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BAB 1 

PENDAHLUAN 

1.1 Latar Belakang. 

Lembaga keuangan syariah (LKS) saat ini sangat banyak peminatnya tidak 

hanya oleh pengelolah (LKS), tetapi juga masyarakat sebagai konsumen LKS. 

Secara fundamental, menurut Triyuwono (2011), karakter lembaga keuangan 

konvensional dan LKS sangat berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari akad 

dan legalitasnya. Kehadiran LKS dapat menjadi obat penenang bagi masyarakat 

terhadap riba yang melekat pada perbankan konvensional.  

Kekuatan LKS ini teruji pada saat dilanda badai krisis ekonomi di Indonesia 

tahun 1997-1998, menurut Utomo (2014: 71-72), ketika krisis ekonomi di 

Indonesia yang terjadi pada tahun 1997-1998, dimana saat itu kurs rupiah sangat 

turun terhadap dolar. Pada saat krisis tersebut perbankkan yang bertahan  hanya 

Bank Muamalat, sebagai pelopor bank syariah di Indonesia dan 54 bank 

konvensional ditutup. 

Bertahannya Bank Muamalat menurut Utomo (2014: 74) menyebutkan 

bahwa kekuatan yang dialami Bank syariah menghadapi krisis itu tidak lepas dari 

pondasi yang kokoh pada sistem ekonomi syariah. Ada dua pondasi yang 

membangun dan saling menguatkan bank syariah yakni pondasi kehati-hatian 

yang disusun oleh Bank Indonesia dan pondasi etika moral yang dibangun otoritas 

syariah yang dalam hal ini Dewan Syariah Nasional.  

Eksistensinya berdiri perbankan syariah didorong oleh keinginan 
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tersedianya jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan 

mewujudkan sistem perbankan yang terhindar dari praktek bunga (riba), perjudian 

(maysir) dan ketidakpastian (gharar) dan praktek-praktek lainnya, yang tidak 

sejalan dengan prinsip syariah (www.ojk.go.id). Menurut Chair mengutip Tim 

Pengembangan Syari’ah Institut Bankir Indonesia menyebutkan beberapa pemikir 

Islam berpendapat bahwa riba tidak hanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak 

bermoral akan tetapi merupakan sesuatu yang menghambat aktifitas 

perekonomian masyarakat, sehingga orang kaya akan semakin kaya sedangkan 

orang miskin akan semakin miskin dan tertindas. 

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya 

berdasarkan hukum Islam yang mana pembentukan sistem ini berdasarkan adanya 

larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman 

dengan menekan bunga pinjaman ( riba ), serta larangan untuk berinvestasi pada 

usaha-usaha berkategori terlarang (haram).  

Mengutip laman mondaq.com ( 2015), murabahah merupakan produk Bank 

syariah yang menyediakan pembiayaan pada produk yang ingin dibeli nasabah. 

Bank selanjutnya akan menjual produk yang telah dibeli kepada konsumen sesuai 

dengan tambahan biaya dan produk ini sering menggunakan rumus biaya plus 

pembiayaan. Jadi bisa dikatakan model murabahah sama seperti transaksi jual 

beli. Dimana bank membeli aset sesuai nilai yang diminta penjual dan menjual 

dengan harga sedikit lebih. Model murabahah dalam perbankan syariah memang 

sedikit mendapatkan kritikan. Alasannya, ketentuan bank menetapkan biaya 
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tertentu, yang nilainya sama dengan suku bunga.Tapi murabahah masih menjadi 

produk paling banyak digunakan Bank syariah. 

Hal ini terbukti pada Statistik Perbankan Syariah Indonesia November 

2016 yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Nilai transaksi murabahah berada 

di peringkat pertama dengan jumlah 4.982.796 milyar rupiah, disusul oleh akad 

musyarakah dan mudharabah dengan jumlah 797.621 milyar rupiah dan 159.029 

milyar rupiah (OJK, 2016). Statistik ini menunjukkan masyarakat Indonesia 

sangat tertarik dengan produk murabahah yang ditawarkan oleh perbankan 

syariah. 

Bai’ Al-Murabahah merupakan penyaluran dana dalam bentuk jual beli yang 

mana bank akan membeli barang yang dibutuhkan oleh pengguna jasa kemudian 

menjualnya kembali kepengguna jasa dengan menyatakan harga perolehan dan 

keuntungan (margin) disepakati antara kedua belah pihak dan pengguna jasa dapat 

mengansur barang tersebut. Murabahah adalah transaksi jual beli yang sangat 

lazim dilakukan, misalkan penjual alat-alat rumah tangga, kendaraan bermotor, 

barang-barang elektronik, perumahan dan lain-lain (tidak bertentangan dengan 

syariat Islam). Penjual memasarkannya kepada pembeli, dengan mendapatkan 

keuntungan dari harga yang ditetapkan sesuai dengan hukum supply-demand 

(Abdurrahman, 2014).  

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonensia (MUI) melalui 

Keputusan DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah dijadikan 

sebagai dasar dibolehkannya murabahah menjadi produk LKS. Untuk mendukung 

transaksi murabahah pada LKS, Dewan Standar Akuntansi Syariah pun 
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mengeluarkan standar akuntansi untuk murabahah yang diatur dalam PSAK No. 

102 tentang akuntansi Murabahah. Selanjutnya perlakuan akuntansi untuk praktik 

dalam perbankan murabahah mengacu pada PSAK tersebut (Ernawati, 2012). 

Pesatnya perkembangan murabahah menimbulkan pertanyaan: apakah 

penerapan dan pemahaman makna murabahah sesuai oleh perlakuan praktisi atau 

tidak ? seperti yang disampaikan Kusmiyati (2007), hal-hal yang dinilai belum 

memenuhi persyaratan akad murabahah terdiri dari: pertama, murabahah 

digunakan untuk tambahan modal; kedua, pembelian barang murabahah, 

dilakukan dengan cara mewakilkan kepada anggota-nya. 

Implementasi murabahah pada LKS dilakukan dengan berbagai alasan. 

Ammar (2012) berpendapat bahwa: Pertama, karena kepercayaan dan kejujuran 

yang belum bisa dilakukan. Kedua, karena ingin menyelamatkan dana umat agar 

aman. Sementara menurut Rahmatullah (2015), bahwa penerapan konsep 

murabahah pada Bank syariah dihubungkan dengan pandangan ulama mengalami 

beberapa modifikasi. Murabahah yang dipraktikkan pada LKS dikenal dengan 

murâbahah li al-âmir bi al-Syirâ’. Kedudukan hukum praktik murâbahah li al-

âmir bi al-Syira’ ulama kontemporer berbeda pendapat. Ada yang 

memperbolehkan dan ada juga yang melarang atau mengharamkan. Penerapan 

murabahah dalam praktik bank syariah terbagi kedalam tiga  tipe. Tipe 

pertama,  konsisten terhadap fiqih muamalah, Tipe Kedua mirip dengan tipe yang 

pertama, tapi perpindahan kepemilikan langsung dari supplier kepada nasabah, 

sedangkan pembayaran dilakukan bank langsung kepada penjual 

pertama/supplier. Tipe ketiga paling banyak dipraktekkan oleh bank syariah, 
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yaitu  Bank melakukan  perjanjian murabahah dengan nasabah, dan pada saat 

yang sama mewakilkan (akad wakalah) kepada nasabah untuk membeli sendiri 

barang yang akan dibelinya. 

Al-Qur’an dan hadist tidak menjelaskan tentang murabahah secara spesifik, 

yang ada didalamnya mengatur tentang penjualan, keuntungan, kerugian, dan 

perdagangan yang dapat dijadikan dasar dari transaksi murabahah. Pada awalnya, 

ulama Malik dan syafi’i yang secara khusus menyatakan bahwa penjualan 

murabahah berlaku, tidak menunjukkan referensi hadis yang jelas. Menurut Al-

Kaff seorang kritikus kontemporer terhadap murabahah menyatakan penjualan 

yang tidak dikenal sepenjang masa oleh nabi dan sahabatnya, pandangan tersebut 

baru diungkapkan para ulama pada perempat pertama abad kedua hijriah. Syafi’i 

menyatakan,  jika seseorang menunjukkan komoditas kedada seseorang lainnya 

yang berbunyi “ jika kamu membelikannya untukku aku akan memberikan 

keuntungan begini” kemudian orang itu membelinya maka transaksi itu sah. 

(Abdullah Saeed,op.cit, hal. 137-138). Hal tersebut juga didukung oleh ulama 

Hanafi, Marghinani, yang membenarkan berdasarkan kondisi penting bagi 

validitas penjualan didalamnya, dan juga manusia sangat membutuhkannya. Para 

ulama secara sederhana mengatakan bahwa penjual murabahah sah menurut 

hukum tanpa bantahan.    

 Menurut Marwal (2010) menyampaikan bahwa seiring perkembangannya, 

murabahah akhirnya menjadi sistem jual beli yang dilegitimasi oleh para ulama 

klasik, bahkan keabsahannya merujuk kepada konstitusi ulama (ijma’), Imam Al-

Kasani (dari ulama Hanafi) menjelaskan bahwa sepanjang sejarah semenjak 
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dipraktikan sistem murabahah dari generasi ke generasi tidak ada segelintir 

komunitas muslim dan ulama yang mengingkari akan keabsaha sistem jual beli 

murabahah. Hal itu dapat dijadikan rujukan sebagai bentuk ijma’. Disamping itu 

ada banyak alasan sistem jual beli murabahah ini diterima oleh banyak kalangan. 

Syarat utama yang harus diperhatikan pihak perbankan dalam menggunakan 

produk murabahah adalah bahwa prinsip-prinsip syariah untuk murabahah harus 

tetap dijaga (Febrianty, 2009). Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam 

kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang 

memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah (Fatwa Dewan 

Syariah Nasional, UU 21/2008). Namun pada praktiknya tidak sesuai dengan 

ijma’ dan kebijakan PSAK 102. 

Menurut Tuasikal (2012) prinsip murabahah, dalam prosesnya kerelaan 

kedua belah pihak merupakan unsur yang penting. Prinsip dasar pembiayaan 

murabahah dijelaskan sebagai berikut: pertama, pembeli harus memiliki 

pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan harga pokok barang dan batas mark-

up harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya; 

kedua, apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang; 

ketiga, apa yang diperjual-belikan harus ada dan dimiliki oleh penjual, dan 

penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli; keempat, ada akad 

jual beli (Muhammad, 2008). Hal tersebut  menyatakan bahwa dalam transaksi 

murabahah rukun yang harus dipenuhi meliputi transaktor, yaitu adanya pembeli 

(nasabah) dan penjual (bank syariah), objek akad murabahah yang di dalam nya 
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terkandung barang dan harga, serta ijab dan kabul berupa pernyataan kehendak 

masing-masing pihak baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. 

Dalam perbankkan murabahah merupakan produk bank syariah dalam 

pembiayaan pembelian barang baik lokal maupun internasional. Praktek 

murabahah  telah dikembangkan dalam ekonomi perdagangan Islam saat ini yang 

telah dilaksanakan diberbagai daerah. Namun dalam praktiknya terjadi perubahan 

oleh beberapa pihak, sehingga murabahah hanyalah perjanjian pembiayaan saja. 

Penelitian tentang murabahah telah banyak diteliti sebelumnya. Ernawati  

(2012) yang meneliti tentang keragaman pemaknaan murabahah. Rahmawaty 

(2007) tentang ekonomi syari’ah: tinjauan kritis produk murabahah dalam 

perbankan syari’ah di indonesia. Kemudian Ernawati (2012) melanjutkan 

penelitian tentang eksplorasi pemaknaan murabahah dan Lathif (2012) yang 

meneliti tentang konsep dan aplikasi akad murabahah pada perbankan syariah di 

Indonesia. 

Saat ini lembaga keuangan berlabel syariah berkembang dalam skala besar 

dengan menawarkan produk-produknya yang beraneka ragam dengan istilah-

istilah berbahasa Arab. Banyak masyarakat yang masih bingung dengan istilah-

istilah tersebut dan masih ragu apakah benar semua produk tersebut adalah benar-

benar jauh dari pelanggaran syariat Islam ataukah hanya rekayasa semata 

(www.bisnis.com). Melihat banyaknya pertanyaan seputar ini, peneliti termotivasi  

membahas dan menggali seperti apa praktisi perbankkan dalam kesehariannya 

memahami murabahah. 

http://www.bisnis.com/
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Murabahah dipahami sebagai akad jual beli barang dengan harga jual sebesar 

biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus 

mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli, ini 

didefinisikan dalam PSAK 102 (2013). Walau pun demikian, riset membuktikan 

bahwa makna murabahah tidak selalu mengikuti definisi normatif dalam PSAK 

102. Ernawati dkk ( 2012), memahami makna murabahah yang diberikan ulama 

adalah jual beli amanah yang saling menguntungkan. Menurut manajemen BMT 

makna murabahah adalah jual beli kredit yang adil, saling menguntungkan dan 

bertujuan sosial. Sedangkan menurut nasabah BMT makna murabahah adalah jual 

beli kredit yang murah, mudah, serta bertujuan sosial. Demikian pula tanya jawab 

dengan konsultan syariah bersama ustad Amir Nur Baits yang memahami bahwa 

murabahah adalah hubungan antara pihak penjual dan pembeli melakukan 

transaksi yang mana pihak penjual telah memiliki barang yang akan dijualkan 

kepada pembeli kemudian pihak penjual dan pembeli sama-sama tau berapa harga 

pokok barang tersebut dan berapa nilai yang diberikan oleh pembeli kepada 

penjual tersebut (www.youtobe.com). Ini membuktikan keragaman makna 

murabahah tergantung dari para pelaku, khusus nya kesepakatan pelaku dalam 

komunitas. 

Triyuwono (2006:33) menyatakan bahwa akuntansi adalah simbol, karena 

akuntansi tidak memiliki makna dalam dirinya tanpa dimaknai oleh individu-

individu  sebagai anggota komunitas melalui proses interaksi sosial, sehingga 

terjadi perbedaan di dalam memaknai akuntansi murabahah. Perbedaan tergambar 

dari faktor internal, seperti kepentingan, knowledge dan perspektif, serta faktor 

http://www.youtobe.com/
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eksternal, seperti keberadaan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

keadaan ekonomi, sosial, politik, dimana instansi tersebut didirikan. Ketika 

faktor-faktor tersebut berubah, maka makna dari simbol sangat mungkin akan 

berubah. Jadi perkembangan suatu makna akuntansi murabahah sangat di 

tentukan oleh lingkungan instansi yang membentuk nya. 

Penelitian ini dilakukan untuk menelusuri dan mengungkapkan persepsi 

praktisi perbankkan syariah pada akad murabahah di Kota Pekanbaru. Perbedaan 

penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian yang dilakukan 

saat ini metode penelitian kualitatif deskriptif. Karena peneliti akan menjabarkan 

dari hasil wawancara dan kuesioner yang akan dibagikan kepada praktisi 

perbankkan syariah di Pekanbaru. Seperti apakah individu-individu dalam instansi 

perbankkan memahami murabahah yang mereka jalani selama di perbankan 

syariah kota Pekanbaru. Untuk menjawab fenomena diatas, peneliti memilih 

tempat penelitian di perbankan syariah Kota Pekanbaru. Dan dalam laporan 

keuangan transaksi yang paling banyak digunakan dalam perbankan tersebut 

dengan menggunakan akad murabahah. 

1.2 Rumusan Masalah 

Setelah mengetahui permasalahan yang muncul dari penjelasan latar 

belakang yang disampaikan peneliti maka dapat dirumuskan permasalahan yang 

menjadi fokus dari penelitian ini, yaitu :  

1. Bagaimanakah pemahaman praktisi tentang murabahah pada perbankan 

syariah di Pekanbaru ? 
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2. Bagaimana gambaran perlakuan akuntansi murabahah pada perbankan 

syariah di Pekanbaru ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk menjawab permasalahan yang telah dijelaskan pada rumusan 

masalah maka tujuan peneliti melakukan penelitian, yaitu  

1. Untuk melihat seperti apa pemahaman murabahah pada praktisi 

pembiayaan murabahah perbankkan syariah di Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui gambaran perlakuan akuntansi murabahah pada 

perbankan syariah Pekanbaru. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari tujuan penelitian yang sudah disampaikan maka manfaat yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara Ilmiah 

  Penelitian  ini diharapkan secara ilmiah dapat memberikan kontribusi 

akademik dan keilmuan pada bidang akuntansi syariah pada umumnya dan 

khususnya terkait dengan memahami murabahah, serta menjadi rujukan atau 

referensi penelitian berikutnya. 

2. Secara Praktisi 

  Peneliti berharap penelitian ini mempunyai manfaat sebagai informasi 

yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam  penerapan konsep murabahah di 

lembaga syariah dan dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat ketika akan 

melakukan transaksi murabahah dengan LKS. Serta dapat memberikan gambaran 
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penting bagi manajemen pembiayaan dan DPS untuk pemahaman murabahah dan 

penerapan konsep murabahah bagi sumber daya manusia (SDM) di Perbankan 

Syariah dalam rangka mencapai murabahah yang lebih syariah. Pentingnya 

tingkat pemahaman tersebut bisa dilihat dari latar belakang SDM dan dapat 

menjadi bahan pertimbangan oleh LKS dalam proses rekuitmen. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sebagai gambaran pokok dari pembahasan ini, peneliti membagi dalam 

beberapa bagian. Untuk mendapatkan hasil yang menyeluruh serta sistematik 

untuk memudahkan memahaminya, maka pembahasan ini nanti nya akan di bagi 

menjadi 5 (lima) bab, dan masing-masing sub bab akan saling berkaitan antara 

bab yang satu dengan bab yang lainnya. Sistematika nya adalah sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Pada bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang memuat 

penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada 

bab ini, penulis memaparkan yang melatar belakangi penelitian 

termasuk motivasi peneliti menulis penelitian ini. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

  Pada bab ini menjelaskan pengertian dan teori-teori yang mendasari 

dan berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini, yang digunakan 

sebagai pedoman dalam menganalisis masalah. Teori-teori yang 

digunakan berasal dari literatur-literatur yang ada baik dari 

perkuliahan maupun sumber lain. 
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BAB III  : METODE PENELITIAN 

  Pada kajian ini membahas mengenai metode penelitian. Penulis 

menguraikan dan menjelaskan metode yang digunakan, pendekatan 

metode penelitian, jenis dan sumber data, objek penelitian, popolasi 

dan sample, sumber dan jenis data, riset fokus, teknik pengumpulan 

data, dan teknik analisis data. 

BAB IV : ANALISISI DAN PEMBAHASAN 

  Pembahasan ini berusaha menganalisis bagaimanakah persepsi 

praktisi perbankan syariah BUMN terhadap murabahah di kota 

Pekanbaru dalam kegiatan keseharian instansi tersebut. Dari hasil 

wawancara dan penyebaran kuesioner  yang dilakukan terhadap 

informan, peneliti menganalisis keterkaitan informasi yang 

didapatkan dari setiap informan. Pada proses ini peneliti mulai 

mengetahui jawaban atas rumusan masalah yang telah disusun 

sebelumnya. Sehingga kemudian peneliti akan menarik kesimpulan 

atas penelitian yang dilakukan pada bab berikutnya. 

BAB V       : PENUTUP 

Pada bab ini, menguraikan kesimpulan penelitian. Hasil analisis 

peneliti akan membuat suatu kesimpulan penelitian atas analisis 

yang dilakukan peneliti. Kesimpulan pada bab ini akan 

menguraikan keterbatasan penelitian serta saran penelitian. 

 

 


