
BAB III 

TINJAUAN TEORITIS  

A. Pengertian Murabahah 

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah 

Menurut Muljono, pembiayaan adalah kemampuan untuk melaksanakan 

suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan satu janji 

pembayarannya akan ditangguhkan pada jangka waktu tertentu yang disepakati.
34

 

Pada sisi penyaluran dana (Landing of Fund), pembiayaan merupakan 

pembiayaan yang potensial menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan 

alternatif pendanaan lainnya.
35

 

Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ditentukan 

berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah) yaitu: “Penyediaan dana atau tagihan 

yang dipersamakan dengan itu berupa:  

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; 

b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;  

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan 

istishna’; 

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan e. 

transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 

multijasa, berdasrkan  persetujuan atau kesepakatan antara Bank 

Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 

                                                 
34

 Muljono, Teknik Penggawasan Pembiayaan, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, h. 10 
35

 Ibid 

36 



 

 

 

37 

dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana 

tersebut setalah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa 

imbalan, atau bagi hasil”.
36

 

Dari pengertian mengenai pembiayaan dikatakan bahwa  pembiayaan di 

berikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pembiayaan adalah pemberian 

kepercayaan. Hal ini benar-benar diyakini dikembalikan oleh penerima 

pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui bersama. 

Berdasarkan hal tersebut Suyatno menjelaskan unsur-unsur yang terkandung 

dalam penbiayaan adalah:
37

 

a. Kepercayaan, yaitu keyakinan yang dari si pemberi kredit bahwa 

prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, 

akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di 

masa yang akan datang. 

b. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi 

dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. 

Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang yaitu 

uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan 

diterima pada masa yang akan datang. 

c. Degree of Risk, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai 

akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian 

prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. 

Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula risikonya, karena 
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sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka 

masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat 

diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. 

Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbullah jaminan dalam 

pemberian kredit. 

d. Prestasi, yaitu obyek pembiayaan yang tidak saja diberikan dalam 

bentuk uang tetapi juga berbentuk barang atau jasa. Namun dalam 

ekonomi modern sekarang ini di dasarkan kepada uang maka transaksi 

pembiayaan yang menyangkut uang sering di sampaikandalam praktek 

pembiayaan.
38

 

2. Pengertian Murabahah 

Murabahah merupakan suatu penjualan barang seharga barang tersebut 

ditambah keuntungan yang disepakati. Murabahah adalah akad jual beli barang 

dengan menyatakan harga perolehan keuntungan (margin)  yang disepekati oleh 

penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty 

contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa required rate of profitnya 

(keuntungan yang ingin diperoleh).
39

 

Murabahah adalah jual beli komuditas dimana penjual memberikan 

informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat 

keuntungan yang diinginkan. Maka dapat dijelaskan murabahah adalah akad jual 
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beli barang dengan menyatakan harga perolehan keuntungan yang disepakati oleh 

penjual dan pembeli.
40

 

Menurut Zainuddin mengatakan murabahah merupakan salah satu bentuk 

menghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan 

usaha yang bersifat produktif maupun bersifat konsumtif. Sebagaimana dalam 

murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan, yang biasa 

disebut murabahah kepada pemesan pembelian.
41

 

Murabahah merupakan jual beli barang denagn tambahan harga atas dasar 

harga pembelian yang pertama secara jujur, dengan murabahah ini pada 

hakikatnya seseorang ingin mengubah bentuk bisnisnya dari kegiatan pinjam 

meminjam menjadi transaksi jual beli.
42

 

Murabahah merupakan kegaiatan jual beli pada harga pokok dengan tam 

bahan keuntungan yang disepakati, dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu 

memberitahukan  harga pokok yang dibeli  ditambah keuntungan yang di 

inginkannya.
43

 

Syarat murabahah antara lain bahwa pihak bank harus memberikan 

informasi selengkapnya kepada pembeli tentang harga pembeliannya dan 

keuntungan bersihnya dari cost plus-nya.
44
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Bank yang menggunakan system murabahah dapat menyediakan barang-

barang yang diperlukan oleh para pengusaha untuk dijual lagi dan pihak bank 

akan meminta tambahan harga atas harga pembelianya, namun dalam penentuan 

harga pihak bank akan menyebutkan jumlah keuntungan dari penjualannya 

sehingga akan terjalin kepesepakatan mengenai harga dan keuntungan yang 

diperoleh dari hasil penjualan kepada pembelai atau nasabah. 

Sebagaimana dalam murabahah harga yang disepakati adalah harga jual, 

sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon 

sebelum akad murabahah dilakukan. sedangkan diskon diterima setelah akad 

murabahah disepekati maka sesuai dengan yang diatur dalam akad, dan jika tidak 

diatur dalam akad maka potongan tersebut adalah hak penjual.
45

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan pembiayaan murabahah adalah 

transaksi jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai 

pembeli, dengan penentuan harga jual yaitu harga beli kepada pemasok ditambah 

keuntungan (Margin), sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan 

nasabah. 

 

B. Jenis-Jenis Pembiayaan Murabahah 

Dalam konsep di perbankan syariah maupun di Lembaga Keuangan 

Syariah jual beli murabahah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu: 
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1. Murabahah Tanpa Pesanan 

Murabahah tanpa pesanan adalah jenis jual beli murabahah yang 

dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan (mengajukan 

pembiayaan) atau tidak, sehingga penyediaan barang, dilakukan oleh bank 

sendiri dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli murabahah sendiri.
46

 

Dengan kata lain, dalam murabahah tanpa pesanan, bank syariah 

menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjual belikan 

dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak. 

sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi / akad jual 

beli murabahah dilakukan. 

2. Murabahah Berdasarkan pesanan 

Murabahah berdasarkan pesanan adalah jual beli murabahah yang 

dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan atau nasabah yang mengajukan 

pembiayaan murabahah. Jadi dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank 

syariah melakukan pengadaan barang dan melakukan transaksi jual beli 

setelah ada nasabah yang memesan untuk dibelikan barang atau asset sesuai 

dengan apa yang diinginkan nasabah tersebut.
47

  

Sedangkan karakteristik pembiayaan murabahah dapat melalui  

pembayaran murabahah secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh 

adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan 

kepada pembeli tetapi pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau 

sekaligus pada waktu tertentu. 
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C. Prinsip 5C dalam Murabahah 

Prinsip 5C dalam murabahah merupakan bentuk sikap keyakinan bank 

terhadap nasabah yang benar-benar sesuai dengan kriteria dan mampu 

memberikan keuntungan dari transasksi yang dilakukan anatara pihak bank dan 

nasabah. 

Adapun 5C dalam murabahah adalah character, capacity, capital, 

colleteral, condition
48

. Adapun penjelasanya sebagai berikut: 

a. Character (akhlak) 

Charakter adalah keadaan watak/sifat dari customer, baik dalam 

kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari 

penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh 

mana iktikad/kemauan customer untuk memenuhi kewajibannya (willingnes 

to pay) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Pemberian 

pembiayaan harus atas dasar, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan, 

yaitu adanya keyakinan dari pihak bank, bahwa peminjam memiliki moral, 

watak dan sifat sifat pribadi yang positif dan koopertif. 

Disamping itu, mempunyai rasa tanggung jawab, baik dalam 

kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyaraka, 

maupun dalam menjalankan kegiatan usahanya, karakter merupakan faktor 

yang dominan, sebab maupun calon mudharib tersebut cukup mampu untuk 

menyelesaikan utangnya, kalau tidak mempunyai iktikad baik, tentu akan 

membawa berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari. Dalam dunia 

                                                 
48

 Kasmir, Op.Cit, hal 108  



 

 

 

43 

white collar crime, ciri ciri seseorang yang mempunyai bakat kriminal justru 

di luar dugaan kita pada umumnya. 

Ciri-ciri tersebut digambarkan sebagai berikut : 

1) orang yang pandai bergaul. 

2) orang cerdas. 

3) orang yang mempunyai motivasi tinggi serta suka menghadapi tantangan. 

4) umur relatif muda sampai dengan 45 tahun
49

 

Cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui charakter 

calon nasabah antara lain: 

1) BI Cheking 

Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan BI Cheking, 

yaitu melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data 

nasabah mengetahui dengan jelas calon nasabahnya. Baik kualitas 

pembiayaan calon nasabah bila telah terjadi debitur bank lain.    

2) Imformasi dari pihak lain  

Dalam hal calon nasabah masih belum memiliki pinjaman di bank 

lain, maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan cara meneliti calon 

nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon 

nasabah. Misalnya mencari informasi tentang karakter calon nasabah 

melalui tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan 

usahanya.informasi dari pihak lain tentang calon nasabah. Akan lebih 
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meyakini bagi bank untuk mengetahui character calon nasabah, charakter 

merupakan faktor yang sangat penting dalam evaluasi calon nasabah. 

Untuk memperoleh gambaran tentanng karakter calon customer, dapat 

ditempuh dengan upaya sebagai berikut: 

1) Meneliti upaya hidup calon customer. 

2) Meneliti riputasi calon customer tersebut di lingkungan usahanya. 

3) Meminta bank to bank information. 

4) Mencari informasi kepada asiosiasi-asosiasi usaha dimanacalon 

mudharib berada. 

5) Mencri infrmasi apakah calon customer suka berjudi. 

6) Mencari informasi apakah calon customer memiliki hobby berfoya-

foya. 

Charakter calon debitur dapat dillihat dari 2 (dua) aspek yakni: 

1) Aspek internal 

Mengenai aspek internal ini meliputi hal-hal yang langsung 

berkaitan dengan diri calon debitur seperti faktor keturunan 

keluarga calon debitur. 

2) Aspek eksternal 

Umumnya aspek eksternal adalah hal-hal yang muncul dari luar 

dari calon debitur dan bisa mempengaruhi perubahan sifat dan 

charakter calon debitur. Adapun aspek eksternal antara lain faktor 

lingkungan baik itu lingkungan kehidupan sosial, lingkungan 

pekerjaan maupun lingkungan pergaulan. 
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b. Capital 

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon 

mudharib. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin 

tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dari bank akan 

mersa lebih yakin memberikan pembiayaan. Oleh karena itu komposisi 

modal sendiri perlu ditingkatkan. Penilaian atas besarnya modal sendiri 

adalah penting, mengingat pembiayaan bank hanya sebagai tambahan 

pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan. 

Modal sendiri juga akan menjadi bahan pertimbangan bank, sebagai 

bukti kesungguhan dan tanggung jawab mudharib dalam menjalankan 

usahanya.karena ikut menanggung resiko terhadap gagalnya usaha. Dalam 

praktik kemamppuan capital ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban 

untuk menyediakan self financial, yang sebaliknya jumlahnya lebih besar 

dari kredit yang diminta kepada bank. Bentuk dari self financial ini tidak 

selalu harus berupa uang tunai, bisa juga dalam bentuk uang modal seperti 

tanah, bangunan dan mesi-mesin. Besar kecilnya capital ini dapat dilihat 

dari neraca perusahaan, yaitu pada komponen owner equity, laba yang 

ditahan, dan lain-lain. Untuk perorangan dapat dilihat dari dftr kekayaan 

yang bersangkutan setelah dikurangi utang-utangnya.
50

 

c. Capacity 

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon mudharib dalam 

menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan 
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dari penilaian ini adalah untukk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana 

calon mudharib mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya 

(ability to pay) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperoleh. 

Pegukuran capaciity dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, 

antara lain: 

1) Pendekatan historis, yaitu menilai past ferpomace, apakah 

menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu. 

2) Pendekatan financial adalah, yaitu menilai latar belakang pendidikan 

para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan 

yang mengandalkan keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang 

memerlukan profesionalitas tinggi, seperti rumah sakit dan biro 

konsultan.  

3) Pendekatan yuridis adalah secara yuridis apakah calon mudharib 

mempunyai kapasits untuk mewakili badan usah untuk mendpatkan 

perjanjian pembiayaan dengan bank. 

4) Pendekatan manajerial adalah menilai sejauh mana kemampuan dan 

keterampilan customer melaksanakan fungsu-fungsi manajemen 

dengan memimpin perusahaan. 

5) Pendekatan teknis adalah untuk menilai sejauh mana kemampuan calon 

mudharib mengolah faktor-faaktor produksi seperti tenaga kerja, 

sumber bahan baku, peralatan/mesin-mesin, administrasi dan 

keuangan, industrial relation, sampai pada kemampuan merebut pasar. 
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d. Collateral 

Collateral adalahbarang yang diserahkan mudharib sebagai agunan 

terhadap pembiayaan yang diterimanya. Collateral harus di nilai oleh bank 

untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban financial mudharib kepada 

bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokal, bukti kepemilikan 

dan status hukumnya.pada hakikatnya bentuk collateral tidak hnya 

berbentuk kebendaan, bisa juga collateral tidak berwujud, seperti jaminan 

pribadi (borgtocht), letter of guarantee, letter of comfort, rekomendasi dan 

avails.  

Penilaian terhadap collateral dapat ditinjau dari dua segi, yaaitu: 

1) Segi ekonomis,yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan di 

agunkan. 

2) Segi yuridis, apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis 

sebagai agunan. Resiko pemberian pembiayaan dapat dikurangi sebagian 

atau seluruhnya dengan meminta collateral yang baik kepada customer 

atau mudharib.
51

 

Jaminan atau yang lebih dikenal sebagai agunan adalah harta benda milik 

debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi 

wanprestasi terhadap pihak ketiga. Jaminan  dalam pengertian yang lebih luas 

tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti 

kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Untuk  jaminan jenis ini, 

diperlukan kemampuan analisis dari officer pembiayaan untuk menganalisa circle 
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live usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk 

mengembalikan pembiayaan  yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip 

syariah. 

Jaminan dalam pembiayaan memilki dua fungsi yaitu Pertama, untuk 

pembayaran hutang seandainya terjadi waprestasi (setiap orang yang tidak mampu 

melakukan kewajibannya) atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau 

menjual jaminan tersebut. Kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai 

indikator penentuan jumlah pembiayaaan yang akan diberikan kepada pihak 

debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang 

dijaminkan. 

Jaminan secara umum berfungsi sebagai jaminan pelunasan 

kredit/pembiayaan. Jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan, modal, dan 

prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan immateriil yang 

berfungsi sebagai first way out. Dengan jaminan immateriil tersebut dapat 

diharapkan debitur dapat mengelola perusahaannya dengan baik sehingga 

memperoleh pendapatan (revenue) bisnis guna melunasi pembiayaan sesuai yang 

diperjanjikan. Jaminan pembiayaan berupa agunan bersifat kebendaan (materiil) 

berfungsi sebagai second way out. Sebagai second way out, pelaksanaan 

penjualan/eksekusi agunan baru dapat dilakukan apabila debitur gagal memenuhi 

kewajibannya melalui first way out.
 
 

Menurut Prof Soebekti jaminan yanng bai dapat dilihat dari :
 
 

a. Dapat membantu memperoleh pembiayaan bagi pihak ketiga. 
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b. Tidak melemahkan potensi pihak ketiga untuk menerima pembiayaan guna 

meneruskan usahanya. 

c. Memberikan kepastian kepada bank untuk mengeluarkan pembiayaan dan 

mudah diuangkan apabila terjadi wanprestasi. 

1. Syarat-syarat Jaminan 

Faktor hukum: 

a. Jaminan berwujud atau memiliki wujud nyata 

b. Jaminan harus merupakan milik sah debitur, yang dapat dibuktikan dengan 

surat-surat dan dokumen yang sah. 

c. proses hukum/pengadilan atau sengketa. 

d. Jaminan tidak terkena proyek pemerintah. 

Tanah Yang Dapat Dijadikan Jaminan  

Menurut pasal 4 Undang-undang No.4 tahun 1996 tanggal 9 April 1996 tentang 

Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang berkaitan Dengan 

Tanah  (“UUHT”) Tanah yang dapat dijadikan jaminan adalah: 

a. Tanah Hak Milik 

b. Tanah Hak Guna Usaha (“HGU”) 

c. Tanah Hak Guna Bangunan (“HGB”) 

d. Tanah Hak Pakai atas tanah Negara 

2. Penilaian dan Pengikatan Jaminan 

a. Penilaian ( Appraisal ) jaminan 

Jaminan yang diberikan selanjutnya perlu dilakukan appraisal guna 

mengetahui seberapa besar nilai harta yang dijaminkan. Penilaian atau appraisal 
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didefinisikan sebagai proses menghitung atau mengestimasi nilai harta jaminan. 

Proses dalam memberikan suatu estimasi didasarkan pada niali ekonomis suatu 

harta jaminan baik dalam bentuk properti berdasarkan hasil analisa fakta-fakta 

obkjektif dan relevan dengan menggunakan metode yang berlaku. Barang jaminan 

dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu : 

1) Tangible ( berwujud) seperti tanah, kendaraan, mesin, bangunan dll 

2) Intangible ( tidak berwujud) seperti hak paten, Franchise, merk dagang, 

Hak cipta dll 

3) Surat-surat berharga. 

Adapun dasar penilaian sebuah jaminan di dasarkan atas beberapa hal 

yaitu : 

1. Nilai pasar ( Market Value) yaitu perkiraan jumlah uang yang dapat 

diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti pada 

tanggal penilaian antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang 

berminat menjual dalam suatu transaksi bebas ikatan yang penawarannya 

diakukan secara layak diama kedua belah pihak masing-masing 

mengetahui dan bertindak hati-hati tanpa paksaan 

2. Nilai baru ( reproduction) adalah nilai baru atau baya penggantian baru 

adalah perkiraan jumlah uang yang dikeluarkan untuk pengadaan 

pembangunan/penggantian properti baru yang meliputi baiaya, upah buruh 

dan biaya-biaya lain yang terkait. 

3. Nilai Wajar (Depreciated Replacement cost) adalah perkiraan jumlah uang 

yang diperoleh dari perhitungan biaya reproduksi baru dikurangi biaya  
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penyusutan yang terjadi karena kerusakan fisik, kemunduran ekonomis 

dan fungsional 

4. Nilai Asuransi adalah nilai perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari 

perhitungan biaya pengganti baru dari bagian-bagian properti yang perlu 

diasuransikan dikurangi penyusutan karena kekurangan fisik 

5. Nilai Likuidasi adalah perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari transaksi 

jual beli properti dipasar dalam waktu terbatas dimana penjual terpaksa 

menjual. 

6. Nilai buku adalah niali aktiva yang dicatat dalam pembukuan yang 

dikurangi dengan akumulasi penyusutan atau pengembalian niali-nilai 

aktiva. 

Kedudukan jaminan atau kolateral bagi pembiayaan memiliki karakteristik 

khusus. Tidak semua properti atau harta dapat dijadikan jaminan pembiayaan, 

melainkan harus memenuhi unsur MAST yaitu:
52

 

1. Marketability yakni adanya pasar yang cukup luas bagi jaminan sehingga 

tidak sampai melakukan banting harga 

2. Ascertainably of value yakni jaminan harus memiliki standar harga 

tertentu 

3. Stability of value yakni harta yang dijadikan jaminan stabil dalam harga  

atau tidak menurun nilainya 

4. Transferability yaitu harta yang dijaminkan mudah dipindah tangankan 

baik secra fisik maupun yuridis 
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5. Secured yakni barang yang dijaminkan dapat diadakan pengikatan secara 

yuridis formal sesuai dengan hukkum dan perundang-undangan yang 

berlaku apabila terjadi wanprestasi. 

b. Pengikatan Jaminan 

Selanjutnya Jaminan akan diikat dengan hukum pengikatan. Hal ini 

mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia ( SE-BI) No.4/248/UPPK/PK tanggal 

16 Maret 1972 disebutkan untuk benda-benda yang tidak bergerak memakai 

lembaga jaminan hipotik , Hak Tanggungan dan fiducia. 

Hipotik adalah hak kebendaan atas benda tetap tertentu milik orang lain 

yang secara khusus diperikatkan untuk memberikan suatu tagihan, hak untuk 

didahulukakn di dalam mengambil pelunasan eksekusi atas barang tersebut. Dasar 

hukum pengikatan ini adalah kitab undang-Undang Hukum perdata pasal 11162. 

Pengikatan / Hipotik akibat perikatan pokok dapat berakir apabila, Pertama 

karena pembayaran, Kedua penawaran pembayaran tunai diikuti dengan 

penyimpanan dan penitipan, Ketiga pembaruan hutang, Keempat penjumpaan 

hutang atau kompensasi, Kelima pencampuran hutang, Keenam pembebasan 

hutang, Ketujuh musnahnya barang yang terhutang, Kedelapan pembatalan, 

Kesembilan berlakunya suatu syarat batal, Kesepuluh lewat batas waktu. 

Hapusnya Hipotik akibat perikatan pokok dilakukan oleh kantor pertanahan 

atas permintaan debitur yang biasa disebut dengan Roya. Selain itu Hipotik dapat 

berakir bila penetapan hakim dan pelepasan hipotik oleh si penghutang. 

Sedangkan hak tanggungan adalah jaminan atas tanah untuk pelunasan 

hutang tertentu, yang memeberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur 
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terhadap kreditur-kreditur lain. Hak tanggungan memberikan hak preference pada 

pemegang terhadap krediturnya yang lain yaitu diutamakan dalam pengembalian 

hutangnya dari penjualan barang harta jaminan yang dilelang. Dasar hukum 

pengikatan ini adalah UU no 4 tahun 1996 tangal 9 april 1996 mengenai hak 

tanggungan. 

Hapusnya hak tanggungan sesuai dengan pasal 18 Undang-undang hak 

tanggungan yaitu : 

1. hapusnya hutang yang dijamin dengan hak tanggungan 

2. Dilepasnya hak tanggungan oleh pemagang hak tanggungan 

3. Pembersihan Hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh ketua 

pengadilan negeri 

4. Hapusnya hak tanah yang dibebani oleh hak tanggungan. 

Pengikatan yang lain adalah fiducia. Yang dimaksud fiducia adalah 

pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan bahwa benda 

yang dimilikinya tersebut dalam kepemilikan benda. Hal ini sesuai dengan 

Undang-undang No.42 tahun 1999. Pemasangan fiducia hanya bisa dilakukan 

oleh pemilik barang bergerak yang dijadikan jaminan yang dilakukan dihadapan 

notaris. Apabila dibuat dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk 

mengikat barang jaminan. Akta fiducia didaftarkan di kantor kanwil kehakiman 

setempat dan dapat digunakan untuk mengajukan permohonan eksekusi. 

fiducia ada beberapa unsur antara lain : 

1. Hak jaminan 

2. Benda bergerak 
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3. Benda tidak bergerak khususnya bangunan 

4. Tidak bisa dibebani hak tanggungan 

5. Sebagai agunan 

6. Untuk pelunasan hutang. 

Sedangkan hapusnya fiducia disebabkan oleh hapusnya perikatan pokok 

yaitu perjanjian atau pengakuan hutang yang mendahuluinya antara lain hapusnya 

hutang, pelepasan hak atas jaminan fidusia dan musnahnya barang yang menjadi 

objek jaminan fiducia. 

F.condition of economy 

Condition of economy adalah situasi dan kondisi politik, social, ekonomi  

dan budaya yang  mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada 

suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib. Untuk mendapt 

gambaran mengenai hal tersebut, perlu diadakan penelitian mengenai beberapa 

hal, antara lain:  

1. Keadaan konjungtur 

2. Peraturan-peraturan pemerintah  

3. Situasi, politik dan perekonomin dunia. 

4. Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.  

      Kondisi ekonomi yang perlu disorot mencakup hal-hal sebagai berikut: 

1. Pemasaran, yaitu mencakup kebutuhan, daya beli masyarakat, luas pasar, 

perubahan mode, bentuk persaingan, peranan barang subtitusi, dan lain-lain. 
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2. Teknis produksi, yaiitu berkaitan dengan perkembangan teknologi, 

tersedianya bahan baku, dan cara penjualn dengan sistem cas atau 

pembiayaan. 

D.Prinsip-prinsip Syariah dalam Pembiayaan Murabahah 

Prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan Al Murabahah diatur dalam 

beberapa Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000
53

, yaitu 

1. Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah : 

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

b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. 

c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah 

disepakati kualifikasinya. 

d. Bank yang membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 

sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 

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

misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 

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

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

Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah 

berikut biaya yang diperlukan. 

g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada 

jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 
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h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, 

pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. 

i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari 

pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, 

secara prinsip, menjadi milik bank.
54

 

2. Ketentuan Murabahah kepada Nasabah: 

a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau 

asset kepada bank. 

b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih 

dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. 

c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah 

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

disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian 

kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. 

d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar 

uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. 

e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank 

harus dibayar dari uang muka tersebut. 

f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh 

bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. 

g. Jika uang muka memakai kontrak “urbun” sebagai alternatif dari uang 

muka, maka
55
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1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal 

membayar sisa harganya. 

2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal 

sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan 

tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib 

melunasi kekurangannya. 

3. Jaminan dalam Murabahah: 

a. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan 

pesanannya. 

b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat 

dipegang. 

4. Utang dalam Murabahah: 

a. 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. 

b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia 

tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. 

c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus 

menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh  
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memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu 

diperhitungkan. 

5. Penundaan Pembayaran dalam Murabahah: 

a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda 

penyelesaian utangnya. 

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

satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya 

dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai 

kesepakatan melalui musyawarah. 

6. Bangkrut dalam Murabahah: 

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank 

harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau 

berdasarkan kesepakatan. 

 

D. Dasar Hukum Murabahah 

Jual beli dalam Islam merupakan bentuk muamalah dalam pengertiannya 

yang khusus, asas yang fundamental dalam muamalah, di antaranya adalah asas 

tadabu al amanafi’ dan asas an taradin. Asas tadabu al manafi’ ini menyatakan 

bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan 

manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan 

dari prinsip al ta’awun sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama 

antarindividu atau pihak-pihak masyarakat, dalam rangka saling memenuhi 

keperluannya masing-masing dan dalam rangka kesejahteraan bersama. 
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Sedangkan asas an taradin menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antara 

individu atau antarpihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan ini 

berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah, maupun kerelaan dalam 

menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan.
56

 

Sistem murabahah ini sangat terkenal di kalangan perbankan syariah, 

namun perlu adanya ketelitian dan kecermatan dalam menetapkan tambahan atau 

tingkat laba dalam transaksi penjualan murabahah. Sebab legitimasi transaksi 

penjualan murabahah atas dasar suatu jumlah yang tidak menyesatkan atau 

curang, tidak menghindarkan kemungkinan menetapkan harga penjualan jauh 

lebih tinggi daripada biaya semula. Laba yang tidak wajar dan berlebihan 

merupakan unsur riba yang dilarang oleh Islam.
57

 

Murabahah dalam perspektif fiqh merupakan salah satu dari bentuk jual 

beli,
58

 yang bersifat amanah (bai’ al-amanah). Jual beli ini berbeda dengan jual 

beli musawwamah / tawar menawar. Murabahah terlaksana antara penjual dan 

pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui 

oleh pembeli dan keuntungan yang diambil oleh penjual pun diberitahukan kepada 

pembeli, sedangkan musawwamah adalah transaksi yang terlaksana antara penjual 

dan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang.
59

 

Murabahah dalam konsep perbankan syariah merupakan jual beli barang 

pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli 

murabahah penjual atau bank harus memberitahukan bahwa harga produk yang ia 
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beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Aplikasi 

pembiayaan murabahah pada bank syariah maupun Baitul Mal Wa Tamwil dapat 

digunakan untuk pembelian barang konsumsi maupun barang dagangan 

(pembiayaan tambah modal) yang pembayarannya dapat dilakukan secara tangguh 

(jatuh tempo/angsuran).
60

 

Murabahah dalam pandangan ekonomi merupakan bentuk kegiatan yang 

dilakukan oleh dua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli atas 

kesepakatan bersama, sebagaimana dalam kesepkatan tesebut pembeli atau 

nasabah mengetahui jumlah untuk yang diterima oleh penjual dalam hal ini pihak 

bank. 

Murabahah dalam kegiatan ekonomi masih termasuk dalam kegiatan jual 

beli, namun dalam perbankan murabahah memiliki konsep dalam taransaksi jual 

beli tidak ada unsur riba, sehingga dalam hal in menurut para pendapat para ulama 

murabahah di perbolehkan atau hukumnya bersifat halal. 

2.  Al-Quraan 

Dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hokum pelaksanaan pembiayaan 

murabahah di antaranya adalah  sebagai berikut; 

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah; 
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Artinya; “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan 

dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya 

apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 

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

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

dalamnya”. (QS. Al-Baqarah: 275) 

 

Allah SWT juga berfirman dalam surah An-Nisa sebagai berikut; 

                         

                        

 

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

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah 

kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu. (QS. An-Nisa: 29)
61

 
 

Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur’an dalam surah Al-A’raf berikut 

ini; 

                         

                

Artinya : Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, 

Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan 

bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, Maka kami siksa 

mereka disebabkan perbuatannya. (QS. Al-A’raf: 96) 
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3. Hadist  

 

Artinya : “Dari Suhaib Ar Rumi r.a., bahwa Rasulullah Saw bersabda “Tiga hal 

yang didalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, 

muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung 

untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah)
62

 

 

Hadits riwayat Ibnu Majah tersebut merupakan dalil lain diperbolehkannya 

murabahah yang dilakukan secara jatuh tempo. Meskipun kedudukan hadits ini 

lemah, namun banyak ulama yang menggunakan dalil ini sebagai dasar hukum 

akad murabahah ataupun jual beli jatuh tempo. 

Ulama menyatakan bahwa arti tumbuh dan menjadi lebih baik terdapat 

pada perniagaan. Terlebih pada jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo atau 

akad murabahah. Dengan menunjuk adanya keberkahan ini, hal ini 

mengindikasikan diperbolehkannya praktik jual beli yang dilakukan secara jatuh 

tempo. Begitu juga dengan akad murabahah yang dilakukan secara jatuh tempo. 

Dalam arti, nasabah diberi jangka waktu untuk melakukan pelunasan atas harga 

komoditas sesuai dengan kesepakatan. 

4. Ijma 

Selain Al-Qur’an dan hadits Rasulullah SAW yang dijadikan landasan 

sebagai dasar hukum murabahah, maka ijma’ ulama juga dapat dijadikan acuan 

hukum murabahah. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Abdullah Syeed : 

Al-Qur’an tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan murabahah, 
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walaupun ada beberapa acuan di dalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian 

dan perdagangan. Karena nampaknya tidak ada acuan langsung kepadanya dalam 

Al-Qur’an atau hadits yang diterima umum, para ahli hukum harus membenarkan 

murabahah berdasarkan landasan lain.”
63

 

Menurut imam Malik, murabahah itu dibolehkan (mubah) dengan 

berlandaskan pada orang-orang Madinah, yaitu ada konsensus pendapat di 

Madinah mengenai hukum tetang orang yang membeli baju di sebuah kota, dan 

mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan 

berdasarkan keuntungan. Imam Syafi’i mengatakan jika seorang menunjukkan 

komoditas kepada seseorang dan mengatakan “kamu beli untukku, aku akan 

memberikan keuntungan begini, begitu”, kemudian orang itu membelinya, maka 

transaksi itu sah. 

Sedangkan Marghinani seorang fiqih mazhab Hanafi membenarkan 

keabsahan murabahahberdasarkan kondisi penting bagi validitas penjualan di 

dalamnya. Demikian pula Nawawi dari mazhab Syafi’i, secara sederhana 

mengemukakan bahwa penjualan murabahah sah menurut hukum tanpa 

bantahan.
64

 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa landasan hukum 

pembiayaan murabahahadalah Al-Qu’an dan hadits Rasulullah SAW serta Ijma’ 

ulama’. 
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