
 12 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Landasan Teori 

Landasan teori ini akan menguraikan tentang teori-teori yang akan 

dijadikan landasan dalam membuat penelitian ini. Dalam landasan teori ini 

juga akan dijadikan sebagai pedoman bagi peneliti dalam membuat 

instrument, dimana instrument tersebut digunakan sebagai alat untuk menilai 

tentang analisis prosedur dan perhitungan margin pembiayaan Murabahah 

pada BMT Marwah. 

2.2. Pengertian Analisis 

Analisis merupakan aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti 

mengurai, membedakan, memilih,sesuatu untuk digolongkan dan 

dikelompokkan kembali. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III 

(2001) sebagai berikut : 

a. Penelitian suatu peristiwa atau kejadian (karangan, perbuatan, dan 

sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-akibat, 

duduk perkaranya, dan lain-lain). 

b. Penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya. 

c. Pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya. 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang dikarang oleh Suharso dan Ana 

Retnoningsih (2005), analisis adalah penyelidikkan terhadap suatu peristiwa 

(karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang 

sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkara dan sebagainya). 
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Dalam Kamus Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional 

(2005) menjelaskan bahwa analisis adalah penyelidikan terhadap suatu 

peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan analisis adalah sebuah 

kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mengamati suatu objek dan mencari 

jalan keluar dari sebuah permasalahan suatu penelitian. 

2.3. Pengertian Prosedur 

Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu 

dapat dilakukan secara seragam. Pada akhirnya prosedur akan menjadi 

pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa saja yang 

harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Untuk lebih 

jelasnya mengenai pengertian prosedur menurut beberapa para ahli: 

Prosedur didefinisikan oleh Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini 

(2011:23) dalam buku yang berjudul “Sistem Informasi Akuntansi”  sebagai 

berikut: “Serangkaian langkah atau kegiatan yang tersusun secara sistematis 

berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat 

menyelesaikan suatu permasalahan”. 

Menurut Mulyadi (2010:5) dalam bukunya yang berjudul “Sistem 

Akuntansi” mengemukakan bahwa: “Prosedur adalah urutan kegiatan, 

biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang 

dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan 

yang terjadi berulang”. 
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Pengertian prosedur menurut M.Nafarin (2009:9) dalam buku 

“Penganggaran Perusahaan” menjelaskan bahwa :   “Prosedur (Procedure) 

adalah urut-urutan seri tugas yang saling berkaitan dan dibentuk guna 

menjamin pelaksanaan kerja yang seragam”. Berdasarkan pendapat dari 

beberapa ahli mengenai prosedur, maka penulis mengambil kesimpulan 

bahwa prosedur adalah suatu urutan langkah-langkah pemrosesan data atau 

urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen, 

lembaga atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam 

terhadap suatu transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang 

2.4. Perhitungan Margin 

Untuk mengetahui metode penentuan margin, terlebih dahulu kita harus 

mengetahui pengertian dari margin. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Pusat Bahasa (2008: 879) Margin adalah laba kotor atau tingkat 

selisih antara biaya produksi dan harga jual pasar. 

Dalam penelitian ini margin diartikan sebagai tingkat selisih atau 

kenaikan nilai dari asset yang mengalami peningkatan nilai dari biaya 

produksi dan harga jual.Secara teknis yang dimaksud dengan margin adalah 

persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan margin secara 

harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan 

margin secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan. 

Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara 

angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa 

berdasarkan akad murabaḥah, salam, istishna dan atau ijarah disebut sebagai 
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piutang. Besarnya piutang tergantung pada plafond pembiayaan, yakni jumlah 

pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum didalam 

Perjanjian Pembiayaan. 

Metode penentuan margin menurut adalah sebagai berikut: 

a. Mark-uppricing  

b. Target-return pricing 

c. Recived-velue pricing 

d. Value pricing 

Metode penentuan margin terdiri dari Mark-uppricing adalah penentuan 

tingkat harga dengan me-markup biaya produksi komoditas yang 

bersangkutan, Target-return pricing adalah harga jual produk yang bertujuan 

mendapatkan tingkat return atas besarnya modal yang diinvestasikan Dalam 

bahasan keuangan dikenal dengan returnon investment (ROI) Dalam hal ini 

perusahan akan menentukan berapa return yang akan diharapkan atas modal 

yang diinvestasikan, Received-velue pricing adalah penentuan harga dengan 

tidak menggunakan variabel harga sebagai harga jual harga jual didasarkan 

pada harga produk pesaing dimana perusahaan melakukan penambahan atau 

perbaikan unit untuk meningkatkan kepuasan pembeli, Value pricing adalah 

kebijakan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi. Dengan 

ungkapan ono rego ono rupo, artinya barang yang baik pasti harganya mahal. 

Cara yang dilakukan Rasulallah ini dapat dipakai sebagai salah satu metode 

bank syariah/BMT dalam menentukan harga jual produk Murabahah. 

(Muhamad 2005:132 dalam Angga Pramudya Ramadhani) 
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2.5. Pengakuan Angsuran Harga Jual 

Menurut Adiwarman (2014:280) margin keuntungan adalah margin 

keuntungan yang ditetapkan dalam rapat Asset/ Liability Management 

Committee (ALCO) Bank syariah. Metode perhitungan margin pengakuan 

angsuran, dapat dihitung menggunakan empat metode: 

1. Metode Marjin Keuntungan Menurun 

Perhitungan margin yang semakin menurun sesuai dengan 

menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan atau angsuran 

harga pokok. 

2. Margin Keuntungan Rata-Rata 

Merupakan margin keuntungan menurun yang perhitungannya 

secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan marjin keuntungan) 

dibayar nasabah tetap setiap bulannya. 

3. Margin Keuntungan Flat 

Merupakan perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga 

pokok pembayaran secara tetap dari satu periodeke periode lainnya, 

walaupun baki debitnya menurun sebagai akibat adanya cicilan atau 

angsuran harga pokok. 

4. Margin Keuntungan Annuitas 

Merupakan metode pengembalian pembiayaan dengan pembayaran 

angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap, perhitungan ini 

akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar 

dan margin keuntungan yang semakin menurun. 
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2.6. Persyaratan Untuk Perhitungan Margin Keuntungan 

Menurut Ascarya dalam bukunya tentang Analisis fiqih dan Keuangan 

(253-257) menjelaskan bahwa Margin Keuntungan = f (plafon) hanya bisa 

dihitung apabila komponen-komponen yang dibawah ini tersedia:  

a) Jenis perhitungan margin keuntungan 

b) Plafond pembiayaan sesuai jenis 

c) Jangka waktu pembiayaan 

d) Tingkat margin keuntungan pembiayaan 

e) Pola tagihan atau jatuh tempo tagihan (baik harga pokok maupun margin 

keuntungan) 

2.7. Pembiayaan Murabahah 

Pembiayaan Murabahah merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jual 

beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan (margin) 

tertentu yang ditambahkan atas biaya peroleh, dimana pelunasannya dapat 

dilakukan secara tunai maupun angsuran. (Yumanita, 2005:27) 

Menurut Firdaus Furywardana (2008:21) mengatakan bahwa 

Murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga peroleh 

ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan 

harga peroleh barang tersebut. 

Sedangkan menurut Acarya (2015:81) dalam bukunya Akad Dan 

Produk Bank Syariah mengatakan bahwa Murabahah adalah istilah dalam 

fikih islam yang berarti suatu bentuk jual beli, meliputi harga barang dan 
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biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan 

tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. 

Menurut Muhammad (2005:94) pembiayaan Murabahah (dari kata 

ribhu yang artinya keuntungan) bank sebagai penjual dan nasabah sebagai 

pembeli. Barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara 

tangguh. 

Menurut Adiwarman A Karim (2014:113) dalam bukunya “Bank Islam 

Analisis Fiqih dan Keuangan” mengatakan bahwa pembiayaan Murabahah 

adalah transaksi jual beli yaitu pihak bank syariah bartindak sebagai penjual 

dan nasabah sebagai pembeli dengan harga jual dari bank adalah harga beli 

dari pemasok ditambah keuntungan sesuai kesepakatan. 

Kasmir (2014: 171) menambahkan dalam bukunya yang berjudul Bank 

dan lembaga keuangan lainnyaia mengatakan bahwa Murabahah merupakan 

kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang 

disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan 

harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya. Contoh 

harga pokok barang Rp. 100.000,- keuntungan yang diharapkan adalah 

Rp.5000,- sehingga harga jualnya Rp.105.000,- . kegiatan Murabahah ini 

baru dilakukan setelah ada kesepakatan dengan pembeli, baru dilakukan 

pemesanan. 

Berdasarkan definisi diatas maka penulis simpulkan bahwa Murabahah 

merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli yang harga jualnya ditambah 

keuntungan dan pembayaran dilakukan dengan tangguh (cicilan). 
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2.8. Pembayaran Murabahah 

Pembayaran Murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. 

Dalam bentuk Murabahah juga dikenal adanya perbedaan dalam harga 

barang untuk cara pembayarannya. Murabahah muajjal dicirikan dengan 

adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayaran kemudian (setelah 

awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk sekaligus 

ataulump sum. (Adiwarman, 2014:115). Untuk lebih jelasnya perhatikan 

gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.Skema Pembayaran Pembiayaan Murabahah 

Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah : 

1. Mempercepat pembayaran cicilan, atau 

2. Melunasi piutang Murabahah sebelum jatuh tempo. 
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2.9. Rukun dan Ketentuan Akad Murabahah 

Menurut Sri Nurhayati (2013: 179) Rukun dan ketentuan Murabahah, yaitu: 

1) Pelaku 

Pelaku cakap hukum dan baligh (berakal dan dapat membedakan) 

2) Objek jual beli, harus memenuhi: 

a. Barang yang diperjual belikan adalah barang halal 

b. Barang yang diperjual belikan harus dapat diambil manfaatnya atau 

memiliki nilai 

c. Barang tersebut dimiliki oleh penjual 

d. Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian 

tertentu dimasa depan. 

e. Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat 

diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada gharar 

(ketidakpastian) 

f. Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan 

jelas 

g. Harga barang tersebut jelas 

h. Barang yang diakadkan ada di tangan penjual 

3) Ijab kabul 

Pernyataan dan ekspresi saling ridha/ rela diantara pihak-pihak pelaku 

akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau 

menggunakan cara-cara komunikasi modren. 
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Gambar 2.Bagan Murabahah Sederhana 

2.10. Bentuk bentuk akad Murabahah 

2.10.1. Murabahah sederhana 

Murabah sederhana adalah bentuk akad Murabahah ketika 

penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai 

harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan. 

Untuk lebih jelasnya perhatikan Gambar. 2 diatas. 

2.10.2. Murabahah kepada pemesan 

Murabahah kepada pemesan adalah bentuk Murabahah ini 

melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan pembeli dan penjual. Bentuk 

Murabahah ini juga melibatkan pembeli sebagai prantara karena 

keahliannya atau karena kebutuhan pemesanan akan pembiayaan. 

Bentuk Murabahah inilah yang diterapkan perbankan syariah dalam 

pembiayaan. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar 3 dibawah ini. 
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Gambar 3.Bagan Proses Pembiayaan Murabahah 

Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana melibatkan 

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 hutangnya dikemudian hari secara 

tunai maupun cicil. 

2.11. Manfaat dan Resiko Pembiayaan Berdasarkan Akad Murabahah 

Sesuai dengan sifat bisnis (tijarah), transaksi Murabahah memiliki 

beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. 

a) Manfaat Murabahah 

Bai’ al-Murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syariah. 

Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga 

beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem 

bai’ al-Murabahah juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan 

penanganan administrasinya di bank syariah. 

 



 23 

b) Resiko Murabahah 

1. Resiko bagi bank dalam pembiayaan Murabahah antara lain berupa 

resiko pembiayan (credit risk) yang disebabkan oleh nasabah sengaja 

tidak membayar, wanprestasi atau default. 

2. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar 

naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa 

mengubah harga beli tersebut. 

2.12. Standardisasi Akad 

Dalam rangka memastikan kesesuaian standar syariah oleh bank yang 

melakukan kegiatan syariah, maka bank mengeluarkan standardisasi akad-

akad bank syariah. Akad-akad yang telah distandardisasi ini menjadi 

petunjuk bagi bank syariah sebagai landasan operasinya. Hal ini juga 

berguna sebagai dasar pembuatan regulasi yang hati-hati bagi bank syariah 

yang berfungsi menjadi instrument untuk menjadi kepatuhan operasional 

perbankan syariah. Standardisasi pebiayaan Murabahah adalah : 

a. Setiap permohonan Murabahah baru, pihak bank wajibuntuk 

menerangkan esensi dari pembiayaan Murabahah serta kondisi 

penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan antara lain meliputi: esensi 

pembiayaan Murabahah sebagai bentuk jual beli antara bank dan 

nasabah, defenisi dan terminologi. 

b. Bank wajib meminta nasabah untuk mengisi formulir permohonan 

pembiayaan Murabahah, dan pada formulir tersebut wajib 

diinformasikan : 
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1. Jenis spesifikasi barang yang ingin dibeli 

2. Perkiraan harga barang tersebut 

3. Uang muka yang dimiliki dan jangka waktu pembayaran  

c. Dalam memproses permohonan pembiayaan Murabahah dimaksud 

bank wajib melakukan analisis mengenai  

1) Kelengkapan administrasi yang disyaratkan 

2) Aspek hukum 

3) Aspek personal 

4) Aspek keuangan  

d. Bank meminta uang muka pembelian kepada nasabah sebagai tanda 

persetujuan kepada pihak untuk melakukan Murabahah 

e. Bank melakukan pembelian barang kepada supplier 

f. Pada waktu penandatanganan akad Murabahah antara nasabah dan 

bank, pada kontrak tersebut wajib diinformasikan  

1) Defenisi dan esensi pembiayaan Murabahah 

2) Posisi nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjaul 

3) Hak dan kewajiban nasabah dan bank harga pembelian dan margin 

yang disepakati tidak dapat berubah 

4) Jangka waktu yang disepakati 

5) Jaminan  

g. Bank menyerahkan atau mengirim barang ke nasabah. (Ascarya, 2015: 

237) 
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2.13. Dasar Hukum pembiayaan Murabahah 

2.13.1. Fatwa MUI Tentang Pembiayaan Murabahah yang meliputi 

Enam Ketentuan (Dewan Syariah Nasional MUI. 2014: 64). 

a) Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah:  

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad Murabahah yang 

bebas riba.  

2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah. 

3. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga 

pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.  

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 utang.  

6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 

(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah 

margin keuntungan. Dalam kaitan ini, Bank harus 

memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada 

nasabah berikut biaya-biaya yang diperlukan.  

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati 

tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.  

8. Untuk mencegah terjadinya penyalah gunaan atau kerusakan 

akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian 

khusus dengan nasabah.  
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9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk 

membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli Murabahah 

harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik 

bank. 

Ketentuan umum meliputi: pembiayaan Murabahah yang 

dilakukan bebas riba, barang yang diperjualbelikan tidak 

diharamkan, bank membiayai keseluruhan biaya atau sebagian, 

bank membeli barang dengan atas nama bank, semua hal yang 

berkaitan dengan transaksi dijelaskan secara rinci kepada 

nasabah, bank menjual barang kepada nasabah dengan tambahan 

keuntungan (margin) yang disepakati dan nasabah 

membayarnya dengan perjanjian khusus untuk mempertegas 

nasabah terhadap pembiayaan yang akan dilakukan, dan bank 

bisa melakukan perwakilan untuk membeli barang dari pihak 

ketiga.   

b) Ketentuan Murabahah kepada Nasabah 

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu 

barang atau asset kepada bank.  

2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli 

terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan 

pedagang. 

3. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah 

dan nasabah harus membelinya sesuai dengan janji yang telah 
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disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; 

kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual 

beli.  

4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk 

membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal 

pemesanan.  

5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, 

biaya riil yang telah dikeluarkan bank harus dibayar dari uang 

muka tersebut.  

6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus 

ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa 

kerugiannya kepada nasabah.  

7. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternative 

dari uang muka, maka : 

a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, 

ia tinggal membayar sisa harga.  

b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik 

bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh 

bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak 

mecukupi, wajib melunasi kekurangannya.  

Ketentuan Murabahah kepada nasabah: nasabah 

mengajukan permohonan dan janji pembelian, jika permohonan 

pembiayaan disetujui  maka dilakukan pembelian barang 
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kemudian bank menawarkan asset tersebut kepada nasabah, 

bank diperbolehkan meminta uang muka kepada nasabah, jika 

nasabah menolak membeli barang maka nasabah harus 

mengganti biaya yangtelah dikeluarkan bank untuk uang muka.  

c) Jaminan dalam Murabahah 

1. Jaminan dalam Murabahah dibolehkan, agar nasabah serius 

dengan pesanannya.  

2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan 

yang dapat dipegang. Ketentuan tentang jaminan dalam 

transaksi Murabahah: jaminan diperbolehkan dalam transaksi 

dan bank dapat meminta kepada nasabah untuk 

menyediakannya.   

d) Utang dalam Murabahah: 

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi 

Murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang 

dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. 

Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan 

keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk 

menyelesaikan utangnya kepada bank.  

2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran 

berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. 

3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, 

nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai 
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kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran 

angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.  

Ketentuan tentang utang dalan Murabahah: jika terjadi 

utang dalam transaksi Murabahah nasabah tetap berkewajiban 

melakukan penyelesaian  utangnya dengan bank, baik nasabah 

menjual barang sebelum masa angsuran berakhir atau menjual 

barang yang menyebabkan kerugian. 

e) Penundaan Pembayaran dan Murabahah 

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan 

menunda penyelesaian utangnya. 

2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja 

atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, 

maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase 

Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 

musyawarah  

Ketentuan penundaan pembayaran: nasabah yang mampu 

untuk membayar tetapi menundanya tidak dibenarkan, dan jika 

nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja maka 

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah 

(jika tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah). 

f) Bangkrut dalam Murabahah 

1. Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal 

menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan 
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utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan 

kesepakatan.     

Ketentuan bangkrut: jika nasabah mengalami kegagalan 

dalam menyelesaikan utangnya, bank harus menunda 

pembayaran nasabah sampai nasabah tersebut sanggup atau 

berdasarkan kesepakatan. 

2.13.2. Landasan Syariah 

Syariah tidak hanya berkaitan dengan larangan yang berhubungan 

dengan masalah alkohol, pornografi, perjudian, dan aktivitas lain yang 

menurut pandangan islam seperti tidak bermoral dan anti sosial. Akan 

tetapi syariah juga memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian 

tujuan sosio-ekonomi masyarakat yang lebih baik salah satunya jual beli 

dalam islam. 

Adapun di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan jual beli 

Murabahah diantaranya : 

َم الر   َع َوَحرَّ ٌْ ابۈَوأََحلَّ هللاُ اْلَب  

Artinya: 

…Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan  riba(Q.S. Al-

Baqarah: 275) 

 

ر  َلُكْم ۖ  َوإِْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرة   ٌْ قُوا َخ َسَرٍة ۚ َوأَْن َتَصدَّ ٌْ إَِلٰى َم

 إِْن ُكْنُتْم َتْعَلُمونَ 
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Artinya: 

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 

tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau 

semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.(Q.S Al 

Baqarah: 281) 

َنُكْم ِباْلَباِطِل إاِلّ أَن َتُكوَن  ٌْ َها الِّذٌَن آَمُنوْا الَ َتأُْكلَُوْا أَْمَواَلُكْم َب ٌّ ا أَ ٌَ

 ِتَجاَرًة َعن َتَراٍض ّمْنُكمْ 

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. (QS. An-Nisaa’ : 29) 

Didalam hadits Rasulallah SAW juga menerangkan  

قُْوُل : َقاَل َرُسْوُل هللاِ  ٌَ ِد اْلُخْدِري   ٌْ ِه َوَسلََّم  َعْن أَِبً َسِع ٌْ َصلَّى هللَا َعَل

ُع َعْن َتَراٍض. رواه ابن ماجه ٌْ َما اْلَب  ِانَّ

Artinya:  

Dari Abi Sa’id al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda: 

sesungguhnya  jual beli itu didasarkan atas saling meridhai. (H.R. Ibnu 

Majah dan shaih menurut Ibnu Hibban). 
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2.14. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) 

Baitul maal wat Tamwil (BMT) adalah sebuah lembaga keuangan 

yang berbadan hukum koperasi simpan pinjam. Kemunculan BMT 

merupakan usaha sadar untuk memperdayakan ekonomi masyarakat, konsep 

ini mengacu pada definisi baitul maal pada masa kejayaan islam. Dalam 

bahasa Arab “Bait” berarti “Rumah” dan “Maal” berarti Harta: rumah untuk 

mengumpulkan atau menyimpan harta. Waktu itu dikenal dengan istilah 

“diwan” yakni tempat atau kantor yang digunakan oleh para penulis 

katakanlah sekretaris baitul maal untuk bekerja dan menyimpan arsip-arsip 

keuangan. (Rahmadhani, Skripsi, 2009:23)  

Searah dengan perputaran zaman, perubahan tata ekonomi dan 

perdagangan, konsep baitul maal yang sederhana itu pun berubah, tidak 

hanya sebatas menerima dan menyalurkan harta tetapi juga mengelolanya 

secara lebih produktif untuk memperdayakan ekonomi masyarakat. 

Sehingga memeperluasnya dengan dengan menambah “baitul tamwil” yang 

berarti rumah untuk menguangkan uang. Maka menjadilah Baitul maal wat 

Tamwil. 

Dalam majalah ilmiah UNIKOM, Sri Dewi Anggadini (2010: 195) 

mengatakan Baitul Maal Wat Tamwil merupakan suatu lebaga pendukung 

kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. BMT 

dalam operasional usahanya pada dasarnya hampir mirip dengan perbankan 

yaitu melakukan kegiatan penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
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simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan 

dalam bentuk pembiayaan. 

2.15. Akuntansi Murabahah berdasarkan PSAK 102 

a. Pada saat memberikan kuasa ke nasabah 

Bank memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang, maka 

hal ini dibukukan dalam perkiraan piutang wakalah sebesar uang yang 

diserahkan kepada nasabah, sedangkan apabila barangnya telah ada dan 

telah diserahkan kepada nasabah, baru dibukukan dalam perkiraan 

piutang murabahah. Pencatatan akuntansi yang dikeluarkan oleh PSAK 

102, maka transaksi dicatat sebagai berikut: 

Dr. Piutang Wakalah    xxx 

Cr. Kas/ rekening nasabah   xxx 

b. Pada saat penyerahan nasabah 

Pada saat nasabah menyerahkan barang atau menyampaikan bukti 

pembelian barang dan kemudian menyerahkan barang tersebut kepada 

nasabah, pencatatan akuntansi yang dikeluarkan oleh PSAK No.102, 

sebagai berikut : 

Dr. Persediaan aset Murabahah  xxx 

Cr. Piutang wakalah    xxx 

c. Pada saat penjualan barang ke nasabah 

Pada saat penjualan barang oleh bank ke nasabah, Bank Syariat X 

melakukan jurnal: Pencatatan akuntansi yang dikeluarkan oleh PSAK 

No.102 
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Dr. Piutang murabahah    xxx 

Cr. Margin murabahah ditangguhkan   xxx 

Cr. Persediaan asset murabahah    xxx 

d. Pada saat penerimaan Uang Muka (urbun) dari nasabah 

Pencatatan akuntansi yang terdapat pada PSAK No. 102, atas 

penerimaan uang muka dari nasabah, adalah sebagai berikut: 

Dr. Kas/rekening nasabah  xxx 

Cr. Hutang uang muka   xxx 

e. Pada saat aktiva jadi dibeli oleh nasabah 

Pada saat terjadi akad murabahah dan aktiva murabahah jadi 

dibeli, pencatatan akuntansi yang dikeluarkan oleh PSAK No. 102 akan 

dicatat sebagai berikut: 

Dr. Hutang Uang Muka   xxx 

Cr. Piutang murabahah    xxx 

f. Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah 

Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah (pokok dan margin) 

menggunakan pengakuan pendapatan cash basis, yaitu pendapatan baru 

diakui pada saat kas benar-benar diterima, maka pembayaran angsuran 

pertama oleh nasabah yang diterima akan dicatat sebagai berikut: 

Pencatatan akuntansi yang dikeluarkan oleh PSAK No. 102 

Dr. kas/rekening nasabah    xxx 

Cr. piutang murabahah     xxx 

Dr. margin murabahah tangguhan   xxx 
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Cr pendapatan margin murabahah    xxx 

g. Penerimaan potongan pelunasan sebelum jatuh tempo 

Jika ingin melunasi hutang murabahahnya sebelum jatuh tempo 

dan akan dicatat sebagai berikut: Pencatatan akuntansi yang dikeluarkan 

oleh PSAK No. 102 

Dr kas/rekening nasabah    xxx 

Dr margin murabahah tangguhan   xxx 

Cr piutang murabahah     xxx 

Cr pendapatan margin murabahah   xxx 

Potongan angsuran sebesar margin selama 4 bulan kedepan dari 

margin yang belum jatuh tempo dan belum di terima tersebut diakui 

sebagai beban potongan (muqasah) oleh bank. 

Berdasarkan hasil analisis pada perbandingan penerapan akuntansi 

pada saat nasabah dikenakan denda murabahah telah sesuai dengan 

PSAK No. 102 paragraf 29 yaitu: Denda dikenakan jika pembeli lalai 

dalam melakukan kewajibanya sesuai dengan akad, dan denda yang 

diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. 

h. Penerimaan beban potongan pelunasan sebelum jatuh tempo 

Jurnal untuk beban potongan (muqasah) 

Dr beban potongan    xxx 

Cr kas/rekening nasabah    xxx 
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i. Pada saat nasabah dikenakan denda murabahah 

Apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai 

dengan yang dijanjikan, bank berhak mengenakan denda kecuali jika 

nasabah dapat membuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi. 

Maka dari itu, bank harus menunda penagihan hutang sampai nasabah 

mampu melunasinya. Besarnya denda sesuai dengan perjanjikan dalam 

akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial 

(qadrul hasan). Hal itu dicatat sebagai berikut: 

Pencatatan akuntansi yang dikeluarkan oleh PSAK No. 102 

Dr Kas/rekening nasabah    xxx 

Kr Rekening wadiah-dana kebajikan   xxx 

2.16. Penelitian Terdahulu  

No Peneliti Judul Kesimpulan 

1 Idham 

Azhari 

2015 

Prosedur Pembiayaan 

Murabahah Pada KPR di PT. 

Bank BRI Syariah Cabang 

Pekanbaru  

Kesimpulan dari hasil penelitiannya 

diterangkan bahwa pelaksanaan 

dan prosedur sistem pembiayaan 

Murabahah pada KPR di Bank BRI 

Syariah cabang pekanbaru sudah 

efektif dan terbukti dengan 

terlaksananya transaksi yang telah 

terjadi dengan ketentuan 

ketentuan yang telah ditetapkan 

dengan tujuan untuk menghindari 

kesalah pahaman dalam 
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pelaksanaan pembiayaan  

2 Ratna Devi, 

2015 

Sistem Pembiayaan 

Murabahah Pada PT.Bank 

Mega Syariah KCP. Kandis.  

Dalam penelitiannya disimpulkan 

bahwa tahap-tahap dalam 

pengajuan pembiayaan Murabahah 

adalah dengan melengkapi 

persyaratan yang telah di tentukan, 

memberikan dokumen-dokumen 

yang diperlukan, pemeriksaan 

keabsahan dokumen, analisa 

pembiayaan sampai dengan proses 

pencairan pembiayaan. Sistem 

pembiayaan pada Bank Mega 

Syariah Kandis telah melaksanakan 

transaksi pembiayaan Murabahah 

dengan ketentuan-ketentuan dan 

dengan syarat-syarat yang telah 

ditetapkan, artinya pembiayaan 

Murabahah di Bank Mega syariah 

sudah berjalan efektif sesuai 

dengan aturan dan prosedurnya.  

3 Afni 

Nursepti 

Nauri, 

2013 

Metode Penetapan Margin 

Murabahah dalam Produk 

Implan di Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang 

Cikarang. 

Dalam penetapan margin, pihak 

Bank Syariah Mandiri telah 

menentukan sendiri besaran 

tingkat margin tanpa kesepakatan 

antara kedua belah pihak. 
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Sedangkan menurut teori 

Murabahah penetapan margin 

keuntungan dari produk 

Murabahah adalah harus adanya 

kesepakatan margin antara pihak 

Bank dengan nasabah. 

4 Andriani, 

2015 

Mekanisme Perhitungan 

Margin Keuntungan 

Pembiayaan Murabahah Di 

KJKS BMT Walisongo 

Semarang. 

 

Hasil kesimpulan penelitiannya 

menerangkan bahwa mekanisme 

perhitungan margin keuntungan 

pembiayaan Murabahah yang 

diterapkan oleh KJKS BMT 

Walisongo Semarang dengan 

prosentase rata-rata sebesar 2% 

dari pembiayaan tersebut. Dalam 

pembiayaan Murabahah ini 

biasanya digunkan untuk 

pembiayaan pertanian atau 

musiman. Margin keuntungan ini 

disepakati di awal akad oleh kedua 

belah pihak. 

5 Skripsi 

Dewi Sri, 

2010 

Penerapan Margin 

Pembiayaan Murabahah 

pada BMT As-Salam Cianjur 

Dalam penelitiannya untuk 

menentukan margin keuntungan, 

dalam penelitiannya menggunakan 

rumus peresentase dan rumus 

harga jual. 
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6 Angga 

Pramudya 

Ramadani, 

2011 

Analisis penetapan margin 

pada produk pembiyaan 

Murabahah (studi kasus 

pada BMT-MMU Sidogiri, 

Pasuruan) 

Dari hasil kesimpulan penelitiannya 

diterangkan bahwa peneliti 

menganalisis dalam menentukan 

margin pembiayaan Murabahah 

menggunakan rumus perhitungan  

dalam persentase  dan rumus harga 

jual Sebelum melakukan transaksi 

terjadi kesepakaatan antara mitra 

dengan BMT atas dasar negosiasi. 

 

 

 

 

 


