu 

kemudian dibeli orang lain dengan jenis barang yang sama dengan 

pembelian pertama tetapi dengan takaran yang lebih banyak, maka hal 

demikian disebut dengan riba >. Dalam transaksi mura>bahah kelebihan 

bukan disebut sebagai keuntungan, tetapi tetap dikatakan riba>. Lain halnya 

jika barang tersebut dibeli dengan mata uang kemudian dijual lagi dengan 

tambahan keuntungan. Atau dibeli dengan barang dengan jenis tertentu, 

kemudian dibeli lagi oleh orang lain dengan barang yang tidak sejenis. 

Maka ia tidak disebut sebagai riba>. 
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5. Akad pertama dalam mura>bahah harus s{ahih. Jika pada pembelian pertama 

tidak dilakukan dengan cara{ s}ahih, maka transaksi mura>bahah dianggap 

batal.
10

 

Skema Mura>bahah 

 

 

 

 

Keterangan: 

1. Negosiasi dan persyaratan 

2. Akad jual beli 

3. Beli barang 

4. Kirim 

5. Terima barang dan dokumen 

6. Bayar.
11

 

Ketentuan umum mura>bahah  dalam bank syariah: 

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

2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. 

3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang 

telah disepakati kualifikasinya. 

                                                             
10

 Yazid Afandi, Fikih Mua>malah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 90. 
11

 Antonio, Bank Syariah, 107. 

Bank  Nasabah 

Suplier 

Penjual 

http://id.wikipedia.org/wiki/Riba
http://id.wikipedia.org/wiki/Haram
http://id.wikipedia.org/wiki/Syariah_Islam
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4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, 

dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 

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

misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. 

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

dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini 

bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah 

beserta biaya tambahan yang diperlukan, misal ongkos angkut barang. 

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada 

jangka waktu tertentu. 

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, 

pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. 

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang.
12

 

 

B. Musha>rakah 

Musha>rarakah menurut ulama H{anafi<yah memiliki pengertian yaitu 

penggabungan (harta dan/atau keterampilan) untuk dijadikan modal usaha 

dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama.
13

 

Sedangkan menurut Shaykh Muahmmad Bin Qasim al-Ghazy yaitu tetapnya 

hak atas dasar memasukkan sesuatu (harta dan/atau keterampilan) yang satu 

                                                             
12

 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No.04/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Mura>bahah. 
13

 Al-Syayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Vol. II (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 294. 
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untuk dua orang atau lebih.
14

 Dalam bukunya yang berjudul “Bank Syariah 

Dari Teori Ke Praktik”, Syafi’i Antonio memberikan pengertian bahwa 

musha>rakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu 

usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana 

(amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan 

ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
15

 

Akad musha>rakah didasari oleh al-Quran surat S}a>d ayat 24 sebagai 

berikut  yaitu: 

 َِ ْ   َٱِ  َ   َِ   َ ُ ٍ   َ َ   َ ُ      ُ  َ َُ ِ    ُٱ  ََ  ٓ ِ  ِ ِ َ  َكثِٗرا    َ وَ    و

 ْ   ٱَل  َِ  ِ    ََ ِ    و

 

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat 

itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, 

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang 

saleh.”16
 

 

Sedangkan untuk rukun dari akad musha>rakah ini menurut mayoritas 

ulama’ ada tiga yaitu: 

1. ‘Aqidayn17
 

2. Ma’qu>d ‘alayh18
 

3. S}ighat i>ja>b qabu>l19
.
20

 

                                                             
14

 Samsudin Abi Abdillah Shaykh Muahmmad Bin Qasim al-Ghazy, Fath{u al-Qarib al-

Mujib (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah,tt), 79. 
15

 Antonio, Bank Syariah, 90. 
16

 _____________, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta Selatan: PT. Khazanah Mimbar 

Plus, 2011), 454. 
17

 Kedua belah pihak yang berserikat 
18

 Barang yang menjadi obyek serikat/modal 
19

 Ucapan serah terima 
20

 Afandi, Fikih Muama>lah, 123. 
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Skema Musha>rakah 

 

 

Mushara>rakah setelah mengalami perkembangan menjadi musha>rakah 

mutana>qisah memiliki pengertian yaitu kerja sama antara para sha>rik (dalam 

hal ini bank dengan nasabah) guna membeli suatu barang, kemudian barang 

tersebut dijadikan “modal usaha” oleh nasabah untuk mendapatkan 

keuntungan yang akan dibagi bersama di antara bank dengan nasabah disertai 

dengan pembelian barang modal semakin lama semakin berkurang, dengan 

demikian akad ini dinamakan musha>rakah mutana>qisah karena 

memperhatikan kepemilikan bank dalam shirkah, yakni penyusutan barang 

modal shirkah yang dimiliki oleh bank karena dibeli oleh nasabah secara 

berangsur. Mutana>qisah dalam hal ini berarti penyusutan modal milik bank 

karena dibayar oleh nasabah dengan cara diangsur.
21

 

Ketentuan akad musha>rakah mutana>qisah adalah sebagai berikut: 

1. Akad musha>rakah mutana>qisah terdiri dari akad musha>rakah/shirkah dan 

ba’i (jual-beli) 

                                                             
21

 Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok, Perkembangan Akad Musyarakah (Jakarta: 

Kencana, 2012), 60. 

Nasabah Bank 

Bagi hasil keuntungan sesuai porsi 

kontribusi modal (nisbah) 

Proyek Usaha 

Keuntungan 
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2. Dalam musha>rakah mutana>qisah berlaku hokum sebagaiman yang diatur 

dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan 

musha>rakah, yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban di 

antaranya: 

a. Memberikan modal dan kerja berdasarkan kepada kesepakatan saat 

akad 

b. Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada 

saat akad  

c. Menganggung kerugian sesuai dengan proporsi modal 

3. Dalam akad musha>rakah mutana>qisah, pihak pertama (sha>rik) wajib 

berjanji untuk menjual seluruh hishah-nya secara bertahap dan pihak 

kedua (sha>rik) wajib membelinya 

4. Jual-beli sebagaimana dimaksud angka 3 dilaksanakan sesuai dengan 

kesepakatan 

5. Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh hishah LKS beralih kepada 

sya>rik yang lainnya (nasabah).
22

 

Sedangkan ketentuan khusus musha>rakah mutana>qisah sebagai berikut: 

1. Asset musha>rakah mutana>qisah dapat diija>rah-kan kepada sha>rik atau 

pihak lain 

2. Apabila asset musha>rakah menjadi obyek ija>rah, maka sha>rik (nasabah) 

dapat menyewa asset tersebut dengan nilai ujrah yang disepakati 

                                                             
22

 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 73/DSN-MUI/IX/2008, Tentang musya>rakah 
mutana>qisah. 
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3. Keuntungan dari ujrah tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah 

disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi 

kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi 

kepemilikan sesuai kesepakatan para sha>rik. 

4. Kadar/ukuran bagian/porsi kepemilikan asset sha>rik (LKS) yang 

berkurang akibat pembayaran oleh sha>rik (nasabah) harus jelas dan 

disepakati dalam akad. 

5. Biaya perolehan asset musha>rakah menjadi beban bersama sedangkan 

biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli.
23

 

 

C. Ija>rah 

Akad yang selanjutnya adalah ija>rah, dalam kitab Fath{u al-Qarib al-

Mujib disebutkan bahwa suatu bentuk akad yang jelas manfaat dan tujuannya, 

dapat diserahterimakan secara langsung dan diperbolehkan dengan 

pembayaran (ganti) yang telah disepakat.
24

 Sedangkan dalam dunia 

perbankan syariah ija>rah didefinisikan sebagai akad penyaluran dana untuk 

pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu 

dengan pembayaran sewa (ujrah), antara perusahaan pembiayaan sebagai 

pemberi sewa (mu’ajjir) dengan penyewa (musta’jir) tanpa didikuti 

pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.
25

 

                                                             
23

 Ibid., 
24

 Al-Ghozy, Fathul Qarib, 87. 
25

 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 349. 
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Dalam prakteknya nasabah dan bank berkongsi dalam pengadaan 

suatu barang (rumah atau kendaraan), misalnya 30% dari nasabah dan 70% 

dari bank. Untuk memiliki barang tersebut, nasabah harus membayar kepada 

bank sebesar porsi yang dimiliki bank, karena pembayarannya dilakukan 

secara angsuran, penurunan porsi kepemilikan bankpun berkurang secara 

proposional sesuai dengan besarnya angsuran. barang yang telah dibeli secara 

kongsi tadi baru akan menjadi milik nasabah setelah porsi nasabah menjadi 

100% dan porsi bank 0%.
26

 

Jika nasabah mengambil PRH dengan nilai plafon Rp. 

100.000.000,00. Bank berkontribusi Rp. 70.000.000,00 dan nasabah Rp. 

30.000.000,00. Karena kedua pihak (bank dan nasabah) telah berkongsi, bank 

memiliki 70% saham PRH, sedangkan nasabah 30% kepemilikan PRH. 

Dalam syariah Islam, barang milik perkongsian bisa disewakan kepada 

siapapun, termasuk kepada anggota perkongsian itu sendiri, dalam hal ini 

adalah nasabah.
27

 

Seandainya sewa yang dibayarkan penyewa (nasabah) adalah Rp. 

1.000.000,00 per-bulan, pada realisasinya Rp. 700.000,00 akan menjadi milik 

bank dan Rp 300.000,00 merupakan milik nasabah. Akan tetapi, karena 

nasabah pada hakikatnya ingin memiliki rumah itu, uang sejumlah Rp. 

300.000,00 itu dijadikan sebagai pembelian saham dari porsi bank. Dengan 

demikian, saham nasabah semakin besar dan bank semakin kecil. Pada 

akhirnya, nasabah akan memiliki 100% saham dan bank tidak lagi memiliki 

                                                             
26

 Antonio, Bank Syariah, 173. 
27

 Ibid., 
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saham atas rumah tersebut. Itulah yang disebut denga perkongsian yang 

semakin kecil atau musha>rakah mutana>qisah atau disebut juga dengan 

decreasing participation dari pihak bank.
28

 

 

                                                             
28

 Ibid., 


