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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Pembiayaan  

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis, sedangkan bisnis 

adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses 

penyerahan jasa, perdagangan atau pengelolaan barang (produksi). Pelaku bisnis 

dalam melaukan bisnisnya sangat membutuhkan modal. Jika pelaku tidak 

membutuhkan modal secara cukup, maka mereka akan berhubungan dengan pihak 

lain, seperti bank untuk mendapatkan suntikan dana, dengan melakukan 

pembiayaan.
30

 

Menurut Dahlan Siamat, penyaluran dana disebut dengan pembiayaan 

yaitu: “dalam penyaluran dana bank syariah harus berpedoman pada prinsip 

kehati-hatian”. Sehubungan  dengan itu bank diwajibkan untuk meneliti secara 

seksama calon nasabah dan menerima dana dengan azaz pembiayaan yang sehat.
31

 

Menurut M. Syafi‟i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan 

suatu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan 

pihak-pihak yang merupakan dificit unit.
32

 

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada 

pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan 

sendiri maupun lembaga.
33
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Menurut undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 12 

pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan 

uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 

hasil.
34

 

 Praktik murâbahah li al-âmir bi al-Syirâ’ di lembaga Keuangan Syariah 

(LKS) ditempuh dengan prosedur sebagai berikut: 

1. Nasabah dan LKS menandatangani perjanjian umum ketika LKS berjanji 

untuk menjual dan nasabah berjanji untuk membeli komoditas atau barang 

tertentu pada tingkat margin tertentu yang ditambahkan dari biaya 

perolehan barang 

2. LKS selanjutnya bisa menunjuk nasabah sebagai agennya untuk membeli 

komoditas yang diperlukan nasabah atas nama LKS, dan perjanjian 

keagenan dengan akad wakalah ditandatangani oleh kedua belah pihak; 

3. Nasabah membelikan komoditas atas nama LKS dan mengambil alih 

penguasaan  barang sebagai agen LKS, pada tahap ini resiko komoditas 

masih ada pada LKS; 

4. Nasabah menginformasikan kepada LKS bahwa ia telah membeli 

komoditas/atau  barang atas nama LKS, dan pada saat yang sama 

menyampaikan penawaran untuk membeli barang tersebut dari LKS 
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5. LKS menerima penawaran tersebut dan proses jual beli berlangsung 

dengan  pembayaran secara cicilan/tangguh sesuai kesepakatan. Jika 

proses jual beli telah  berlangsung maka kepemilikan dan resiko 

komoditas/barang telah beralih ke tangan nasabah. 

Langkah-langkah di atas diperlukan apabila LKS menjadikan nasabah 

sebagai agennya, tetapi jika LKS membeli komoditas/barang langsung ke 

supplier  maka perjanjian keagenan seperti di atas tidak diperlukan. Dalam hal ini, 

setelah LKS membelikan barang langsung ke pihak supplier maka proses jual beli 

antara LKS dan nasabah bisa dilaksanakan (Ah Azharuddin Lathif . 2014)
35

 

Pembiayaan murabahah dalam bank Islam harus mengikuti prosedur 

sebagai berikut  (Al Khadas, 1999, 11):
36

 

1. Klien meminta bank melalui form tertulis untuk membeli produk tertentu, 

dimana klien akan membeli melalui murabahah. Form tersebut berisi 

tentang spesifikasi produk yang diminta, persyaratan dokumen, total nilai 

produk, informasi tentang klien, pembagian laba dan sumber penawaran 

produk. 

2. Bank Islam  mempelajari form surat  permohonan klien dari segala aspek 

yang meliputi :  

a. Mempelajari posisi klien, seperti jenis bisnis klien, situasi  kredit dan 

likuiditasnya. 
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b.  Mempelajari produk dari segi ekonomi, gambaran situasi umum pasar, 

yaitu jumlah penawaran dan permintaan produk.  

c. Mempelajari metode penawaran pembelian, seperti biaya operasi 

pembiayaan murabahah, jangka waktu perjanjian, laba pembiayaan 

dan pembayaran angsuran pinjaman 

d. Meminta jaminan untuk melindungi hak bank dalam mendapatkan 

kembali uangnya sesuai dengan waktu perjanjian. 

3. Setelah memeriksa dan mengesahkan pembiayaan murabahah, bank 

meminta pembeli untuk menandatangani kontrak perjanjian. Pada tahap 

ini, biaya operasi pembiayaan murabahah dan penentuan pembagian laba 

didiskusikan dan disepakati. Disamping  itu bank Islam meminta pembeli 

untuk membayar angsuran pertama harga murabahah. Bentuk paling 

umum kontrak pembelian bank Islam disini adalah pernyataan oleh klien 

bahwa klien akan menyelesaikan perjanjian pembeliannya ketika 

diberitahukan oleh bank bahwa produk telah tersedia. 

4. Setelah bank Islam membeli produk, kemudian bank Islam dan pembeli 

menandatangani kontrak penjualan murabahah. Pada kontrak tersebut, 

biaya operasi yang sesungguhnya pembiayaan murabahah dan keuntungan 

yang diperoleh bank harus diketahui. 

5. Pembeli menerima produk 

 

B. Pembiayaan 

1. Tujuan Pembiayaan 
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Tujuan pembiayaan secara umum dibedakan menjadi dua 

kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan 

pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan 

untuk
37

 : 

a. Peningkatan ekonomi umat 

Masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya 

pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi,. Dengan 

demikian dapat meningkatkan tarif ekonominya. 

b. Tersedia pendanaan bagi peningkatan usaha 

Untuk meningkatkan usaha dibutuhkan tambahan usaha, dana 

tambahan dapat diperoleh dengan melakukan pembiayaan. Pihak yang 

disuplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana sehingga ini 

akan dapat digulirkan. 

c. Dengan adanya sektor-sektor usaha melalui penambahan pembiayaan 

maka dapat meningkatkan tenaga kerja. 

d. Terjadi distribusi pendapatan, artinya mereka dapat melakukan 

aktivitas kerja dan tentunya akan memperoleh pendapatan. 

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk
38

 : 

a. Upaya untuk mengotimalkan laba, atinya setiap usaha yang dibuka 

memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba. Untuk 

menghasilkan laba yang oftimal maka perusahaan tersebut 

menginginkan dukungan dana yang cukup. 
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b. Upaya meminimalkan resiko, atrinya usaha yang dijalankan agar 

mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu 

meminimalkan resiko yang mungkin akan timbul. Resiko kekurangan 

modal dapat diatasi dengan melakukan pembiaayaan. 

c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber dana ekonomi dapat 

dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam 

dengan sumber daya manusia serta modal. Pembiayaan pada dasrnya 

dapat meningkatkan daya guna sumber sumber  daya ekonomi. 

d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan ini ada 

masyarakat yang kelebihan dana dan kekurangan dana. Dengan 

kaitannya masalah dana, maka pembiayaan dapat sebagai jambatan 

sebagai penyalur antara pihak yang kelebihan dangan pihak yang 

kekurangan. 

2. Fungsi Pembiayaan 

Fungsi pembiayaan menurut Muhammad dalam bukunya 

Manajemen Bank Syariah adalah sebagai berikut
39

 : 

a. Memperoleh profit yang optimal 

b. Menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai 

c. Menyimpan cadangan dana 

d. Mengelola kegiatan-kegiatan ekonomi dengan kebijakan yang baik dan 

pantas. 
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e. Memenuhi dan membantu kebutuhan masyarakat akan adanya 

pembiayaan. 

Dari fungsi pembiayaan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

pembiayaan memiliki bebarapa fungsi selain untuk memperoleh laba yang 

oftimal, juga menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai untuk 

keperluan bank itu atau keperluan nasabah lainnya. Fungsi lainnya untuk 

menyimpan cadangan yang maksudnya adalah bank menyimpan dana 

yang dapat diberikan pembiayaan kepada nasabah dan dananya dapat 

diambil sewaktu nasabah memerlukan, kemudian nasabah mengembalikan 

dana sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Apabila 

dana yang diperoleh dari pihak ke tiga tidak disalurkan oleh bank kepada 

masyarakat, maka dana akan dana tersebut tidak akan berkembang dan 

mengendap, akhirnya bank akan kesulitan memberikan imbalan kepada 

nasabah yang menyimpan dana di bank. Dan yang terakhir untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan, baik itu berupa 

barang maupun barang. 

3. Unsur Pembiayaan 

Berdasarkan  pengertian  diatas pada pembahasan sebelumnya, 

maka unsur-unsur pembiayaan adalah: 
40

 

a. Adanya pihak yang memberi pinjaman (kreditur) 

b. Adanya pihak yang meminjam (debitur) 

c. Adanya obyek yang dipinjamkan 

d. Ada unsur perjanjian 
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e. Adanya batas  waktu tertentu 

f.  Adanya unsur kesepakatan dalam perjanjian 

4. Jenis - Jenis  Pembiayaan 

Menurut penggunaan dana oleh nasabah (debitur), pembiayaan 

dapat dibagi menjadi:  

a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk 

meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun 

investasi. Pembiayaan produktif ini dibagi lagi menjadi pembiayaan 

modal kerja dan pembiayaan investasi.  

b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan
41

. 

Sedangkan pembiayaan menurut tujuannya dibedakan menjadi: 

a. Pembiayaaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk mendapatkan modal 

kerja dalam rangka pengembangan usaha. 

b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksud yaitu 

melakukan investasi atau pengadaaan barang konsumtif
42

. 

Menurut Adiwarman Karim, dalam menyalurkan dana pada nasabah 

secara garis besar produk  pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat 

kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu: 

a. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli. 

b. Pembiayaan dengan prinsip sewa. 
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c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. 

d. Pembiayaan dengan akad pelengkap
43

 

5. Faktor yang Menentukan Pembiayaan 

Adapun faktor yang menetukan pemberian pembiayaan didasari 

pada rumus 5C + 1 S, yaitu:
44

 

a. Character (watak) 

Artinya watak dari para calon peminjam merupakan salah satu 

pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit/ 

pembiayaan. 

b. Chapacity (kemampuan) 

Artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan 

mengembangkan pinjaman atau pembiayaan yang diambil. 

c. Capital (modal) 

Artinya besarnya modal yang diperlukan oleh nasabah perlu juga 

diperhatikan. 

d. Collateral (jaminan/anggunan) 

Artinya jaminan yang dimiliki oleh nasabah atau calon penerima 

pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan jika 

resiko kegagalan pembiayaan terjadi, maka jaminan dapat dipakai 

sebagai pengganti dengan kewajiban. 
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e. Conditionof economi (kondisi ekonomi) 

Artinya kondisi dan setuasi ekonomi perlu diperhatikan dengan 

pertimbangan pemberian kridit/pembiayaan dengan hubungannya 

sektor usaha calon nasabah. 

f. Constraint  

Batasan dalam pemberian pembiayaan, seperti calon nasabah ingin 

mendirikan usaha penjualan BBM dimana disekitar usaha tersebut 

terdapat usaha yang akan mengancam usaha calon nasabah tersebut. 

Seperti adanya bengkel las, dan usaha pabrik batu bara. 

g. Syariah  

Penilaian ini perlu dan penting untuk dilakukan, agar usaha yang 

dijalankan oleh calon nasabah tersebut tidak melanggar aturan-aturan 

syari‟at islam.  

6. Dasar Hukum Pembiayaan 

Didalam Islam, hubungan meminjam dengan meminjam tidak 

dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan 

yang pada akhirnya berakibat pada hubungan persaudaraan
45

. Hal ini tentu 

kita perhatikan dan kita laksanakan didalam kehidupan kita sehari-hari. 

Seperti yang telah diajurkan dalam surat Al-Hadid (57) :11. 
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Artinya : “Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman 

yang baik, ,maka Allah akan mengembalikannya berlipat 

ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia”. 

  

Dalam ayat ini, dapat kita ambil hikmahnya bahwa kita dianjurkan 

untuk saling membantu sesama kita, dan apabila kita meberikan  

pinjaman kepada saudara kita dengan niat baik, maka Allah akan 

membalas dengan pahala yang mulia. 

 

C. Murabahah 

1. Pengertian 

Murabahah secara bahasa adalah mengambil keuntungan yang 

disepakati.
46

.Bai’ murabahah adalah jual beli barang pada harga asal 

dengan tambahan keuntungan yang disepakati, penjual harus memberi 

tahu harga pokok yang ia beli dan menyampaikan tingkat keuntungan yang 

ia tambah.
47

 

Murabaha dalam istilah fiqih islam memiliki arti yaitu bentuk jual 

beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi 

harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh 

barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.
48

 

Akad murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar 

harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para 

pihak, dimana penjual terlebih dahulu kepada pembeli. Penyaluran 

pembiayaaan berdasarkan akad murabahah Undang-Undang Perbankan 
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Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad 

murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan 

harga belinya kepada pembeli dan pembelinya  membayarnya dengan 

harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. 
49

 

Al Mawardi asy Syafi‟i mengatakan  murabahah adalah seorang 

penjual mengatakan, saya menjual pakaian secara murabahah, dimana saya 

membeli pakaian ini dengan 100 dirham, dan saya menginginkan 

keuntungan sebesar 1 dirham atas setiap 10 dirham harga beli.2 Menurut 

Imam Al-Kasani murabahah merupakan bentuk jual beli dengan 

diketahuinya harga awal (harga beli) dengan adanya tambahan keuntungan 

tertentu. 
50

 

M. Umar Chapra mengemukakan bahwa murabahah merupakan 

transaksi yang sah menurut ketentuan syariat apabila resiko transaksi 

tersebut menjadi tanggung jawab pemodal sampai penguasaan atas barang 

telah dialihkan kepada nasabah.
51

 Para fuqoha mendifinisikan murabahah 

sebagai penjual barang seharga biaya atau harga pokok tersebut ditambah 

dengan mark up atau margin.
52

 

Dalam pelaksanaannya, murabahah dapat dilakukan berdasarkan  

pesanan atau tanpa pesanan. Dalam  murabahah berdasarkan pesanan,  

bank  melakukan  pembelian  barang  setelah  ada  pemesanan  dari  
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nasabah,  dan  dapat  bersifat  mengikat  atau  tidak  mengikat  nasabah  

untuk  membeli  barang  yang  dipesannya  (bank  dapat  meminta  uang 

muka  pembelian  kepada  nasabah).
53

   Semua  ketentuan  ini  disepakati  

oleh kedua pihak, tertuang dalam akad. 

Pembiayaan murabahah menutut buku Prof. DR. Ahmad Rodoni 

dan Prof. DR. Abdul Hamid mengatakan suatu perjanjian yang disepakati 

antara bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan 

untuk membeli bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan oleh 

nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank 

(haga beli bank plus margin keuntungan pada saat jatuh tempo).
54

 

Berdasarkan beberapa pengertian Murabahah yang diatas dapat 

kita tarik kesimpulan bahwa murabahah adalah sebuah akad jual beli 

barang, dimana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan 

menyampaikan jumlah modal dan biaya-biaya yang berkaitan dengan  

barang yang diperoleh serta menetapkan keuntungan yang akan diambil 

oleh bank tersebut dengan kesepakan kedua belah pihak. 

2. Landasan Hukum Syariah 

a. Al-Qur‟an 

Ayat  Al-Qur‟an  yang  menjadi  landasan  hukum  murabahah 

diantaranya adalah QS. An-Nisa‟ ayat 29, yaitu: 
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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)
55

 

 

Al-Qur‟an  bagaimanapun  tidak  pernah  secara  langsung  

membicarakan  tentang  murabahah,  meski  dalam  Al-Qur‟an  

terdapat  sejumlah  acuan  tentang  jual  beli,  laba,  rugi,  dan  

perdagangan.  Demikian  pula  tampaknya  tidak  ada  hadits  yang  

meiliki  rujukan  langsung  kepada  masalah  murabahah  ini.
56

 Para  

ulama  mazhab  berbeda  pendapat  tentang  biaya  apa  saja  yang  

dapat  dibebankan kepada harga jual barang tersebut. 

Ulama mazhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang 

langsung terkait  dengan  transaksi  jual-beli  itu  dan  biaya-biaya  

yang  tidak  langsung terkait dengan transaksi tersebut. Ulama mazhab 

Syafi‟i dan  ulama mazhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-

biaya yang  secara  umum  timbul  dalam  suatu  transaksi  jual  beli,  

namun  mazhab  Hanafi  tidak  membolehkan  biaya-biaya  yang  

memang  semestinya  dikerjakan  oleh  penjual.  Sedangkan  mazhab  

Hambali  berpendapat  bahwa semua biaya langsung maupun tidak 
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langsung dapat dibebankan  pada harga jual selama biaya-biaya itu 

harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan  menambah nilai 

barang yang dijual.
57

 

Namun,  dapat  dikatakan  bahwa  keempat  mazhab  

membolehkan pembebanan  biaya  langsung  yang  harus  dibayarkan  

kepada  pihak ketiga.  Keempat  mazhab  juga  sepakat  untuk  tidak  

membolehkan  pembebanan  biaya  langsung  yang  berkaitan  dengan  

pekerjaan  yang memang  semestinya  dilakukan  penjual  maupun  

biaya  langsung  yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna.  

Keempat  mazhab  juga  membolehkan  pembenanan  biaya  

tidak  langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu 

harus  dilakukan  oleh  pihak  ketiga.  Dalam  hal  ini,  mazhab  Maliki  

berbeda pendapat.  Sedangkan  keempat  mazhab  sepakat  untuk  tidak 

membolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah 

nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal berguna.
58

 

b. Hadits 

Sebagai landasan hadits tentang murabahah ini adalah hadits 

yang artinya, “Diriwayatkan dari Shuhaib ra. Bahwa Rasulullah Saw, 

pernah bersabda: ada tiga hal yang mengandung berkah yaitu Jual 

beli secara tidak tunai, muqadharah (mudharabah), dan mencampur 
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gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk 

dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Suhaib)”
59

 

c. Ijma‟ 

Mayoritas para ulama memperoleh jual beli dengan cara 

murabahah karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu 

membutuhkan apa yang dihasilkan oleh orang lain. 

d. Pendapat mufaqih ekonomi islam 

Zaid bin Ali berpandangan bahwa penjualan barang secara 

kridit dengan transaksi yang sah dan dapat dibenarkan selama tersebut 

dilandasi oleh prinsip saling ridho antara kedua belah pihak.
60

 

3. Fatwa DSN MUI tentang Murabahah 

Sedangkan  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  mengatur  segala 

sesuatu  tentang  murabahah  ini  dalam  fatwa  DSN  No:  04/DSN-

MUI/IV/2000  tentang  murabahah.  fatwa  tersebut  adalah  sebagai  

berikut: 

Pertama,  Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah: 

a. Bank  dan  nasabah  harus  melakukan  akad  murabahah  yang  bebas 

riba.  

b. Barang  yang  diperjualbelikan  tidak  diharamkan  oleh  syari‟ah   

Islam.  
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c. Bank  membiayai  sebagian  atau  seluruh  harga  pembelian  barang 

yang telah disepakati kualifikasinya.  

d. Bank  membeli  barang  yang  diperlukan  nasabah  atas  nama bank  

sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.  

e. Bank  harus  menyampaikan  semua  hal  yang  berkaitan  dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.  

f. Bank  kemudian  menjual  barang  tersebut  kepada  nasabah 

(pemesan)  dengan  harga  jual  senilai  harga  beli  plus 

keuntungannya. 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.   

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. 

Kedua, Ketentuan Murabahah kepada Nasabah: 

a. Nasabah  mengajukan  permohonan  dan  janji  pembelian  suatu 

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

terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.  

c. Bank  kemudian  menawarkan  aset  tersebut  kepada  nasabah  dan 

nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan 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  alternative dari 

uang muka, maka: 

h. Jika  nasabah  memutuskan  untuk  membeli  barang  tersebut,  ia 

tinggal membayar sisa harga.  

i. 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. 

Ketiga, Jaminan dalam Murabahah: 
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a. Jaminan dalam  murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan 

pesanannya.  

b. Bank  dapat  meminta  nasabah  untuk  menyediakan  jaminan  yang 

dapat dipegang. 

Keempat, hutang dalam Murabahah: 

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. 

a.  Jika  nasabah  menjual  barang  tersebut  sebelum  masa  angsuran 

berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. 

b. Jika  penjualan  barang  tersebut  menyebabkan  kerugian,  nasabah 

tetap  harus  menyelesaikan  utangnya  sesuai  kesepakatan  awal.  Ia 

tidak  oleh  memperlambat  pembayaran  angsuran  atau  meminta 

kerugian itu diperhitungkan. 

Kelima, 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  Syari‟ah 

setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.  
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Keenam,  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. 

 

 

4. Rukun dan Syarat Murabahah 

Murabahah merupakan transaksi jual beli, maka rukunnya sama 

dengan rukun jual beli. Rukun jual beli menurur mazhab Hanafi adalah 

Ijab dan qabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling 

memberi yang menempati kedudukan ijab dan qabul itu.
61

 

Menurut jumhur ulama ada 4 rukun dalam jual beli, yaitu: orang 

yang menjual (bai’), orang yang membeli (Musytari’), ijab dan qabul 

(sighat), dan barang atau sesuatu yang diakadkan (Ma’qud alaih). 

Keempat rukun ini mereka sepakati menjadi rukun akad. Selain menurut 

mazhab Hanafiah ada tiga yaitu: orang yang berakad (penjual dan 

pembeli), yang diakadkan (harga dan barang), dan sighat (ijab dan 

qabul).
62

 

Dalam murabahah dibutuhkan beberapa syarat, antara lain: 

a. Mengetahui harga pertama (harga pembelian) 

Pembelian kedua hendaknya mengetahui harga pembelian 

karena itu adalah syarat sahnya transaksi jual beli. Syarat ini meliputi 

semua transaksi yang berkaitan dengan murabahah, seperti pelimpahan 
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wewenang (tauliyah), kerja sama (isyrak) dan kerugian (wadhi’ah), 

karena semua transaksi ini berdasarkan pada harga pertama yang 

merupakan modal. Jika tidak mengetahuinya, maka jual beli tersebut 

tidak sah hingga ditempat transaksi. 

b. Mengetahui besarnya keuntungan  

Mengetahui besarnya keuntungan adalah keharusan, karena ia 

merupakan bagian dari harga (tsanan), sedangkan mengetahui harga 

adalah syarat sahnya jual beli. 

c. Modal hendaklah berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan 

sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung. 

Syarat ini diperlukan dalam murabahah dan tauliyah, baik ketika jual 

beli dilakukan dengan penjual pertama atau orang lain.  

d. Sistim murabahah dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba 

tersebut dalam harga pertama. Seperti membeli barang yang ditakar 

atau ditimbang dengan barang sejenis dengan takaran yang sama, maka 

tidak boleh menjualnya dengan sistim murabahah. Hal semacam 

dilarang karena jual beli murabahah menyebutkan harga perolehan 

dangan keuntungan, sedangkan tambahan terhadap harta riba 

hukumnya riba dan bukan keuntungan. 

e. Transaksi pertama haruslah sah secara syara‟ 

Jika transaksi pertama tidak sah, maka tidak boleh dilakukan 

jual beli secara murabahah, karena murabahah adalah jual beli dengan 

harga pertama disertai dengan tambahan keuntungan dan hak jual beli 
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yang tidak sah ditetapkan dengan nilai barang atau dengan barang 

semisal bukan dengan harga, karena tidak benarnya penamaan.
63

 

Sedangkan menurut buku Jafri Syafi‟i syarat jual beli berdasrkan 

rukun jual beli adalah: 

a. Syarat yang terkaid dengan ijab dan qabul 

Ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab qabul sebagai berikut:  

1) Orang yang mengucapkan telah baliq dan berakal 

2) Qabul harus sesuai ijab 

3) Ijab dan qabul harus dilakukan didalam suatu majlis 

b. Syarat orang yang berakad 

Para ulama fiqih sepakat dalam menentukan orang yang berakad yaitu: 

1) Baliqh dan berakal 

2) Pelaku akad harus orang yang berbeda 

3) Suka rela (ridho), tidak terpaksa atau ada paksaan 

4) Barang merukan milih penuh atau kepemilikan milik sendiri. 

 

c. Syarah harga barang dan barang yang diperjualbelikan 

1) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jels jumlahnya 

2) Boleh diserahkan pada waktu akad dan dibayar kemudian 

3) Jika jual beli itu dilakukan dengan saling menukarkan barang, 

maka yang menjadi nilai tukar bukan yang dilarang atau 

diharamkan syara‟. 
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Persyaratan  yang  berlaku  dalam  kegiatan  penyaluran  dana  

yang  berupa  pembiayaan  atas  dasar  akad  murabahah  setidaknya  

adalah sebagai berikut:
64

 

a. Bank  bertindak  sebagai  pihak  penyedia  dana  dalam  rangka 

membelikan  barang  terkait  dengan  kegiatan  transaksi  

murabahahdengan nasabah sebagai pihak pembeli barang. 

b. Barang adalah objek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, 

kualitas, harga perolehan, dan spesifikasinya.  

c. Bank  wajib  menjelaskan  kepada  nasabah  mengenai  karakteristik 

produk  pembiayaan  atas  dasar  akad  murabahah,  serta  hak  dan 

kewajiban  nasabah  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  BI 

mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data 

pribadi nasabah.  

d. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas 

dasar akad murabahah dari nasabah yang meliputi aspek personal 

berupa  analisis  atas  karakter  dan/atau  aspek  usaha  yang  meliputi 

analisis kapasitas usaha, keuangan dan/atau prospek usaha.  

e. Bank  dapat    membiayai  seluruh  atau  sebagian  harga  pembelian 

barang yang telah disepakati kualifikasinya.  

f. Bank  wajib  menyediakan  dana  untuk  merealisasikan  penyediaan 

barang yang dipesan nasabah.  
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g. Kesepakatan  atas  margin  ditentukan  hanya  satu  kali  pada  awal 

pembiayaan  atas  dasar  murabahah  dan  tidak  berubah  selama 

periode pembiayaan.  

h. Bank  dan  nasabah  wajib  menuangkan  kesepakatan  dalam  bentuk 

perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar murabahah. 

Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank 

ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.  

i. Bank  dapat  memberikan  potongan  dalam  besaran  yang  wajar 

dengan tanpa diperjanjikan di muka.  

j. Bank  dapat  meminta  ganti  rugi  kepada  nasabah  atas  pembatalan 

pesanan oleh nasabah sebesar biaya riil. 

5. Jenis Murabahah 

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua (2) macam, yaitu (1) 

murabahah tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang 

beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya. 

Penyiadaan barang dagangan pada murabahah ini tidak berpengaruh atau 

terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli. (2) 

murabahah berdasarkan pesanan, maksunya bank syariah baru melakukan 

transaksi murabahah atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan 

barang, sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pemesanan. 

Pada murabahah ini, pengandaab barang sangat tergantung atau terkait 

langsung dengan pesanan atau pembeli barang tersebut.
65
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Murabahah berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi (a) 

murabahah berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat, maksudnya 

apabila sudah pesan maka si pemesan harus membeli, dan (b) murabahah 

berdasarkan pesanan dan bersifat tidak mengikat, maksudnya walaupun 

nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat 

menerima dan membatalkan barang tersebut.
66

 

 

D. Pembiayaan Bermasalah  

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah  

Pembiayaan bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang 

mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau 

karena faktor eksternal di luar kemampuan debitur yang dapat diukur 

dengan kolektibilitasnya.
67

 

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah 

tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada 

BMT seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembayaran. 

Pembiayaan bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan 

pembiayaan yang digolongkan kedalam kolektibilitas kurang lancar (KL), 

Diragukan (D), macet (M).
68
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Selanjutnya ada berbagai definisi mengenai pembiayaan 

bermasalah, antara lain:
69

 

1) Pengertian Umum 

Pembiayaan bermasalah ialah pembiayaan yang tidak lancer 

atau pembiayaan dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang 

diperjanjikan. 

2) Pengertian Khusus 

Menurut pengertian khusus atau pengertian pihak perbankan  

terutama cabang bank asing di Indonesia) menganggap suatu 

pembiayaan bermasalah apabila debitur tidak memasukkan laporan 

yang diperjanjikannya. 

3) Pengertian Konsep Perbankan 

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berada dalam 

klasifikasi diragukan dan macet (non performing finance). Istilah 

diragukan dan macet mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang 

dianut oleh perbankan Indonesia. 

4) Pengertian Konsep Akuntansi 

Pembiayaan bermasalah adalah pemberian pembiayaan yang 

berisiko tinggi, sehingga memaksa bank untuk menyisihkan sebagaian 

keuntungan guna menghadapi risiko kegagalan pengembalian 

pembiayaan. 
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2. Landasan Hukum  Pembiayaan Bermasalah  

Landasan apabila telah diikat perjanjian utang/pembiayaan untuk 

jangka waktu tertentu, maka wajib ditepati janji tersebut dan pihak yang 

berutang/penerima pembiayaan membayar utang/kewajiban sesuai 

perjanjian yang dibuatnya, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-

Quran: 

 Surat Al-Maidah ayat 1: 

                             

                        

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”
70

 

 Surat Al-Isra‟ ayat 34: 

                    

Artinya:“.....penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta 

pertanggungan jawabnya...,”
71

 

Dari penjelasan dapat diambil kesimpulan bahwa Allah 

mengajurkan kita untuk memenuhi akad dalam melakukan transaksi, 

karena apabila tidak terpenuhi maka kita akan kesulitan dalam 

menjalankan usaha kita. Dan Allah SAW juga menganjurkan kepada kita 

agar selalu memenuhi janji, karena janji yang kita ucapkan itu suatu saat 

akan diminta pertanggung jawaban. 

3. Penilaian Kolektibitas Pembiayaan 
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Sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 

31/147/KEP/DIR tanggal 19 Nopember 1998 kualitas aktiva produktif 

(pembiayaan) dinilai berdasarkan atas tiga kriteria, yaitu berdasarkan 

prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas debitur, 

dan kemampuan membayar. Dari ketiga kriteria tersebut kualitas 

pembiayaan digolongkan menjadi lancar (L), dalam perhatian khusus 

(DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M).
72

 

a. Lancar, yaitu kredit atau pembiayaan yang tidak mengalami penundaan 

pengembalian pokok pinjaman maupun bunganya. 

b. Dalam Perhatian Khusus, yaitu kredit atau pembiayaan yang 

mengalami penundaan pembayaran pokok pinjaman bunga dan atau 

bunganya selama 1 sampai 2 bulan dari waktu yang dijanjikan. 

c. Kurang lancar, yaitu kredit atau pembiayaan yang pengembalian pokok 

pinjamandan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan 

selama 3 bulan dari waktu yang telah dijanjikan. 

d. Diragukan, yaitu kredit atau pembiayaan yang pengembalian pokok 

pinjaman dan bunganya telah mengalami penundaan selama 6 bulan 

atau dua kali dari jadwal yang telah dijanjikan 

e. Macet, yaitu  kredit atau pembiayaan yang pengembalian pokok 

pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih 

dari satu tahun  sejak  jatuh tempo menurut jadwal yang telah 

dijanjikan. 
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4. Penyebab Pembiayaan Bermasalah  

Faktor penyebab pembiayaan bermasalah, yaitu : 

a. Faktor Internal (berasar dari pihak dalam) 

1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah. 

2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah. 

3) Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan side 

streaming). 

4) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan dengan usaha nasabah. 

5) Proyeksi penjualan terlalu optimis 

6) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan 

kurang memperhitungkan aspek kompetitor. 

7) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable. 

8) Lemahnya supervisi dan monitoring. 

9) Terjadinya erosi mental, hal ini terjadi antar kayrawan dengan 

nasabah sehingga mengakibatkan pemberian pembiayaan tidak 

didasari dengan prakktek yang sehat.
73

 

b. Faktor Eksternal (dari pihak luar) 

1) Karakter nasabah yang tidak amanah 

2) Melakukan side streaming penggunaan dana. 

3) Kemampuan dalam mengelola usaha tidak bagus, akhirnya kalah 

dalam persaingan usaha. 

4) Usaha yang dijalankan itu relatif baru. 
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5) Bidang usaha nasabah telah jenuh. 

6) Tidak mampu menanggulangi masalah atau tidak menguasai bisnis 

yang dijalankan nasabah. 

7) Meningkatkan key person. 

8) Terjadinya bencana alam 

9) Kebijakan pemerintah terhadap usaha yang dijalankan oleh 

nasabah.
74

 

 

E. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) 

1. Pengertian BMT 

Pengertian BMT secara definitif adalah balai usaha mandiri 

terpadu yang isinya berintikan konsep baitul maal wat tamwil. Kegiatan 

BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam 

meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi makro dan kecil, antara lain 

mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan kegiatan ekonominya.
75

 

Sedangkan kegiatan baitul maal menerima titipan Bazis dari dana 

zakat, infaq dan shodaqoh dan menjalankan sesuai dengan peraturan 

amanahnya.  

Dalam melaksanakan kegiatannya, BMT mempunyai asas dan 

landasan, visi, misi, fungsi dan prinsip-prinsip seta ciri khas yang dimiliki 

oleh BMT sebagai sebuah lembaga keuangan syariah non bank yang 

mempunyai legalitas dan berbadan hukum.
76
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2. Tujuan BMT 

Sebagai salah satu lembaga perekonomian ummat, baitul maal wat 

tamwil memiliki beberapa tujuan, antara lain: 

a. Meningkan dan mengembangkan potensi ummat dalam program 

pengentasan kemiskinan, khususnya pengusaha kecil dan lemah. 

b. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan 

peningkatan kesejahteraan ummat. 

c. Menciptakan sumber pembiayaan dan menyediakan modal bagi 

anggota dengan prinsip syariah. 

d. Menumbuhkan usaha-usaha yang produktif. 

e. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman 

dan membebaskan dari sistim riba. 

f. Mendorong sikap hemat dan gemar menabung. 

g. Menjadi lembaga kuangan alternatif yang dapat menopang percepatan 

pertumbuhan ekonomi nasional. 

h. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha, disamping 

meningkatkan kesempatan kerja dan pemnghasilan ummat. 

3. Ciri-Ciri BMT 

Sebagai lembaga perekonomian ummat, baitul maal wat tamwil 

mewakili ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Bukan lembaga sosial, tetapi dapat dimamfaatkan untuk mengelola 

dana sosial seperti zakat, infaq, shadaqoh, hibah, dan wakaf. 
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b. Lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swadaya 

yang melibatkan peran serta masyarakat. 

c. Lembaga ekonomi milik bersama. 

d. Berorientasi bisnis. 

 

 

4. Keunggulan BMT  

BMT memilik beberapa keunggulan yang dibandingkan dengan 

lembaga-lembaga lainnya, yaitu: 

a. Adanya jaminan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah dan bebas 

dari praktek riba. 

b. Prinsip bagi hasil. 

c. Masing-masing pihak antara BMT dengan nasabah dapat berbagi 

resiko. 

d. Terhindarnya praktik-praktik manipulasi dan monopoli keuangan. 

e. Adanya pemerataan dan keseimbangan dalam perolehan keuntungan. 
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5. Problem Pengembangan BMT 

Terdapat beberapa masalah dalam mengembangkan BMT, antara 

lain: 

a. Belum memadainya SDM yang terdidik dan profesional. 

b. Masih lemahnya SDM yang berjiwa entreprenuership. 

c. Modal relatif kecil dan terbatas. 

d. Tingkat kepercayaan ummat islam masih rendah. 

e. Belum terumuskan platfrom yang sepurna secara akademic. 

f. Perangkap pendukung masih lemah. 

g. Accountability (gejala sosial dan ekonomi masyarakat). 

h. Limited links.
77

 

Dengan berbagai macam kelemahan ini maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa BMT masih perlu perbaikan, masih perlu ada usaha dan 

kerja keras pihak BMT diberikan aprisiasi oleh masyarakat. Kemudian 

mengenai SDM juga sangat perlu diperhatikan dengan serius, karena apabila 

SDM yang bekerja di BMT berkualitas dan profesional maka akan 

memberikan dampak positif bagi kemajuan BMT di masa depan. 
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