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ABSTRAK 

 

 

TINJAUAN YURIDIS PEMBIAYAAN DENGAN AKAD MURABAHAH 

OLEH BANK SYARIAH 

 

Oleh:  

M. RIDHO LIPURNAIM Z 

 

Bank Bank syariah adalah bank yang menggunakan dasar Syariah Islam, dan 

menjalankan usahanya dengan prinsip syariah yang mengacu kepada Al-Quran 

dan Al-Hadits. Pada Bank syariah bentuk akad yang telah dikembangkan salah 

satunya adalah pembiayaan murabahah (jual beli barang pada harga pokok 

dengan tambahan keuntungan/margin yang disepakati). Adanya pembiayaan yang 

disalurkan Bank syariah senantiasa akan mengandung risiko, yaitu risiko kerugian 

akibat pemberian pembiayaan yang tidak lancar atau pembiayaan bermasalah. 

Untuk itu, penelitian ini mengkaji dan membahas, pertama pembiayaan 

murabahah pada Bank Syariah ditinjau berdasarkan Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, dan 

upaya penyelamatan terhadap pembiayaan murabahah yang bermasalah. 

 

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. 

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan 

dengan studi pustaka dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara 

pemeriksaan data, penandaan data dan sistematisasi data yang selanjutnya 

dilakukan analisis secara kualitatif. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan menentukan bahwa akad murabahah pada Bank 

Syariah menggunakan akad murabahah langsung dan murabahah wakalah dan 

pelaksanaanya pun tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada, baik ketentuan 

yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 

04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah maupun PSAK No. 102 tentang 

Akuntansi Murabahah. Upaya penyelamatan pembiayaan murabahah bermasalah 

pada Bank Syariah meneliti nasabah, apabila beritikad baik maka upaya 

penyelamatan pembiayaan murabahah bermasalah dilakukan melalui 

restrukturisasi pembiyaan dengan cara rescheduling (penjadwalan kembali), 

reconditioning (persyaratan kembali), dan restructuring (penataan kembali). 

Dengan adanya restrukturisasi pembiayaan, maka nasabah mampu melaksanakan 

kewajibannya kembali dan risiko kerugian bank syariah pun dapat terhindari. 

 

Kata Kunci: Akad Pembiayaan, Murabahah, Ekonomi Syariah. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

JURIDIS REVIEW OF FINANCING IMPLEMENTATION WITH AKAD 

MURABAHAH BY BANK SYARIAH 

(Study 

By 

M. Ridho Lipurnaim Z. 

 

Islamic banks are banks that use the basis of Islamic sharia and carry out their 

business with sharia principles which refer to the Al-Quran and Al-Hadith. In 

Islamic banks the form of a contract that has been developed, one of which is 

murabahah financing (buying and selling goods at a cost price with an additional 

profit / agreed margin). The financing disbursed by the Islamic Bank will always 

contain risks, namely the risk of loss due to non-current financing or problematic 

financing. For this reason, this research was conducted at BNI Syariah Bank 

Tanjung Karang, Bandar Lampug Branch reviewing and discussing, the first 

implementation of murabahah financing at Bank BNI Syariah Bandar Lampung 

Branch was reviewed based on the principles of sharia economic law, both rescue 

efforts against murabahah financing were problematic. 

 

This research is a normative legal research with a descriptive type of research, 

using the normative-applied approach with the type of normative analytical 

approach to legal substance (approach of legal content analysis). The data used is 

secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials 

and tertiary legal materials. Data collection was carried out with literature studies 

and interviews. Data processing is done by checking the data, marking data and 

systematizing the data which is then performed qualitatively. 

 

The results of the research and discussion determine that the murabahah contract 

at Bank BNI Syariah Bandar Lampung uses a direct murabahah contract and 

murabahah wakalah and its implementation does not conflict with the existing 

provisions, both the provisions issued by the National Sharia Council Indonesian 

Ulema Council Number 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning murabahah and PSAK 

No. 102 concerning Murabahah Accounting. Murabahah financing rescue efforts 

are problematic at Bank BNI Syariah Tanjung Karang, Bandar Lampung branch 

researching customers, if in good faith the rescue efforts for problematic 

murabahah financing are carried out through financing restructuring by 

rescheduling, reconditioning, and restructuring (realignment ). With the financing 

restructuring, the customer is able to carry out his obligations again and the risk of 

loss of Islamic banks can be avoided. 

 

Keywords: Financing Contract, Murabahah, Islamic Economics.  
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MOTO 

 

“Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”  

(Qs.Al-Baqarah: 275) 

 

 

”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....” 

(Qs.An – Nisaa’: 29) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Perbankan adalah suatu lembaga keuangan kepercayaan masyarakat yang 

memegang peranan penting dalam mengembangkan sistem perekonomian 

nasional, sehingga dapat dikatakan bank merupakan jantung dari sistem keuangan 

untuk memutar dana masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito, dan lain-

lain. Dana tersebut disalurkan kembali kedalam masyarakat dalam bentuk kredit. 

Dunia perbankan mengenal dua (2) sistem yaitu, sistem ekonomi konvensional 

dan sistem ekonomi Syariah. Dalam sistem ekonomi konvesional terdapat Bank 

Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. 

 

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
1
 yang 

selanjutnya disebut UUP menyatakan bahwa bank umum adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip 

Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Seperti halnya bank umum, pengertian bank perkreditan rakyat 

dijabarkan dalam Pasal 1 ayat 4 UUP yang mengemukakan, bank perkreditan 

rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran.  

                                                           
1
 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan Edisi Revisi, Bandung, Mandar Maju, 2012, hlm. 5. 



2 

Dilihat dari pengertian dalam UUP bank umum dengan bank perkreditan rakyat 

yang seterusnya akan disingkat menjadi BPR tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan dari keduanya, kecuali dalam bidang usaha layanan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran hanya diberikan kepada Bank Umum.
2
  

 

Perkembangan Bank Konvensional, dengan dilandasi oleh Undang-Undang 

nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang ditegaskan dalam Pasal 6 huruf m 

Pasal 13 huruf c undang-undang, telah lahir dan berkembang secara pesat bank 

dengan Prinsip Syariah dengan berbagai macam produk yang ditawarkan. 

Kemudian lebih luas lagi Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan 

perubahan dari Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992, memperkenankan bank 

menjalankan pola pembiayaan dan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah 

dimana pada undang-undang ini yang membagi perbankan menjadi dua (2) jenis, 

yaitu Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat, dimana kedua bank ini 

melaksanakan kegiatan Konvensional atau Syariah. Bahkan Undang-Undang 

nomor 10 Tahun 1998 tersebut memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi 

masyarakat untuk mendirikan bank yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha 

berdasarkan Prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank 

Umum membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan 

Prinsip Syariah, yang dalam hak ini ditujukan untuk merampung dan memenuhi 

aspirasi masyarakat. 

 

 

                                                           
2
 Ibid., hlm. 8. 



3 

Saat ini Bank Syariah cukup banyak di minati oleh masyarakat, hal ini 

ditunjukkan dengan terus bermunculan dan berkembangnya bank-bank dengan 

prinsip Syariah yang mana salah satu faktornya adalah pengharaman riba.
3
 Dalam 

melakukan kegiatan usaha bank Syariah selain diatur dalam perundang – 

undangan yang berlaku juga harus tunduk pada prinsip – prisip syariah yang 

ditentukan dalam al-qur’an dan hadits sehinga pelaksanaan kegiatan usaha Bank 

Syariah tersebut merupakan implementasi dan prinsip – prinsip ekonomi islam 

yang mempunyai ciri yaitu pelarangan riba.
4
  

 

Fatwa tentang haramnya bunga (riba) pada Bank yang dikeluarkan oleh Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) pada Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) tanggal 14-16 

Desember 2003 merupakan salah satu faktor yang mendorong perkembangan dari 

bank dengan Prinsip Syariah ini. Fatwa ini dikeluarkan pada dasarnya sudah 

dijadikan landasan hukum bagi umat islam untuk tidak lagi atau mengurangi 

penggunaan jenis-jenis bank konvensional secara tradisional yang sejak lama 

telah melayani masyarakat yang menggunakan jasanya dengan memberi imbalan 

berbagai bentuk, terutama dalam bentuk bunga. Perbankan konvensional 

mengenal istilah bunga, sedangkan pada perbankan Syariah tidak mengenal bunga 

melainkan bagi hasil (margin). Prinsip bagi hasil ini sangat dianjurkan. Hal 

tersebut dikarenakan mengutamakan stabilitas.
5
 

 

                                                           
3
 Muhammad, Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan Di Indonesia. Yogyakatra. 2005, 

hlm. 76 
4
 Yusuf, Muhammad, Bisnis Syariah, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2011, hlm. 36 

5
 Sumar’in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012, hlm. 63 



4 

Perbankan Syariah didalam produk-produknya semua berlandaskan Syariah yang 

mengacu pada Al-Qur’an dan Al-Hadits
6
, dan tetap berlandaskan pada rambu-

rambu hukum positif dan mengharamkan riba.  Karena pengharaman dan 

pelarangan riba secara jelas diatur dalam Al-Qur’an yaitu dalam Q.S. Al-Baqarah, 

Q.S. Al-Baqarah : 278 – 279 dan Q.S. Ali Imran : 130.  Seluruh kegiatan ekonomi 

harus dilandasi kepada paham keadilandan keseimbangan sebagaimana yang telah 

digariskan oleh Allah SWT; ketiga,kebebasan dalam arti bahwa manusia bebas 

melakukan seluruh aktivitas ekonomisepanjang tidak ada ketentuan Allah SWT 

yang melarangnya dan keempat;pertanggungjawaban, dalam arti manusia sebagai 

pemegang amanah memikultanggung jawab atas segala putusan-putusan yang 

diambilnya.
7
 

 

Produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada Bank Syariah harus menghindari 

unsur-unsur yang dilarang oleh agama. Perbankan Syariah dalam menjalankan 

usahanya menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam 

operasionalnya baik dalam produk pendanaan, produk pembiayaan maupun 

produk lainnya.  

 

Setelah berjalannya peraturan perbankan yaitu Undang-Undang nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perbankan, akhirnya diterbitkan undang-undang yang lebih spesifik 

menerangkan tentang perbankan Syariah secara eksplisit yaitu Undang-Undang 

nomor 21 Tahun 2008. Undang-undang ini menjadikan perbankan Syariah sebagai 

landasan hukum yang jelas dari sisi kelembagaan dan sistem operasionalnya, 

                                                           
6
 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit, Jakarta, Rineka Cipta, 2009, hlm. 134. 

7
 M. Yasir Nasution, Ekonomi Islam Pada Millenium Ketiga, Dalam Prospek Bank Syariah Pada 

Millenium Ketiga, Peluang dan Tantangan, Editor Azhari Akmal Tarigan, IAIN SUMUT bekerja 

sama dengan FKBEBI Medan dan BI Medan, 2002, hlm. 5-6. 



5 

paling tidak terdapat enam hal baru dalam Undang - Undang nomor 21 tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu otoritas fatwa dan komite perbankan 

Syariah, pembinaan dan pengawasan Syariah, pemilihan Dewan Pengawas 

Syariah, masalah pajak, penyelesaian sengketa, dan konversi Unit Usaha Syariah 

menjadi Bank Umum Syariah. Dengan kehadiran undang-undang ini memberikan 

peluang yang lebih besar yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan 

pelayanan perbankan sepenuhnya yang sesuai dengan syariat Islam. Salah satunya 

adalah perbankan Syariah menawarkan transaksi yang tidak berlandaskan pada 

konsep bunga, dapat diharapkan untuk lebih optimal melayani kalangan 

masyarakat yang belum dapat tersentuh oleh perbankan konvensional, dan 

memberikan pembiayaan dalam pengembangan usaha berdasarkan sistem syariat 

Islam. Dimana didalam peraturan ini telah sesuai dengan prinsip Syariah yang 

sejalan dengan tujuan pembangunan nasional indonesia untuk mencapai 

terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, 

maka dikembangkanlah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan nilai keadilan, 

kebersamaan, kemanfaatan.
8
 

 

Pengaturan tentang produk Perbankan Syariah didalamnya telah diatur oleh Fatwa 

MUI yang mana diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Produk yang ditawarkan 

dalam Perbankan Syariah sangat beragam sesuai kebutuhan masyarakat salah satu 

produk yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah Murabahah dimana dalam 

melakukan operasional Bank tersebut dilaksanakan dengan prinsip jual beli sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah, baik itu 

dilaksanakan oleh Bank Umum maupun oleh Bank Pembiayaan Rakyat. Operasi 

                                                           
8
 Agusmantoro, Perbankan Syari’ah, LPFE Usakti Jakarta,2009, hlm. 477. 
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Bank Syariah yang menggunakan prinsip jual beli atau Murabahah ini adalah 

menjadi wabah penyakit negative spread yang dialami oleh bank konvensional, 

karena konsekuensi dari sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional 

menjadikan bank harus menanggung rugi atas kegiatan usaha penghimpunan 

dananya pada suatu suku bunga kredit atau pembiayaan lebih rendah daripada 

dibandingkan dengan suku bunga simpanan (dana pihak ketiga yang disimpan di 

bank).
9
 

 

Karakteristik dasar dari Perbankan Syariah yang antara lain melarang menerapan 

riba dan melarang transaksi yang didasarkan pada motif spekulasi, membuat Bank 

Syariah mengidentifikasikan sebagai lembaga pembiayaan yang memiliki 

keterkaitan erat dengan sektor riil, dan hal inilah yang menjadi keunggulan 

kompentitif bagi Bank Syariah. 

 

Menghadapi persaingan Bank Syariah yang semakin tajam diperlukan suatu 

putusan yang tepat dan didukung dengan perencanaan yang baik. Perencanaan 

berfungsi sebagai dasar operasional dan pencapaian perusahaan untuk 

memperoleh profit seperti apa yang diharapkan. Salah satu perencanaan yang baik 

adalah dengan pengupayaan sumber dana dan pengalokasian dana yang tersedia 

baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu sangat penting bagi 

manajemen untuk menjaga keseimbangan antara profitability dan safety yang 

terfokus pada pengaturan sumber dana yang diterima dengan aktiva produktif 

yang dikeluarkan oleh bank. Terus hadirnya produk baru pada Bank Syariah yang 

menggunakan akad Murabahah maka akan semakin bertambah pula masalah pada 

                                                           
9
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jalannya proses pembiayaan yang sering disebut “Pembiayaan Murabahah 

Bermasalah” pada perjanjian pembiayaan Murabahah. Pembiayaan murabahah 

sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan barang tetapi kekurangan 

dana, dengan cara Bank (kreditur) memberikan atau menyediakan dana atau 

barang yang dibutuhkan oleh peminjam dana (debitur) membayar dengan cara 

mencicil dalam kurun waktu yang telah disepakati. Dengan adanya produk ini 

dapat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 

Bentuk kesepakatan antara Kreditur dan Debitur pada Bank Syariah adalah 

dengan sistem bagi hasil dan bagi resiko (syirkah), sistem inilah yang 

membedakan produk Bank Syariah dengan Bank Konvensional yang 

menggunakan sistem komersial dalam produk jual belinya. Tetapi tidak semua 

akad murabahah atau jual beli yang dilakukan berjalan dengan lancar, ada pula 

perjanjian murabahah yang mengalami wanprestasi yaitu tidak terlaksananya 

prestasi karena kesalahan debitur akibat kesengajaan atau kelalaian yang dapat 

disebut dengan pembiayaan bermasalah. Potensi terjadinya pembiayaan 

bermasalah tidak hanya terjadi pada bank konvensional saja tetapi juga pada bank 

Syariah.  

 

Istilah kredit pada Bank Syariah diganti menjadi pembiayaan, yang membedakan 

pembiayaan pada Bank Syariah dengan kredit pada bank konvensional adalah 

sistemnya, dimana pada pembiayaan Bank Syariah menggunakan sistem bagi 

hasil dan bagi resiko sedangkan pada Bank konvensional menggunakan sistem 

kredit yang membebankan bunga pada peminjam dana. Seperti yang kita ketahui 

bahwa bunga (riba) haram hukumnya dalam agama Islam. 



8 

Berikut ini merupakan wujud pembiayaan murabahah bermasalah yang mungkin 

terjadi pada saat Pembiayaan Murabahah: 

1. Debitur tidak berprestasi, yaitu debitur tidak memenuhi prestasinya sama 

sekali. 

2. Debitur keliru berprestasi, yaitu debitur yang memenuhi prestasi namun 

keliru dalam pelaksanaannya. 

3. Debitur terlambat berprestasi, yaitu debitur masih dapat diharapkan dalam 

pemenuhan prestasinya. 

Yang dalam hal ini prestasi yang dimaksud adalah kewajiban membayar pinjaman 

dana pada Bank Syariah sesuai dengan ketentuan akad murabahah. 

 

Banyaknya pembiayaan bermasalah yang terjadi pada perjanjian Murabahah pada 

Bank Syariah berdampak tidak baik bagi operasional bank. Maka dengan dampak 

yang tidak baik ini membuat banyak pihak yang harus melakukan kajian-kajian 

tentang masalah ini, dan salah satunya merupakan judul skripsi ini yang berjudul 

“Tinjauan Yuridis Pembiayaan dengan akad Murabahah oleh Bank 

Syariah”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun rumusan 

masalah yang akan diteliti, yaitu: 

1. Bagaimana pembiayaan akad murabahah pada Bank Syariah menurut Dewan 

Syariah Nasional? 

2. Bagaimana upaya penyelamatan terhadap pembiayaan murabahah yang 

bermasalah pada Bank Syariah? 
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C. Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis pelaksanaan pembiayaan 

dengan akad murabahah pada Bank Syariah. 

2. Untuk mengetahui upaya penyelamatan terhadap pembiayaan murabahah 

yang bermasalah pada Bank Syariah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis dan praktis, yaitu: 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang kajian tinjauan yuridis terutama mengenai Pelaksanaan 

Pembiayaan dengan akad murabahah oleh Bank Syariah. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya bagi praktisi 

dalam bidang Perbankan Syariah. 



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Perbankan dan Dasar Hukum Perbankan 

 

1. Pengertian Perbankan 

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hukum perbankan 

adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan Lembaga 

keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan 

eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan lain.
10

 

 

Adapun perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya. 

 

Perbankan mempunyai fungsi utama sebagai intermediasi, yaitu penghimpun dana 

dari masyarakat dan menyalurkannya secara efektif dan efisien pada sektor-sektor 

riil untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian sebuah 

Negara. Dalam hal ini, bank menghimpun dana dari masyarakat berdasarkan asas 
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 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012, 

hlm.1. 
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kepercayaan masyarakat. Apabila masyarakat percaya pada bank, maka 

masyarakat akan merasa aman untuk menyimpan uang atau dananya di bank. 

Bank harus selalu menjaga tingkat kepercayaan dari nasabah atau masyarakat agar 

menyimpan dana mereka di bank, dan bank dapat menyalurkan dana tersebut 

untuk menggerakkan perekonomian bangsa. 

 

Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu Negara. Jasa 

perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. Pertama, sebagai penyedia 

mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank 

menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang 

paling penting dalam kehidupan ekonomi. Kedua, dengan menerima tabungan 

dari nasabah dan meminjamkannya kepada para pihak yang membutuhkan dana, 

berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih 

produktif.
11

 

 

Menurut G.M. Verryn Stuart, Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk 

memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau 

dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan 

mengedarkan alat-alat baru berupa uang giral. 

 

Menurut Dr. B.N. Ajuha, Bank adalah tempat menyalurkan modal dari mereka 

yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat 

membuatnya dapat lebih produktif untuk dapat keuntungan masyarakat. 
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2. Dasar Hukum Perbankan 

Hukum perbankan merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum yang 

mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya 

sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-

petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut 

dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, 

eksistensi bank, dan lain-lainnya yang berkenaan dengan dunia perbankan 

tersebut.
12

   

 

Dasar hukum perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. 

Pasal tersebut menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahnya 

berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini 

berarti fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksankan prinsip-prinsip 

yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang bedasarkan Pancasila dan UUD 

1945, Demokrasi ekonomi ini tersimpul dlam Pasal 33 UUD 1945, yaitu 

perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluragaan, 

yang mana dengan asas ini, tidak terjadi monopoli. Hal ini dikarenakan setiap 

warganegara berhak untuk mendapat suatu hal yang sama. 

 

Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal 

dan sumber hukum dalam arti materil. Sumber hukum dalam arti materil adalah 

sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri dan itu tergantung dari 
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sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, 

sejarah, teknologi, filsafat, dan lain sebagainya.  

 

Ahli-ahli perbankan cenderung menyatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan terhadap 

lembaga perbankan dalam suatu masyarakat itulah yang menimbulkan isi hukum 

yang bersangkutan. Sumber hukum material baru dapat diperhatikan jika dianggap 

perlu untuk diketahui asal-usul hukum. Sedangkan sumber hukum formil adalah 

tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan baik tertulis 

maupun tidak tertulis. 

 

Sumber hukum tertulis: 

a. Undang-undang No.7 Tahun 1992 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 

Tentang Perbankan 

b. Undang-undang No.23 tahun 1999 Undang-Undang No.3 Tahun 2004 

Tentang Bank Indonesia.
13

 

 

Sifat hukum perbankan kita bersifat hukum imperatif atau hukum memaksa 

artinya bank dalam menjalankan usahanya harus tunduk dan patuh terhadap 

rambu-rambu yang telah diterapkan dalam undang-undang, apabila rambu 

perbankan dilarang, Bank Indonesia berwenang menindak bank yang 

bersangkutan dengan menjatuhkan sanksi administratiof seperti mencabut izin 

usahanya. 

 

Walaupun demikian dalam rangka pengawasan intern, bank diperkenankan 

membuat aturan internal (self regulation) dengan berpedoman kepada kebijakan 
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umum Bank Indonesia. Ketentuan internal ini dimaksudkan sebagai standar yang 

jelas dan tegas dalam pengawasan internal bank, sehingga diharapkan dapat 

melaksanakan kebijakannya sendiri dengan baik dan penuh tanggungjawab. 

 

Jadi pengertian hukum perbankan yaitu hukum yang menyangkut segala sesuatu 

yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta 

caradan proses melaksanakan kegiatan usahanya, maka pada prinsipnya hukum 

perbankan adalah keseluruhan norma-norma tertulis maupun norma-normatidak 

tertulis yang mengatur tentang bank yang mencakup kelembagaan kegiatan usaha, 

serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya. Norma tertulis meliputi 

seluruh peraturan perundang-undangan yangmengatur mengenai bank. Sedangkan 

norma-norma tidak tertulis meliputi hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang timbul 

dalam praktek perbankan. 

 

3. Prinsip-Prinsip Hukum Perbankan 

a. Prinsip Kepercayaan 

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank 

dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Bank 

terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas 

dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya 

dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat 

padanya. Prinsip ini merupakan tulang punggung dari suatu bank yang dapat 

mendukung kemajuan bank. Dengan kokohnya kepercayaan yang diterima 

oleh bank dari masyarakat, maka akan dapat memberikan eksistensi dan value 

yang baik terhadap bank tersebut. 
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b. Prinsip Kerahasiaan 

Prinsip kerahasiaan adalah Prinsip yang mengharuskan atau mewajibkan bank 

merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-

lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib 

dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan bank sendiri karena 

bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di 

bank. Dalam Pasal 40 UU perbankan menyatakan bahwa bank wajib 

merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. 

 

c. Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) 

Prinsip Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam 

menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-

hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan 

padanya. Tentunya bahwa bank sebagai lembaga yang mengelola uang 

nasabah, diharapkan oleh nasabah itu pula bahwa bank dapat mengelola uang 

yang disimpan secara baik dan hati – hati. Ketika hal ini dapat dilakukan 

dengan baik oleh pihak bank, maka bukan tidak mungkin akan dapat 

meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank yang digunakan untuk 

menyimpan uangnya tersebut. 

 

d. Prinsip Mengenal Nasabah (Know How Costumer Principle) 

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk 

mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi 

nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip 

mengenal nasabah nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/1 
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0/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah. Tujuan yang 

hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah 

meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam 

menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan 

lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang 

dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga 

keuangan. 

 

4. Fungsi dan Tujuan Perbankan 

Mengenai fungsi perbankan dapat dilihat dalam Pasal 3 UU Perbankan yang 

menyatakan bahwa “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai 

penghimpun dan penyalur dana masyarakat” dari ketentuan ini tercermin fungsi 

bank sebagai Financial Intermediary perantara pihak-pihak yang memiliki 

kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan 

memerlukan dana (lacks of funds). 

 

Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata 

berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang nonekonomis 

seperti masalah menyangkut stabilitas nasionalyang mencakup antara lain 

stabilitas sosial dan stabilitas politik. Secara lengkap hal ini diatur dalam Pasal 4 

UU Perbankan yang menyatakan bahwa “Perbankan Indonesia bertujuan untuk 

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan 

pemerataan, pertenbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan 

kesehjateraan rakyat”.
14
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B. Perbankan dan Dasar Hukum Perbankan Syariah 

Sejak tahun 1992 pemerintah menerapkan dual system (Perbankan ganda) atas 

dorongan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa Perbankan Syariah pada 

tahun tersebut didirikan Bank Syariah. Namun komitmen pemerintah dalam usaha 

pengembangan Perbankan Syariah baru mulai terasa pada tahun 1998 yang 

memberikan kesempatan seluas-luasnya pada Perbankan Syariah untuk 

berkembang. 

 

Pada tahun berikutnya, Bank Indonesia (Bank Central) diberi amanah untuk 

mengembangkan Perbankan Syariah di Indonesia dengan strategi pengembangan 

yang bertahap sesuai dengan prinsip Syariah, yaitu: 

a. Tahap pertama, dimaksudkan untuk pengembangan industri (2002-2004) 

b. Tahap kedua, melalui fase untuk memperkuat struktur industri Perbankan 

Syariah (2005-2009) 

c. Tahap ketiga, Perbankan Syariah diarahkan untuk dapat memenuhi standar 

keuangan dan mutu pelayanan internasional (2010-2012) 

d. Tahap keempat, mulai terbentuknya integrasi lembaga keuangan Syariah 

(2013-2015) 

e. Dan pada tahun 2015, diharapkan Perbankan Syariah Indonesia telah 

memiliki pangsa yang signifikan ikut ambil bagian dalam mengembangkan 

ekonomi Indonesia yang mensejahterahkan masyrakat luas.
15
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1. Pengertian Perbankan Syariah 

Perbankan Syariah menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak. 

 

Penjelasan bank Syariah pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 

adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha 

Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan dalam Kerangka Dasar Akuntansi 

Syariah, yang disusun oleh Dewan Standart Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntan 

Indonesia), Dewan Syariah Nasional (MUI), Bank Indonesia, Departemen 

Keuangan dan Praktisi menjelaskan tentang Perbankan Syariah merupakan 

ketentuan hukum islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi 

perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan 

tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk.
16

 

 

Bank Syariah dalam menjalankan operasinya tidak menggunakan sistem bunga 

sebagai dasar penentuan yang akan diterima atas pembiayaan yang diberikan dan 

atau pemberian imbalan atas dana masyrakat. Pembiayaan menurut Muhammad 

Syafi’i Antonio yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi 

kebutuhanpihak-pihak yang merupakan defisit unit. Ini berbanding terbalik 

dengan Bank Kovensional dimana setiap imbalan selalu diitung dalam bentuk 
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bunga. Tingkat bunga merupakan suatu aspek yang penting dan selalu dikaitkan 

dengan jalannya sistem kegiatan bank konvensional. 

 

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia dimaksudkan untuk menyediakan 

alternatif pelayanan kepada masyarakat baik dalam bentuk penyimpanan dana 

atau jenis-jenis lainnya maupun berupa pembiayaan yang dilakukan berdasarkan 

prinsip Syariah. Adanya produk Syariah memberikan tempat bagi masyarakat 

yang belum bisa menerima sistem Bank Konvensional karena keyakinan yang 

dianutnya. 

 

Perbankan Syariah bersifat universal, sepertinya diperuntukkan untuk golongan 

tertentu, tanpa membedakan suatu agama tertentu, semua masyarakat bisa masuk 

dan berinvestasi dalam Perbankan Syariah ini, dengan catatan harus tunduk akan 

peraturan bank tersebut yang syarat agamanya mengikuti syariat atau ajaran 

agama islam. Ini salah satu cara untuk menunjukkan eksistensi akan dunia 

Perbankan Syariah yang mengalami kemajuan pesat. Bahkan sejak zaman 

Rasulullah pun dulu, Rasul banyak mencontohkan transaksi jual beli dengan non 

muslim. 

 

2. Landasan Yuridis Perbankan Syariah  

Landasan Perbankan Syariah di Indonesia tidak lepas dari sejarah perkembangan 

Perbankan Syariah di Indoneisa. Iwan Triyuwono mencatat bahwa bank-bank 

(pedesaan) Islam pertama di Indonesia adalah bank perkreditan rakyat 

“Mardatillah” (BPRMD) dan bank perkreditan rakyat “Berkah Amal Sejahtera” 

keduanya beroprasi atas dasar hukum islam (Syariah) dan terletak di Bandung, 

Jawa Barat. Keduanya didirikan pada tanggal 15 Juli 1991 dan mengoprasikan 
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bisnisnya pada tanggal 19 Agustus 1991. Pada tahun yang sama, tepatnya 1 

November 1991, didirikan pula sebuah Bank Islam Indonesia pertama yang 

disebut Bank Muamalat Indonesia (BMI) di Jakarta. BMI mulai beroprasi pada 

tanggal 1 Mei 1992.
17

 

 

Dengan demikian, pada tahun 1991 terdapat dua jenis bank yang sistem 

operasionalnya berdasarkan prinsip syaria’ah yaitu BPR dan BMI. Kedua jenis 

bank tersebut, pada tahun yang sama, 1992, mendapat landasan yuridis sebagai 

dasar legalitas dalam beroperasi dan mendirikan kantornya, yaitu Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992. Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tidak 

secara eksplisit menyebutkan pendirian bank Syariah atau bank bagi hasil dalam 

pasal-pasalnya secara khusus. Namun dengan adanya kebebasan yang diberikan 

oleh pemerintah melalui dua deregulasi yang dikemukakan sebelumnya telah 

memberikan pilihan bebas kepada masyarakat untuk merefleksikan pemahaman 

mereka atas maksud dan kandungan peraturan tersebut. 

 

Sekelompok atau segmen kecil umat islam yang boleh dikata sebagai cerdik 

cendekia yang memiliki sense of responsibility dan sense of belonging mereka 

untuk menafsirkan sekaligus menindaklanjuti peraturan yang ada untuk 

mendefinisikan diri dalam rangka membangun institusi atau organisasi Keuangan 

Islami. Berkat kejelian mereka dalam memanfaatkan waktu dan momen yang ada 

sehingga terwujud dua bentuk bank yang berasaskan Syariah diatas. Dalam 

realistasnya, apa yang diperjuangkan (bank Syariah) oleh sekmen kecil intelektual 

muslim mampu menunjukkan jati diri dan penaguhan eksistensi diri ditengah-
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 Iwan Triwiyono. Organisasi dan Akuntansi Syari’ah. Yogyakarta: LKiS. 2000. Hlm.100. 
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tengah lembaga keuangan lain yang sudah dianggap established selama ini. Atas 

dasar faktor social itulah, menjadi salah satu alasan, sehingga pemerintah 5 tahun 

kemudian baru inisiatif untuk merubah regulasi yang ada. 

 

Arah kebijakan perubahan regulasi yang dimaksud adalah pada peningkatan 

peranan bank nasional sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan 

menyalurkan dana masyarakat dengan perioritas koperasi, pengusaha kecil dan 

menegah serta seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Frasa seluruh 

masyarakat tanpa diskiriminasi yang menjadi landasan pemerintah dalam 

menyusun regulasi sesungguhnya menjadi core bagi keberadaan bank Syariah. 

Misi pemerintah sesungguhnya terkooptasi oleh tujuan kehadiran bank Syariah 

yang ingin mengaplikasikan nilai-nilai Islam, seperti keadilan dan kerjasama. 

Dalam konteks ekonomi Islam, keadilan dan kerjasama hanya akan bermakna 

apabila dalam kehidupan ekonomi semua orang diberi kesempatan yang sama 

untuk akses terhadap moral dan sumber daya dalam upaya menghidupan roda 

perekonomiannya. 

 

Perubahan regulasi tersebut sejalan dengan misi ekonomi dan bank Islam. Karena 

itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 bank Syariah mendapat kesempatan untuk 

meningkatkan peranannya untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. 

Oleh karena itu, undang-undang ini diberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi 

masyarkat untuk memberikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum 
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untuk membuka kantor cabangnya yang khusus menyelenggarakan kegiatan 

berdasarkan Prinsip Syariah. 

 

Dasar pemikiran (rasionalitas) perubahan regulasi diatas, tidak saja menjadi 

landasan de jure bagi bank Syariah tetap juga menjadi landasan de facto bagi 

dinamika bank Syariah untuk merancang strategi dan mengembangkan perangkat-

perangkat software maupun hardware-nya seperti pendirian dan pengembangan 

kantor-kantornya, serta jenis-jenis produk yang ditawarkan ke masyarkat luas. 

 

Selain itu pemerintah juga memberikan kesempatan kepada banker untuk memilih 

apakah bank-bank itu dijalankan dengan sistem bunga atau berdasarkan prinsip 

Syariah. Dalam pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

dikemukakan bahwa: 

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank 

dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan dan kegiatan usaha, 

atas kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain 

pembiayann prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan 

penyetaraan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh 

keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip 

sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan 

kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa 

iqtina). 

 

3. Produk-produk Perbankan Syariah 

Ekonomi Syariah telah muncul berabad-abad yang lalu, namun baru pada abad ke-

20 inilah Ekonomi Syariah mulai berkembang pesat dan menghadirkan sistem 
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perbankan Syariah. Perkembangan Ekonomi Syariah yang pesat pada abad ke-20 

ditandai dengan munculnya berbagai lembaga keuangan Islam di negara-negara 

dengan mayoritas penduduk beragama Islam di seluruh dunia. Sampai saat ini, 

Ekonomi Syariah telah menunjukkan angka pertumbuhan yang signifikan dengan 

kecepatan 10 – 15 % per tahun dengan estimasi aset pada tahun 2005 mencapai 

0,5% dari total estimasi aset dunia. Produk Perbankan Syariah merupakan produk-

produk yang berlandaskan Prinsip Ekonomi Syariah. Dalam Prinsip Ekonomi 

Syariah tidak diperbolehkan mengenakan sistem riba serta menanamkan modal 

pada badan usaha yang mendapat keuntungan dari komoditas haram. Berikut 

adalah produk-produk pada Perbankan Syariah: 

a. Titipan atau Simpanan 

1) Al-Wadi’ah 

Pada dasarnya titipan atau simpanan Al-Wadi’ah memiliki kesamaan 

dengan tabungan atau deposito pada umumnya. Perbedaan Al-Wadi’ah 

dengan simpanan atau titipan lain terletak pada pemanfaatan dana yang 

dititipkan. Al-Wadiah merupakan titipan murni di mana keutuhan harta 

titipan wajib dijaga sehingga tidak memperbolehkan dana titipan tersebut 

dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi. 

2) Mudharabah 

Berbeda dengan Al-Wadi’ah, Mudharabah merupakan dana titipan atau 

simpanan yang dapat dikelola oleh pihak yang mendapat titipan. Meski 

dapat dikelola, resiko yang terjadi atas pengelolaan uang yang dititipkan 

berdasarkan Mudharabah tidak boleh dibebankan kepada pemilik uang, 

melainkan menjadi tanggung jawab pihak yang mendapat titipan. 
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Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan boleh 

dibagi menurut nisbah yang telah disepakati. Simpanan Mudharabah 

terdiri atas Mudharabah Mutlaqah dan Mudharabah Muqayyadah. Pada 

Mudharabah Muqayyadah, pemilik dana dapat menetapkan dana yang 

titipan untuk dipergunakan pada bisnis tertentu. 

 

b. Bagi Hasil 

1) Al-Mudharabah 

Selain dipakai sebagai prinsip dalam titipan atau simpanan dana, 

Mudharabah juga dipakai dalam perjanjian antara pemilik dana (investor) 

dan pelaksana usaha (pengusaha) dengan bank sebagai perantaranya. 

Dalam perjanjian ini, investor dan pengusaha dapat melakukan perjanjian 

ketentuan jenis kegiatan usaha, pelaksanaan dan bagi hasil, sedangkan 

bank sebagai pihak yang telah mempertemukan dan memfasilitasi 

perjanjian mendapat komisi. 

2) Al-Musyarakah 

Pada prinsipnya, Al-Musyarakah hampir menyerupai campuran antara 

Reksa Dana dan perusahaan berjenis Commanditaire Vennootschap 

(CV). Al-Musyarakah merupakan produk Syariah yang memfasilitasi 

kerjasama dua orang atau lebih yang bertujuan untuk meningkatkan aset 

bersama dengan mengembangkan berbagai aset bersama yang telah 

dimiliki baik dalam bentuk dana, kemampuan dan sebagainya. 

Keuntungan atau nisbah yang didapat kemudian harus dibagi menurut 

perjanjian yang telah disepakati. 
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3) Al-Muzara’ah 

Al-Muzara’ah pada dasarnya adalah perjanjian antara pemilik tanah dan 

pekerja ladang untuk menanami tanahnya, kemudian mendapat upah atas 

pekerjaannya. Dalam Perbankan Syariah, Al-Muzara’ah merupakan 

alternatif pinjaman modal untuk keperluan peningkatan produksi kepada 

petani. Petani yang telah mendapat pinjaman modal kemudian akan 

mengembalikan modal dengan prinsip bagi hasil yang hampir 

menyerupai Al-Mudharabah. Saat ini, produk Al-Muzara’ah tidak hanya 

dapat dinikmati oleh petani, namun juga peternak dan pengusaha tambak 

pun dapat meminjam modal dengan Al-Muzara’ah. 

4) Al-Musaqah 

Sama seperti Al-Muzara’ah, Al-Musaqah juga merupakan produk 

Syariah yang pada dasarnya diperuntukkan khususnya bagi para petani. 

Perbedaannya, Al-Musaqah merupakan perjanjian yang lebih mengikat 

antar pemilik modal dan pemberi modal. Al-Musaqah pada prinsipnya 

hampir sama dengan Al-Musyarakah yang dilakukan di sektor pertanian. 

Pada Al-Musaqah, penggarap lahan hanya memiliki tanggung jawab 

untuk menyiram dan memelihara. 

 

c. Jual Beli 

1) Bai’ Al-Murabahah 

Bai’ Al-Murabahah pada dasarnya merupakan sebuah produk 

pengkreditan berbasis Syariah. Dalam Bai’ Al-Murabahah, bank 

membeli barang yang ditentukan atau dipesan oleh pembeli, kemudian 
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menjualnya dengan keuntungan tertentu yang telah disepakati. Pembeli 

dapat membayar secara keseluruhan atau kredit. 

2) Bai’ As-Salam 

Bai’ As-Salam merupakan kebalikan dari Bai’ Al-Murabahah, di mana 

bank memberi sejumlah uang untuk membeli suatu produk (misalnya 

hasil pertanian) yang dimaksudkan untuk membantu petani dalam 

penjualan produknya sehingga petani segera mendapat modal untuk 

melanjutkan usahanya. Pada Bai’ As-Salam, pembayaran harus dilakukan 

di muka oleh pihak bank. Pihak bank berperan sebagai perantara antara 

pembeli dan penjual. Pada aplikasinya, Bai’ As-Salam dapat pula 

dilakukan pada berbagai barang produksi yang lain. 

3) Bai’ Al-Istishna’ 

Bai’ Al-Istishna’ memiliki prinsip yang hampir menyerupai Bai’ As-

Salam. Perbedaannya yaitu pada Bai’ Al-Istishna bank membuat 

perjanjian secara terpisah antara penjual dan pembeli. 

4) Al-Ijarah Al Muntahia Bit-Tamlik 

Istilah ini berasal dari Bahasa Arab Al-ijarah yang berarti imbalan atas 

sesuatu dan At-tamlik yang berarti menjadikan seseorang memiliki 

sesuatu. Pada Al- Ijarah Al Muntahia Bit-Tamlik, nasabah dapat 

menyewa suatu barang atau jasa (contohnya rumah), yang kemudian di 

akhir perjanjian sewa, rumah tersebut berpindah hak milik dari bank ke 

nasabah. 
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d. Jasa 

1) Al-Wakalah 

Al-Wakalah merupakan perwakilan kegiatan pengelolaan keuangan 

seperti pembukuan, transfer, pembelian dan sebagainya yang diberikan 

pemilik uang kepada bank. Pihak bank kemudian berhak untuk medapat 

komisi dari Al-Wakalah ini. 

2) Al-Kafalah 

Al-Kafalah pada prinsipnya merupakan penjaminan pemenuhan 

tanggung jawab oleh pihak bank yang menjadi perantara antara dua 

orang yang berkewajiban dan yang berhak menerima tanggung jawab 

tersebut. Contoh produk-produk Al-Kafalah diantaranya seperti Letter of 

Credit untuk kegiatan impor dan Asuransi Syariah. 

3) Al-Hawalah 

Al-Hawalah pada dasarnya memiliki kesamaan dengan penjualan surat 

hutang. Pada Al-Hawalah, baik kreditur ataupun debitur harus mencapai 

kesepakatan atas penjualan surat hutang tersebut. 

4) Ar-Rahn 

Ar-Rahn merupakan produk gadai dengan prinsip-prinsip Syariah. 

Perbedaan Ar-Rahn dengan gadai konvensional terletak pada tidak 

adanya riba. Meski begitu, pada Ar-Rahn nasabah wajib untuk membayar 

jasa simpan Rp 90 per Rp 10.000 dari pinjaman untuk setiap sepuluh hari 

masa gadai beserta biaya administrasi sesuai kesepakatan. Selain itu, 

jangka waktu maksimal dari pinjaman adalah empat bulan, jika setelah 

empat bulan tidak mampu membayar, maka barang yang digadaikan akan 
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dijual. Kemudian jika terdapat kelebihan harga antara harga jual dan 

pokok pinjaman, maka kelebihan harga tersebut dapat diambil oleh 

pembeli atau diserahkan ke Badan Amlil Zakat. 

5) Al-Qardh 

Al-Qardh merupakan Jasa Perbankan Syariah yang berupa pinjaman 

uang ataupun barang. 

 

C. Tinjauan Umum Tentang Akad Murabahah 

 

1. Pengertian Murabahah  

Kata murabahah berasal dari kata (Arab) rabaha, yurabihu, murabahatan, yang 

berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan “tijaratun rabihihah, wa 

baa‟u asy-syai murabahatan” artinya perdagangan yang menguntungkan, dan 

menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan. Kata murabahah juga berasal 

dari kata ribhun atau rubhun yang berarti tumbuh, berkembang, dan bertambah.
 18

 

 

Sedangkan pengertian murabahah dalam praktik adalah apa yang diistilahkan 

dengan bai al-murabahah liamir bisy-syira, yaitu permintaan seseorang atau 

pembeli terhadap orang lain untuk membelikan barang dengan ciri-ciri yang 

ditentukan. Untuk singkatnya bentuk ini dinamakan Murabahah Permintaan/ 

Pesanan Pembeli (yang selanjutnya akan disingkat menjadi MPP). MPP ini 

merupakan dasar kesepakatan dari terjadinya transaksi jual beli barang dan 

permintaan/pesanan tersebut dianggap bersifat lazim (pasti/mengikat) bagi 

                                                           
18

 Fathurrahman, Djamil. Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan 

Syari’ah. Jakarta: Sinar Grafika. 2013. cetakan kedua, hlm. 108. 



29 

pemesan. Sedangkan besarnya keuntungan, harga jaul, penyerahan barang, dan 

cara pembayaran dalam MPP ini ditentukan atas kesepakatan para pihak.
19

 

 

Dalam jual beli MPP ini ada 3 (tiga) pihak yang terlibat, yaitu A, B, dan C. A 

meminta kepada B untuk membelikan barang untuk keperluan A. B tidak 

memiliki barang-barang tersebut tetapi berjanji untuk membelikannya dari pihak 

lain, yaitu C. B adalah sebagai perantara dan penjual, dan dalam perjanjian MPP 

hubungan hukum terjadi antara A dan B. Bentuk perjanjian murabahah ini 

diartikan sebagai menjual suatu komoditi dengan harga yang ditentukan penjual 

(B) ditambah dengan keuntungan (untuk B) dan dibeli oleh A. 

 

Menurut Yusuf al-Qardhawi, dalam MPP ini ada dua unsur utama yang perlu 

dipahami, yaitu adanya wa’ad (janji), artinya janji untuk membelikan barang yang 

diminta pembeli dan janji penjual untuk meminta keuntungan dari barang 

tersebut. Di samping itu, disepakati pula oleh pembeli dan penjual bahwa janji ini 

bersifat mengikat (iltizam) yang kemudian akan dilakukan pembayaran dengan 

cara ditangguhkan (muajjal). Berdasarkan penjelasan tersebut, unsur-unsur MPP 

bila diterapkan dalam perbankan Syariah adalah sebagai berikut: 

a. Pembeli menentukan barang yang dikehendaki disertai karakteristiknya, dan 

meminta pihak bank untuk membeli dan menentukan harganya.  

b. Pihak bank mencari barang yang sesuai dengan permintaan pembeli kepada 

pemasok/penyedia barang baik atas inisiatifnya atau atas rekomendasi dari 

pembeli.  
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c. Pihak bank membeli barang dari pemasok/penyedia barang secara tunai 

sehingga barang tersebut menjadi milik bank.  

d. Setelah bank mendapatkan informasi barang yang dibutuhkan berikut 

harganya, kemudian menentukan harga jual kepada pembeli berikut syarat-

syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pembeli.  

e. Pihak pembeli memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang 

ditentukan oleh bank berikut tata cara pembayarannya.  

f. Pembeli menandatangani akad murabahah dengan bank tas barang/objek 

yang telah disepakati dengan harga jual bank yang terdiri dari harga pokok 

dan margin keuntungan, kemudian bank meyerahkan barang tersebut kepada 

nasabah sebagai pembeli. 

 

2. Dasar Hukum Murabahah  

Karena murabahah ini merupakan salah satu bentuk jual beli, mayoritas ulama 

berpendapat bahwa dasar hukum murabahah ini sama seperti dalam dasar hukum 

jual beli pada umumnya. Diantara dasar hukum yang digunakan jumhur ulama 

adalah Alquran dan Hadis Rasulullah saw. Ayat-ayat Alquran yang dimaksud 

adalah sebagai tertuang dalam Alquran Surah QS. An-Nisa (4): 29; QS. Al-

Baqarah (2): 275; QS. Al-Muzzammil (73): 20; dan QS. Al-Baqarah (2): 198.  

Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan 

definisi tentangmurabahah dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d tersebut, 

yang dimaksud15dengan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang 

dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya 

dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Penjelasan tersebut 
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belum mengungkapkan mekanisme dari pembiayaan murabahah oleh Bank 

Syariah kepada nasabahnya.
20

 

 

Bagi Jumhur ulama, murabahah adalah salah satu jenis jual beli yang dihalalkan 

oleh syara. Oleh sebab itu, secara umum ia tunduk kepada rukun dan syarat jual 

beli murabahah ini, yaitu: 

a. Penjual hendaknya menyatakan modal yang sebenarnya bagi barang yang 

hendak dijual; 

b. Pembeli setuju dengan keuntungan yang ditetapkan oleh penjual sebagai 

imbalan dari harga perolehan/harga beli barang, yang selanjutnya menjadi 

harga jual barang secara murabahah;  

c. Sekiranya ada ketidakjelasan/ketidakcocokan masalah harga jual barang, 

maka pihak pembeli boleh membatalakan akad yang telah dijalankan, 

sehingga bubarlah jual beli secara murabahah tersebut;  

d. Barang yang dijual secara murabahah bukan barang ribawi. 

 

3. Rukun Murabahah  

Rukun murabahah adalah sama dengan rukun jual beli pada umumnnya, yaitu 

adanya penjual (al-bai’), pembeli (al-musytari’), barang yang dibeli (al-mabi’), 

harga (al-tsaman), dan shigat (ijab-qabul).
21

 Ada tiga syarat yang harus dipenuhi 

agar suatu ijab dan qabul dipandang sah serta memiliki akibat hukum yakni: 

pertama, jala’ul ma’na yaitu yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, 

sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki; kedua, tawafuq, yaitu 
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adanya kesesuaian antara ijab dan qabul; dan ketiga, jazmul iradataini, yaitu 

antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada 

keraguan sedikitpun, tidak berada di bawah tekanan, dan tidak berada dalam 

keadaan terpaksa.
22

 ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu ijabdan qabul 

dipandang sah serta memiliki akibat hukum yakni: pertama, jala‟ulma‟na yaitu 

yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahamijenis akad 

yang dikehendaki; kedua, tawafuq, yaitu adanya kesesuaian antara ijabdan qabul; 

dan ketiga, jazmul iradataini, yaitu antara ijab dan qabul menunjukkankehendak 

para pihak secara pasti, tidak ada keraguan sedikitpun, tidak berada dibawah 

tekanan, dan tidak berada dalam keadaan terpaksa.
23

 Subjek hukum dalam suatu 

akad dapat timbul dari manusia, dan dapat juga lahir dari badan hukum.
24

 

 

D. Syarat dan Ketentuan Pemberian Akad Murabahah 

 

Dalam proses pengajuan akad murabahah terdapat beberapa syarat dan ketentuan. 

Adapun syarat dan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pembiayaan Konsumtif  

Untuk Pegawai (karyawan swasta/PNS/ABRI)  

a. Kartu identitas calon nasabah dan istri: KTP/Paspor  

b. Kartu Keluarga  

c. SuraKt Nikah  

d. Slip Gaji Terakhir  

                                                           
22

 Wahbah Zuhaili, Op.cit., hlm. 104-106. sebagaimana juga dikutip Prof. Dr. Drs. H. Abdul 

Manan, S.H., S.IP, M.Hum dalam buku Hukum Ekonomi Syariah; Dalam Perspektif Kewenangan 

Peradilan Agama, Jakarta: Kencana Preadamedia Group, 2011, edisi pertama, hlm. 83.   
23

 Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.IP, M.Hum dalam buku Hukum Ekonomi Syariah; 

Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana Preadamedia Group, 2011, 

edisi pertama, hlm. 83. 
24

 Chidir Ali, Badan Hukum, Bandung: PT Alumni, 2005, hlm. 21. 



33 

e. Surat referensi dari kantor tempat bekerja/SK pengangkatan untuk Pegawai 

Negeri Sipil (PNS)  

f. Salinan rekening bank 3 bulan terakhir  

g. Data jaminan  

2. Pembiayaan Produktif  

a. Untuk Pengusaha Perorangan  

1) Legalitas usaha  

2) Kartu identitas calon nasabah dan istri: KTP/Paspor  

3) Kartu Keluarga dan surat nikah  

4) Laporan keuangan  

5) Salinan rekening bank 3 bulan terakhir  

6) Data jaminan  

b. Untuk Badan Usaha  

1) Legalitas usaha  

2) Kartu identitas  

3) Data jaminan  

4) Laporan keuangan 2 bulan terakhir  

5) Salinan rekening bank 3 bulan terakhir  

 

Dalam murabahah ini nasabah bisa menentukan melakukan pembayaran apakah 

melalui cicilan nilai jual barang yang diperjual belikan sesuai dengan jangka 

waktu pembayaran. Dalam hal melakukan transaksi semua produk Syariah harus 

menggunakan akad. Demikian juga dalam murabahah. Apabila telah disepakati 

antara bank dengan nasabah dibuat akad, agar perjanjian jual beli nya sah. Beliau 

menambahkan bahwa Pembiayaan Murabahah pada dasarnya merupakan 
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kepercayaan yang diberikan kreditur (bank) kepada debitur untuk memenuhi suatu 

prestasi dalam bentuk jual beli barang, dimana bank menyediakan uang atau 

pembiayaan untuk membeli bahan baku yang dibutuhkan nasabah dan akan 

dikembalikan setelah jatuh tempo sebesar harga jual bank ditambah margin 

keuntungan yang disepakati bersama dan biaya-biaya lainnya. 

 

Transaksi Pembiayaan Murabahah yang sering dilakukan dimana calon pembeli 

mengajukan pembiayaan kepada bank untuk membeli suatu barang tertentu untuk 

modal kerja atau keperluan lainnya yang diinginkannya. Kemudian apabila bank 

menyetujui pembiayaan tersebut maka kedua belah pihak membuat kesepakatan 

mengenai barang terebut dan menyepakati keuntungan atau tambahan yang harus 

dibayar nasabah. Pembiayaan menurut Muhammad Syafi’i Antonio
25

 yaitu 

pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak 

yang merupakan defisit unit. 

 

Pada pembiayaan akad Murabahah terdapat dua acara yaitu Murabahah langsung 

dan Murabahah wakalah. Pada Murabahah langsung, objek jual beli yang 

transaksinya dilakukan oleh pihak bank secara langsung kepada penjual yang 

barangnya diinginkan oleh nasabah, sedangkan Murabahah wakala proses jual 

belinya dipercayakan kepada nasabah yang mana kemudian objek tersebut akan 

diambil alih oleh bank karena nasabah hanya bertindak sebagai wakil. Bank hanya 

akan melakukan akad murabahah dengan nasabah apabila objek tersebut sudah 

dimiliki oleh bank. 

 

                                                           
25

 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 

2001, hlm. 160. 
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Pada prakteknya di Bank Syariah pembiayaan akad Murabahah ini diberikan 

dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan besarnya nilai objek yang dibeli.  

 

E. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prinsip dasar akad Murabahah adalah akad (perjanjian) yang dilakukan antara 

pihak Bank Syariah (selaku penjual) dan Nasabah (selaku pembeli). Selanjutnya 

dari akad tersebut akan timbul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak 

(antara pihak Bank Syariah dan Nasabah), dengan mengacu pada penjelasan 

tersebut kita akan tahu Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah apakah sudah 

sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan peraturan lain, seperti: Fatwa-fatwa 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berkaitan dengan murabahah, 

Bank Syariah Nasabah 

Akad Murabahah 

Pembiayaan Akad 

Murabahah 

Upaya 

penyelamatan 

apabila terjadi 

pembiayaan 

bermasalah 
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Peratuan Bank Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta Undang-

undang perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

 

Dari pembiayaan itu pun tidak menutup kemungkinan terjadinya masalah, seperti 

nasabah yang tidak mampu membayar kembali kewajiban sesuai dengan waktu 

yang disepakati. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui dan menjelaskan 

bagaimana upaya penyelamatan dan penyelesaiannya terhadap pembiayaan 

murabahah yang bermasalah di Bank Syariah.  



 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A.  Jenis Penelitian 

Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus 

normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. 

Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagi norma atau kaidah yang 

berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga 

penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas 

dan doktrin hukum, penemuan hukum, dalam perkara in concerto, sistematik 

hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.26 

 

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian library research atau 

penelitian kepustakaan. Mengenai penelitian semacam ini lazimnya juga disebut 

“legal Research” atau “Legal Research Instruction”.27 Penelitian hukum 

semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (field research) karena yang 

diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai library 

based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials.28 

Substansi hukum dalam hal ini Pembiayaan Akad Murabahah. 

                                                           
26

 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung, PT.Aditya Bakti, 2004),hlm 

52 
27

 Soerjono Soekanto dab Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat, (Jakarta, 

Rajawali Pers, 2006), hlm 23 
28

 Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang, Bayumedia 

Publishing, 2006), hlm 46 
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B.  Tipe Penelitian  

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif. Tipe Penelitian   

deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran 

(deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan 

pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
29

 Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan tentang 

pembiayaan dengan akad Murabahah pada Bank Syariah. 

 

C.  Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah 

melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. 

Penelitian ini termasuk pendekatan hukum normatif yang menggunakan data 

sekunder yang berasal dari undang – undang, buku-buku hukum yang dalam 

ruang lingkup hukum perjanjian serta buku-buku tentang perbankan syariah selain 

menggunakan data dari buku-buku, penelitian ini menghimpun data dan informasi 

dari Bank Syariah berupa:  

1. Mengidentifikasi sumber hukum menjadi dasar rumusan masalah;  

2. Mengidentifikasi sumber-sumber bacaan yang menjadi acuan untuk 

melakukan penulisan penelitian hukum ini;  

3. Mengidentifikasi pokok bahasan dan subpokok bahasan yang bersumber dari 

rumusan masalah;  
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 Abdulkadir, Muhammad. Loc. cit., hlm. 115. 
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4. Mengkaji secara analisis data yang bersumber dari bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan 

dalam penelitian ini. 

 

D.  Data dan Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari dokumen perjanjian 

atau akad tersebut yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas serta 

mempelajari peraturan perundang-undangan, dan buku-buku hukum. Data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:   

1. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer (Primary Law Material) yaitu bahan hukum yang 

mengikat seperti peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan 

penelitian ini antara lain:  

a. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah  

b. Perma No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah  

c. Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Akad Penghimpunan Dan 

Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha 

Berdasarkan Prinsip Syariah 

d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum 

Syariah  

e. Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Reconditioning (Penjadwalan 

Kembali Tagihan) dalam Murabahah 
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f. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang 

Muka dalam Murabahah  

g. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IX/2000 tentang 

Murabahah  

 

2. Bahan Hukum Sekunder   

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian 

ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan 

lainnya yang berupa: penelusuran internet, jurnal, surat kabar, dan makalah.
30

 

 

3. Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier yaitu berupa kamus, ensiklopedia, dan artikel pada 

majalah, surat kabar atau internet.  

 

E.  Metode Pengumpulan Data  

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan 

data: 

1. Studi Pustaka   

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang 

berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas dan dibutuhkan 

dalam penelitian hukum normatif. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh 

data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan 

perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah 

                                                           
30

 Mamuji Sri. Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah. Jakarta: UI Press. 2006, hlm. 12. 
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pembiayaan akad murabahah berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah 

yang akan dibahas. 

 

F.  Metode Pengolahan Data  

Pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini:  

1. Pemeriksaan data (editing) 

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dan dokumen 

sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan. 

2. Penandaan data (coding)  

Pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran 

ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan 

golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan 

tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi 

serta analisis data.  

3. Penyusunan/sistematisasi data (constructing/systematizing) 

Kegiatan menempatkan data secara sistematis yang sudah diedit dan diberi 

tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase 

bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah 

diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila 

data itu kualitatif, yang ada di dalam pembahasan mengenai pembiayaan 

menggunakan akad murabahah.
31
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 Abdulkadir, Muhammad, Op.Cit., hlm. 90-91. 
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G.  Analisis Data  

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, 

yaitu dengan cara menyajikan dan menjelaskan data dalam bentuk kalimat yang 

tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas 

sesuai dengan pokok bahasan untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan 

yang dapat diajukan menjadi saran–saran yang terkait dengan pembiayaan 

menggunakan akad murabahah. 



 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

A.  Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang didapat dari penelitian diatas adalah: 

1. Pada pembiayaan akad Murabahah terdapat dua acara yaitu Murabahah 

langsung dan Murabahah wakalah. Pada Murabahah langsung, objek jual 

beli yang transaksinya dilakukan oleh pihak bank secara langsung kepada 

penjual yang barangnya diinginkan oleh nasabah, sedangkan Murabahah 

wakala proses jual belinya dipercayakan kepada nasabah yang mana 

kemudian objek tersebut akan diambil alih oleh bank karena nasabah hanya 

bertindak sebagai wakil. Bank hanya akan melakukan akad murabahah 

dengan nasabah apabila objek tersebut sudah dimiliki oleh bank. Sehingga 

pembiayaan murabahah pada Bank Syariah tidak bertentangan atau 

melanggar regulasi atau ketentuan yang ada, baik ketentuan umum Undang – 

Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 dan Fatwa Dewan Syariah 

Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000.  

2. Faktor utama penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh 

nasabah, hal ini terjadi karena adanya unsur kesengajaan dari nasabah, yaitu 

nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank 

karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya dan 
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unsur ketidaksengajaan yaitu faktor kondisi ekonomi nasabah. Mekanisme 

penyelesaian pembiayaan bermasalah nasabah dalam pembiayaan murabahah 

pada bank Bank Syariah dilakukan melalui musyawarah antara pihak bank 

dengan pihak nasabah tanpa lembaga hukum lain. Upaya penyelamatan 

pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank Syariah meneliti nasabah 

apabila beritikad baik maka upaya penyelamatan pembiayaan murabahah 

bermasalah dilakukan melalui restrukturisasi pembiyaan dengan cara 

rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (pensyaratan kembali), 

dan restructuring (penataan kembali). Dengan adanya restrukturisasi 

pembiayaan, maka nasabah mampu melaksanakan kewajibannya kembali dan 

risiko kerugian Bank Syariah pun dapat terhindari. 

 

B. Saran  

Untuk menghindari pembiayaan bermasalah, nasabah yang ingin melakukan 

pembiayaan murabahah sebaiknya terlebih dahulu memahami dan mengerti 

seluruh isi dari perjanjian murabahah sebelum menyetujui perjanjian tersebut. 

Dengan demikian nasabah dapat memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban 

dari isi perjanjian murabahah yang akan disepakati, sehingga kejadian 

pembiayaan bermasalah dapat dihindarkan. 

 

 



 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Buku 

Agusmantoro. Perbankan Syari’ah. LPFE Usakti Jakarta.2009. hlm. 477. 

 

Ali, Chidir. Badan Hukum. Bandung: PT Alumni. 2005. hlm. 21. 

 

Al-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: daral Fikr. 

2000. hlm. 83 

 

Antonio, Muhammad Syafi‟i. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: 

Gema Insani Press. 2001. hlm. 160. 

 

Arifin, Zainul. Memahami Bank Syari’ah Lingkup Peluang, Tantangan dan 

Prospek. Penerbit: Alvabet Anggota IKAPI Jakarta, November 2008 

 

Djumhana, Muhammad. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: PT Citra 

Aditya Bakti. 2012. hlm.1. 

 

Fathurrahman, Djamil. Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di 

Lembaga Keuangan Syari’ah. Jakarta: Sinar Grafika. 2013. cetakan 

kedua. hlm. 108. 

 

Fuady, Munir. Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek. Bandung: 

PT Citra Aditya Bakti. 1999. hlm. 14. 

 

Ghazali, Njodi S. Hukum Perbankan.Jakarta. Rajagrafindo Persada. 2005. hlm. 5-

6. 

 

Ibrahim, Jhonny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang. 

Bayumedia Publishing. 2006. hlm 46 

 

Karim, Adiwarman. Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan Edisis Kelima. 

Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada. 2004. hlm. 205 

 

Manan, Abdul. 2011. Hukum Ekonomi Syariah; Dalam Perspektif Kewenangan                  

Peradilan Agama. Jakarta: Kencana Preadamedia Group. 

 



Muhammad. Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan Di Indonesia. 

Yogyakatra. 2005. hlm. 76 

 

Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum.Bandung, PT.Aditya 

Bakti, 2004. hlm 52 

 

Nasution, M. Yasir. Ekonomi Islam Pada Millenium Ketiga, Dalam              

Prospek Bank Syariah Pada Millenium Ketiga, Peluang dan Tantangan.              

Medan: IAIN SUMUT bekerja sama dengan FKBEBI Medan dan BI              

Medan. 2002. hlm. 5-6 

 

Santoso, Lukman Az. Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank. Yogyakarta. 

Pustaka Yustisia. 2011. hlm. 34. 

 

Sembiring, Sentosa. Hukum Perbankan Edisi Revisi. Bandung. Mandar Maju. 

2012. hlm. 5. 

 

Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat. Jakarta. 

Rajawali Pers. 2006, hlm 23 

 

Sri, Mamuji. Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah. Jakarta: UI Press. 2006. hlm. 

12. 

Sumar’in. Konsep Kelembagaan Bank Syariah. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2012. 

hlm. 63 

 

Supramono, Gatot. Perbankan dan Masalah Kredit. Jakarta. Rineka Cipta. 2009. 

hlm.134. 

 

Syubair, Muhammad Usman. Al-Mu’amalat al-Muliyah al-Mu’ashirah fi al-Fiqh 

al-Islami. Yordan: Dar al-Nafais. 1996. Hlm. 264 

 

Triwiyono, Iwan. Organisasi dan Akuntansi Syari’ah. Yogyakarta: LKiS. 2000. 

Hlm.100. 

 

Mardani. Aspek Hukum Keuangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. 

Jakarta, PT. Kencana, hlm. 193 

 

Wasliah. Penghimpunan Dana Bank Syari’ah. CV. PUSTAKA SETIA Bandung 

1999. Hlm.120 

Yusuf, Muhammad. Bisnis Syariah. Jakarta, Mitra Wacana Media. 2011. hlm. 36 

 

 

 

 

 

 



B. Peraturan Perundang – Undangan 

 

 

Undang – Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008.  

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 

Murabahah 

 

C. Web Site 

http://zriefmaronie.blogspot.com/2013/04/pengertian-sumber-hukum-

perbankan.html 

 

 

 

 

http://zriefmaronie.blogspot.com/2013/04/pengertian-sumber-hukum-perbankan.html
http://zriefmaronie.blogspot.com/2013/04/pengertian-sumber-hukum-perbankan.html

