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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Bank 

1. Pengertian Bank 

Bank adalah pelayan masyarakat dan wadah perantara keuangan 

masyarakat. Karena bank harus berada di tengah masyarakat agar arus uang 

dari masyarakat yang kelebihan dana dapat ditampung dan disalurkan pada 

masyarakat yang kekurangan dana. Dana-dana masyarakat yang disimpan 

dalam bank adalah merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan 

oleh bank
1
. 

Sedangkan bank Islam adalah institusi keuangan yang menjalankan 

usaha dengan tujuan menerapkan prinsip ekonomi dan keuangan Islam pada 

era perbankkan. Dalam Islam bisa didefinisikan dengan berbagai cara. 

Definisi bank Islam, yang disetujui oleh General Secretariat of the 

Organization of the Islamic Conference (OIC), sebagai berikut: 

a. “… Bank Islam adalah institusi keuangan yang memiliki hokum, aturan dan 

prosedur sebagai wujud dari komitmen kepada prinsip syariah dan melarang 

menerima dan membayar bunga dalam proses operasi yang dijalankan …” 

(Ali & Sakar, 1995) 

                                                           
1
 Dicky Hartanto,  Bank Dan Lembaga Keuangan Lain (Konsep Umum Dan Syariah), 

Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2012, hlm: 21 

14 
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b. Bank Islam adalah: “bisnis bank Islam berarti bisnis bank yang memiliki 

tujuan dan operasi tidak memasukkan elemen yang tidak diizinkan oleh 

agama Islam …” Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa institusi 

keuangan Islam adalah institusi yang berdasarkan prinsip Islam
2
. 

Selanjutnya dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 21 tentang bank Syariah, 

dinyatakan bahwa: “perbankan syariah adalah segala sesuatu yang 

menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan 

usahanya
3
”. 

Menurut ketentuan yang tercantum di dalam peraturan bank Indonesia nomor 

2/8/PBI/2000, pasal 1, bank syariah adalah “bank umum sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan 

telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang melakukan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Islam”
4
. 

 

 

2. Sejarah Berdirinya Bank di Indonesia 

                                                           
2
 Ibid, hlm: 31 

3
 Ibid, hlm: 32 

4
 Ibid, h: 30 
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Bank Indonesia berasal dari De Javasche Bank N.V yang merupakan 

salah satu bank milik pemerintah Belanda. De Javashe Bank N.V didirikan 

pada zaman pemerintah Belanda, pada tanggal 10 Oktober 1827 yang 

kemudian dinasionalisir pemerintah RI pada tanggal 6 Desember 1951 dengan 

Undang-undang No. 24 tahun 1951 menjadi Bank milik pemerintah RI
5
. 

Seperti diketahui bahwa bangsa Indonesia mengenal dunia perbankan dari 

bekas penjajahan belanda. Oleh karena itu sejarah perbankanpun tidak lepas 

dari pengaruh negara yang menjajahnya, baik untuk Bank Pemerintah maupun 

milik swasta Nasional. Bank Sentral di Indonesia, adalah Bank Indonesia (BI) 

berdasarkan UU No. 13 tahun 1968, yang kemudian ditegaskan lagi dengan 

munculnya Undang-undang No. 23 tahun 1999
6
. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pembagian Bank 

3.1. Bank Sentral 

                                                           
5
 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 

h. 167. 
6
 Ibid, h. 30. 
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3.1.1. Pengertian Bank Sentral 

Bank Sentral di Indonesia, adalah Bank Indonesia (BI) berdasarkan 

UU No. 13 tahun 1968, yang kemudian ditegaskan lagi dengan munculnya 

Undang-undang No. 23 tahun 1999
7
. 

 

3.1.2. Tujuan dan Fungsi Bank Sentral 

Peranan dan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral atau sering 

juga disebutBank To bank dalam pembangunan memang penting dan sangat 

dibutuhkan keberadaanya. Tugas-tugas Bank Indonesia sebagai Bank To 

bank  adalah mengatur, mengawasi, mengkoordinir serta memberikan 

tindakan kepada dunia perbankan. Bank Indonesia juga mengurus dana yang 

dihimpun dari masyarakat agar disalurkan kembali kepada masyarakat sesuai 

dengan tujuan pembangunan, serta mengatur dan mengawasi kegiatan 

perbankan secara keseluruhan. 

 

 

 

 

3.1.2.1.Tujuan Bank Sentral 

                                                           
7
 Ibid, h. 30. 
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Tujuan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral  seperti yang tertuang dalam UU 

RI No 23 tahun 1999 BAB III pasal 7 adalah untuk mencapai dan memelihara 

kestabilan nilai rupiah. Adapun maksud dari kestabilan rupiah adalah:
8
 

a.  Kestabilan rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau 

tercermin dari perkembangan laju inflasi. 

b.   Kestabilan ni;ai rupiah terhadap mata uang negara asing. 

 

3.1.2.2. Fungsi Bank Sentral 

Secara garis besar ada tiga tugas BI dalam rangka mencapai dan memelihara 

kestabilan nilai rupiah antara lain : 

a.    Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 

b.    Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 

c.    Mengatur dan mengawasi bank. 

Berikut ini akan diuraikan tugas-tugas Bank Sentral seperti yang 

tertuang dalam UU RI No. 23 tahun 1999, yaitu:
9
 

a.    Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 

Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Bank 

Indonesia berwenang : 

1)   Menetapkan sasaran moneter dengan memeperhatikan sasaran laju inflasi 

yang ditetapkannya. 

                                                           
8
 Ibid, h. 170. 

9
 Ibid, h. 171-173. 
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2) Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang 

termasuk, tetapi tidak terlepas pada : 

a. Operasi pasar terbuka di pasar uang, baik mata uang rupiah maupun   valas 

b. Penetepan tingkat diskonto 

c. Penetapan cadangan wajib minimum 

d. Pengaturan kredit atau pembiayaan 

3)  Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, paling lama 

90 (Sembilanm Puluh) hari kepada bank untuk mengatasi kasulitan pandanaan 

jangka pendek bank yang bersangkutan. 

4)  Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah 

ditetapkan. 

5)  Mengelola cadangan devisa. 

6)   Menyelengarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu yang dapat 

bersifat makro dan mikro. 

Dalam pasal 10 UU No. 23 tahun 1999, BI berwenang menetapkan sasaran-

sasaran moneter yang memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya 

serta melakukan pengendalian moneter. 

b.   Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran 

Dalam hal ini Bank Sentral berwenang melaksanakan dan memberikan izin 

atau persetujuan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan 
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penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan 

kegiatannya serta menetapkan penggunaan alat pembayaran yaitu:
10

 

1)      Pengaturan dan penyelengaraan kliring serta penyelesaian akhir transaksi 

2)      Mengeluarkan dan mengedarkan uang 

  Disamping tugas diatas, Bank Sentral juga berwenang:
11

  

1)    Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank 

2)  Menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang 

digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah 

3)   Mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut dan menarik dan 

memusnahkan uang dari peredaran, termasuk memberikan penggantian 

dengan nilai yang sama. 

c.       Mengatur dan mengawasi bank 

Dalam melaksanakan tugas ini, Bank Sentral menetapkan peraturan, 

memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan atas izin usaha tertentu 

bank, melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi terhadap 

bank (pasal 24) 

Dalam mengatur dan mengawasi bank, Bank Sentral berwenang:
12

 

1) Menetapkan ketentuan-ketentuan peerbankan yang memuat prinsip-prinsip 

kehati-hatian. 

                                                           
10

 Drs.H.malayu S.P. Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), h. 

34. 
11

 Op. Cit, h. 172. 
12

 Loc Cit. 
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2)  Memberikan dan mencabut izin usaha bank. 

3)  Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank. 

4)  Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank. 

5)  Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu. 

6) Mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan 

sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia. 

7)  Melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap 

waktu apabila diperlukan. 

8)  Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian / 

seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian BI terhadap 

suatu transaksi petut diduga merupakan tindakan pidana di bidang 

perbankan. 

9)    Mengatur dan mengembangkan informasi antar bank. 

10) Mengambil tindakan suatu bank sebagaimana yang diatur dalam Undang-

undang tentang perbankan yang berlaku apabila menurut penilaian Bank 

Indonesia dapat membahayakan kelangsungan usaha bank yang 

bersangkutan dan atau membahayakan perekonomian Nasional. 

11) Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor 

jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan Undang-undang. 
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Berkaitan dengan kewenanngannya dalam pasal 26 UU No. 23 tahun 

1999, Bank Indonesia dapat:
13

 

1)   Memberikan dan mencabut izin usaha bank. 

2)   Memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank. 

3)  Memberikan atas persetujuan kepemilikan dan kepengurusan bank. 

 

3.2. Bank Umum 

3.2.1. Pengertian Bank Umum 

Bank Umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-

jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat 

perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank Umum adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan 

prinsip syari’ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat 

memberikan seluruh jasa perbankan yang ada
14

. 

 

3.2.2. Kegiatan-kegiatan Bank Umum 

                                                           
13

 Drs.Malayu S.P. Hasibuan, Op Cit, h. 34. 
14

 Kasmir, Op Cit, h. 33. 
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Dalam melaksanakan kegiatannya, bank umum lebih luas dari pada 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR), artinya produk yang ditawarkan oleh bank 

umum lebih beragam. Adapun kegiatan-kegiatan bank umum antara lain:
15

 

a.       Menghimpun dana dari masyarakat (Funding) dalam bentuk : 

1)      Simpanan Giro (Demand Deposit) 

2)      Simpanan Tabungan (Saving Deposit) 

3)      Simpanan Deposito (Time Deposit) 

 

b.      Menyalurkan dana ke masyarakat (Lending) dalam bentuk : 

1)      Kredit Investasi 

2)      Kredit Modal kerja 

3)      Kredit Perdagangan 

c.       Memberikan jasa-jasa bank lainnya (Service) seperti : 

1)      Transfer (kiriman uang) 

2)      Inkaso (Collection) 

3)      Kliring (Clearing) 

4)      Save Deposit Box 

5)      Bank Card 

6)      Bank Notes (Valas) 

7)      Bank Garansi 

8)      Referensi Bank 

                                                           
15

 Ibid, h. 40-42. 
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9)      Bank Draft 

10)  Letter of Kredit (L/C) 

11)  Cek Wisata (Travellers Cheque) 

12)  Jual Beli Surat-surat berharga 

13)  Menerima setoran-setoran seperti : 

 

a.  Pembayaran Listrik 

b.  Pembayaran Air 

c.  Pembayaran Telepon 

d.  Pembayaran Pajak 

e.  Pembayaran Uang Kuliah 

14) Melayani Pembayaran-pembayaran seperti : 

a.  Gaji / Pensiunan / Honorium 

b.  Pembayaran deviden 

c.  Pembayaran Kupon 

d.  Pembayaran Bonus / Hadiah, dll. 

Disamping tugas-tugas diatas, tugas Bank Umum yang lain adalah:
16

 

a.   Menerbitkan surat pengakuan utang 

b.   Membeli, menjual dan menjamin atas resiko 

c.   Mencairkn agunan bagi nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya 

d.   Menyediakan pembiayaan bagi nasabah 

                                                           
16

 Drs. H. Malayu S.P hasibuan, Op Cit, h. 37. 
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3.3. Bank Syariah 

3.3.1 Pengertian Bank Syariah 

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan 

pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah 

lembaga keuangan/perbankan yang operasional produknya dikembangkan 

berlandaskan pada al-Qur’an dan hadits nabi Muhammad SAW. Dengan kata 

lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya serta 

peredarannya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas 

pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan 

prinsip syariat Islam
17

. 

Undang-undang perbankan Indonesia, yakni undang-undang No. 7 

tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-

undang No. 10 tahun 1998 (selanjutnya disingkat UUPI), membedakan bank 

berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan 

                                                           
17

 Muhammad, 2005, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, h: 
1 
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kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip Islam
18

. 

Selanjutnya dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 21 tentang bank syariah, 

dinyatakan bahwa: "Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang 

menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan 

usahanya”
19

.  

Oleh sebab itu bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Bank 

konvensional yaitu bank yang dalam aktifitasnya, baik dalam penghimpunan 

dana maupun dalam penyaluran dananya memberikan dan mengenakan 

imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk periode tertentu
20

. 

Sedangkan bank syariah yaitu bank yang dalam aktifitasnya, baik dalam 

penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan 

dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah
21

. 

Perbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem 

perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam. Usaha 

pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk 

memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba 

serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: 

                                                           
18

 Veithzal Rivai dan h Arvian Arifin, Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi, Bumi 
Aksara, h: 32 

19
 Ibid, h: 32 

20
 Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah, Zikrul Hakim, h: 14 

21
 Ibid, h: 14 
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usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media 

yang tidak islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem 

perbankan konvensional
22

. 

Bank syariah beroperasi tidak dengan menerapkan metode bunga, 

melainkan dengan metode bagi hasil dan penentuan biaya yang sesuai dengan 

syariah Islam
23

. 

 

3.3.2.  Landasan Hukum Perbankan Syariah 

-   Urgensi Undang Undang Perbankan Syariah 

-   Hierarki Hukum Nasional 

-   Perbankan Syariah dalam UUD 

-   Perbankan Syariah dalamm UU 

-   Perbankan Syariah dalam Peraturan Pemerintah 

-   Perbankan Syariah dalam Peraturan Bank Indonesia 

-   Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

 

3.3.3. Kelembagaan Perbakan Syariah 

3.3.3.1 Lembaga Perbankan Syariah 

                                                           
22

 id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah 
23

 Edi Wibowo dan Untung Hendi Widoo, Mengapa Memilih Bank Syariah, Bogor : Ghalia 

Indonesia, 2005, h. 21 
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Dari sisi kelembagaan perbannkan syariah terdiri dari BUS, BPRS dan 

UUS. “BUS adalah bank syariah yangdalam kegatanya emberkan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran”  (Pasa 1 angka 8 UU Perbankan Syariah). UUS adalah 

unit kerja dari kantor pusat bank konensional yang berfungsi sebagai kantor 

induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan 

prinsip syariah, atau uit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang 

berkedudukan di luar negeri yang melaksanankan kegiatan usaha secara 

kovensional yang  berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang 

pembantu syariah atau unit  syariah. Sedangkan “BPRS adalah bank syariah 

yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran” 

(Pasal 1 angka 9 UU Perbankan Syariah). Jadi kalau BUSdan UUS dapat 

melakukan lalu lintas pembayaran maka BPRS tidak dapat melakukannya
24

. 

 

3.3.3.2. Tujuan Perbankan Syariah 

Perbankann Syariah sebagaimana diulas dalam pasal 3 UU Perbankan 

syariah bertujuan “menunjang pelaksanaan pembangunnan nsional dalam 

rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan peerataan keadilan rakyat. 

Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pebangunan nasional, 

perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh 

(kaffah) dan konsisten (istiqomah). 

                                                           
24

 Hasan, Zubairi, Undang Undang Perbankan Syariah, Jakarta : Rajawali Pers,  2009. h. 29 
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Dikutip oleh Zubairi Hasan, tertera dalam Pasal 22 UU Perbankn 

Syariah, bahwa kegiatan yang sesuai degan prisip syariah adalah kegatan yag 

tidak mengandung unsur: 

- Riba, penambahan pendapatan secara tidak sah. Dikutip oleh Hendi 

Suhenndi dalam bukunya Fiqh Muamalah, menurut Abdurrahman Al-

Jaziri yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi penikaran 

tertentu, tidak diketahui samaatau tidak menurut syara atau terlambat salah 

satunya
25

. 

- Maisir, transaksi yang digantungkan pada ketiidakjelasan atau untung-

untungan 

- Gharar, trasaksi yang objeknya tidak jelas 

- Haram, transaksi yang objeknya dilarang syariah 

- Zalim, transaksi yang meimbulkan ketidakadilan
26

. 

 

3.3.3.3. Struktur Dalam Perbankan Syariah 

- Bank Indonesia 

- Pemegang Saham Pengendali 

- Dewan Komisaris dan Direksi 

                                                           
25

 Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta : Rajawali Pers, 2010. h. 58 
26

 Hasan, Zubairi, Undang Undang Perbankan Syariah, Jakarta: Rajawali Pers , 2009. h. 31-32 
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- Dewan Pengawas Syariah 

- MUI dan Koite Perbankan Syariah 

 

3.3.4.  Karakteristik Bank Syariah 

Bank syariah memiliki beberapa kharakteristik tertentu yaitu sebagai berikut : 

-   Requitment to operate through Islamic modes of financing. 

-   Bank syariah tidak menjadikan uang sebagai komoditi. 

-  Dalam hal bank mengalami kerugian, nasabah menyimpan dana mungkin 

kehilangan dananya, menurut perbandingan pembagian laba rugi. 

-   Metode bunga digantikan dengan metode bagi hasil (profit and loss 

sharing)
27

 

-   Beban biaya atas pelayanan bank syariah disepakati bersama pada saat akad 

peminjaman atau pembiayaan, dinyatakan dalam bentuk nominaldengan 

istilah sesuai dengan produk yang ditawarkan
28

. 

- Dihindarkannya penggunan presentase atas peminjaman kredit dalam 

menentukan biaya utang karena akan mengikat dan membebani sisa utang 

walaupun masa berlakunya kontrak telah selesai. 

-   Proporsi bagi hasil didasarkan atas jumlah keuntungan usaha yang 

diperoleh debitur. 

                                                           
27

 Luca Errico dan Mitra Farakhbaksh, Islamic Banking: Issuesnin Prudential Regulations and 

Supervision (International Monetary Fund Working Paper, WP/98/30, 1998) h. 6 
28

 Irmayanto, Juli, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Media Ekonomi 

Publishing FE Universitas Trisakti, 1998. h. 61 
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-   Bank syariah tidak menjanjikan jumlah keuntungan yang pasti kepada 

nasabah penyimpan dana yang menyimpan dananya dalam giro wadi’ah 

maupun tabungan deposito/mudhorobah. 

-   Prinsip penjaminan collateral tidak dominan dalam pemberian kredit di 

bank syariah. 

 

3.3.5. Produk – Produk Bank Syariah 

3.3.5.1. Produk Penyaluran Dana 

a. Prinsip Jual Beli (Ba’i)Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan 

kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di depan & termasuk harga 

dari harga yg dijual. Terdapat 3 jenis jual beli dalam pembiayaan modal kerja 

& investasi dalam bank syariah, yaitu: 

-   Ba’i Al Murabahah Jual beli dgn harga asalditambah keuntugan yg 

disepakati antara pihak bank dgn nasabah, dalam hal ini bank menyebutkan 

harga barang kpd nasabah yg kemudian bank memberikan laba dalam jumlah 

tertentu sesuai dgn kesepakatan. 

-   Ba’i Assalam Dalam jual beli ini nasabah sbg pembeli & pemesan 

memberikan uangnya di tempat akad sesuai dgn harga barang yg dipesan & 

sifat barang telah disebutkan sebelumnya. Uang yg tadi diserahkan menjadi 

tanggungan bank sbg penerima pesanan & pembayaran dilakukan dgn segera. 
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-   Ba’i Al Istishna Merupakan bagian dari Ba’i Asslam namun ba’i al 

ishtishna biasa digunakan dalam bidang manufaktur. Seluruh ketentuan Ba’i 

Al Ishtishna mengikuti Ba’i Assalam namun pembayaran dpt dilakukan 

beberapa kali pembayaran. 

b. Prinsip Sewa (Ijarah)Ijarah adl kesepakatan pemindahan hak guna atas 

barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas 

barang yg disewa. Dalam hal ini bank meyewakan peralatan kpd nasabah dgn 

biaya yg telah ditetapkan secara pasti sebelumnya. 

c. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)Dalam prinsip bagi hasil terdapat 2 macam 

produk, yaitu: 

-   Musyarakah Adalah salah satu produk bank syariah yg mana terdapat 2 

pihak atau lbh yg bekerjasama utk meningkatkan aset yg dimiliki bersama 

dimana seluruh pihak memadukan sumber daya yg mereka miliki baik yg 

berwujud maupun yg tdk berwujud. Dalam hal ini seluruh pihak yg 

bekerjasama memberikan kontribusi yg dimiliki baik itu dana, barang, skill, 

ataupun aset-aset lainnya. Yang menjadi ketentuan dalam musyarakah adl 

pemilik modal berhak dalam menetukan kebijakan usaha yg dijalankan 

pelaksana proyek. 

-   Mudharabah Mudharabah adl kerjasama 2 orang atau lbh dimana pemilik 

modal memberikan memepercayakan sejumlah modal kpd pengelola dgn 
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perjanjian pembagian keuntungan. Perbedaan yg mendasar antara musyarakah 

dgn mudharabah adl kontribusi atas manajemen & keuangan pd musyarakah 

diberikan & dimiliki 2 orang atau lebih, sedangkan pd mudharabah modal 

hanya dimiliki satu pihak saja. 

 

3.3.5.2. Produk Penghimpun Dana 

Produk penghimpunan dana pd bank syariah meliputi giro, tabungan, & 

deposito. Prinsip yg diterapkan dalam bank syariah adalah: 

a. Prinsip WadiahPenerapan prinsip wadiah yg dilakukan adl wadiah yad 

dhamanah yg diterapkan pd rekaning produk giro. Berbeda dgn wadiah 

amanah, dimana pihak yg dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan 

harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. 

Sedangkan pd wadiah amanah harta titipan tdk boleh dimanfaatkan oleh yg 

dititipi. 

b. Prisip MudharabahDalam prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan 

bertindak sbg pemilik modal sedangkan bank bertindak sbg pengelola. Dana 

yg tersimpan kemudian oleh bank digunakan utk melakukan pembiayaan, 

dalam hal ini apabila bank menggunakannya utk pembiayaan mudharabah, 

maka bank bertanggung jawab atas kerugian yg mungkin terjadi. 
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Berdasarkan kewenangan yg diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip 

mudharabah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: 

- Mudharabah mutlaqah: prinsipnya dpt berupa tabungan & deposito, sehingga 

ada 2 jenis yaitu tabungan mudharabah & deposito mudharabah. Tidak ada 

pemabatasan bagi bank utk menggunakan dana yg telah terhimpun. 

- Mudharabah muqayyadah on balance sheet: jenis ini adl simpanan khusus & 

pemilik dpt menetapkan syarat-syarat khusus yg harus dipatuhi oleh bank, sbg 

contoh disyaratkan utk bisnis tertentu, atau utk akad tertentu. 

- Mudharabah muqayyadah off balance sheet:Yaitu penyaluran dana langsung 

kpd pelaksana usaha & bank sbg perantara pemilik dana dgn pelaksana usaha. 

Pelaksana usaha juga dpt mengajukan syarat-syarat tertentu yg harus dipatuhi 

bank utk menentukan jenis usaha & pelaksana usahanya. 

 

3.3.5.3. Produk Jasa Perbankan 

Selain dpt melakukan kegiatan menghimpun & menyalurkan dana, 

bank juga dpt memberikan jasa kpd nasabah dgn mendapatan imbalan berupa 

sewa atau keuntungan, jasa tersebut antara lain: 

a. Sharf (Jual Beli Valuta Asing)Adalah jual beli mata uang yg tdk sejenis 

namun harus dilakukan pd waktu yg sama (spot). Bank mengambil 

keuntungan utk jasa jual beli tersebut. 
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b. Ijarah (Sewa)Kegiatan ijarah ini adl menyewakan simpanan (safe deposit box) 

& jasa tata-laksana administrasi dokumen (custodian), dalam hal ini bank 

mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut. 

 

3.3.6. Keunggulan Bank Syariah
29

 

1. Dengan adanya negosiasi antara pihak nasabah dengan pihak bank, tercapai 

suatu hal yang saling menguntungkan. Maka dengan prinsip ini kedua belah 

pihak akan merasa saling diuntungkan dari segi finansial maupun hokum. 

2. Dengan prinsip bagi hasil, jika perusahaan ingin menaikkan usahanya namun 

kekurangan modal, maka dapat mengajukan kredit dengan baik, sehingga 

dapat menerima modal dan juga risiko yang ada lebih rendah daripada 

pinjaman kredit biasanya. 

3. Dapat mendorong para pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya 

dengan baik, dengan adanya bantuan dari pihak bank. 

4. Risiko kerugian lebih kecil dengan menggunakan prinsip ini. Karena apabila 

mengalami kerugian, maka dibagi menurut perjanjian yang dibuat. 

5. Pihak bank akan mendapatkan banyak nasabah dengan menggunakan prinsip 

ini, karena adanya kemudahan-kemudahan (misalnya tanpa agunan) yang 

diberikan oleh bank dan juga akan menaikkan keuntungan yang besarnya 

sesuai dengan perjanjian yang dilakukan.  

                                                           
29

 Ibid 
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3.4. BPR Konvensional 

3.4.1. Pengertian Bank Perkreditan rakyat (BPR) 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang khusus 

melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. Jenis produk yang 

ditawarkan oleh BPR relatif sempit dibandingkan dengan Bank Umum, 

bahkan ada beberapa jenis bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh BPR. 

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1999, Bank Perkreditan rakyat 

(BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional 

maupun berdasarkan prinsip syari’ah yang dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

 

3.4.2. Kegiatan-kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Pada mulanya tugas pokok BPR diarahkan untuk menunjang 

pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan. Dengan semakin 

berkembangnya kebutuhan masyarakat, tugas BPR tidak hanya ditujukan bagi 

masyarakat pedesaan tetapi juga mencakup pemberian jasa bagi masyarakat 

golongan ekonomi lemah didaerah perkotaan. 

Kegiatan-kegiatan BPR antara lain :
30

  

                                                           
30

 Kasmir, Op Cit, h. 42 
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a.   Menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan  

deposito. 

b.      Menyalurkan dana dalam bentuk : 

1)      Kredit Investasi 

2)      Kredit Modal Kerja 

3)      Kredit Perdagangan 

Menurut Drs.H.Malayu S.P. Hasibuan dalam bukunya yang berjudul ” 

Dasar-dasar Perbankan” selain tugas diatas, usaha yang dilakukan BPR 

adalah:
31

  

a.       Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, 

deposito berjangka, sertifikat deposito maupun tabungan. 

b.      Menyediakan pembiayaan bagi nasabah. 

c.       Menempatkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI). 

3.      Usaha Yang Dilarang Bagi BPR 

Ada beberapa usaha yang tidak boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR), seperti yang diungkapkan oleh Kasmir, SE., MM., dalam buku 

karangannya ”Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya” yaitu : 

a.       Menerima simpanan giro. 

b.      Mengikuti kliring. 

c.       Melakukan kegiatan valuta asing. 

d.   Melakukan kegiatan perasuransian. 

                                                           
31

 H.Malayu S.P Hasibuan, Op Cit, h. 38 
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Sedangkan menurut Drs.H.Malayu S.P. Hasibuan, usaha-usaha yang dilarang 

bagi BPR meliputi : 

a.  Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas 

pembayaran. 

b.  Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. 

c.  Melakukan penyertaan modal. 

d.  Melakukan usaha perasuransian. 

 

3.5. BPR Syariah 

3.5.1. Pengertian BPRS 

Menurut Undang-undang Perbankan BAB III pasal 1, bank menurut 

jenisnya terdiri dari a). Bank Umum b). Bank Perkreditan Rakyat. Lebih jauh 

lagi dalam pasal 13 butir c menyatakan bahwa usaha-usaha BPR meliputi : 

menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah
32

.  

Dalam mengembangkan BPRS, telah terbentuk suatu badan yang 

menyelenggarakan pendidikan dan memberikan Technical assistance untuk 

BPRS, yaitu ISED (Institude for Syariah Economic Development) dan 

yayasan Pendidikan Pengembangan Bank Syari’ah. 

                                                           
32

 Karnaen Perwaatmadja dan Syafi’I Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, (Yogyakarta 

: Dana Bhakti Wakaf, 1992), h. 95. 
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BPRS adalah Bank Perkreditan Rakyat yang menjalankan tugas dan 

fungsinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

3.5.2. Produk-produk BPR Syari’ah 

Secara garis besar, produk BPR Syari’ah adalah sebagai berikut : 

1.      Mobilisasi Dana Masyarakat, yaitu :
33

  

a.       Simpanan Amanah. 

b.      Tabungan Wadi’ah. 

c.       Deposito Wadi’ah / Deposito Mudharabah. 

2.      Penyaluran Dana Masyarakat, yaitu : 

a.       Pembiayaan Mudharabah. 

b.      Pembiayaan Musyarakah. 

c.       Pembiayaan Bai Bithaman Ajil. 

d.      Pembiayaan Murabahah. 

e.       Pembiayaan Qardhul Hasan. 

3.      Jasa Perbankan Lainnya 

Bank secara bertahap akan menyediakan jasa memperlancar pembayaran 

rekening listrik, pembayaran air, telepon, transfer, angsuran KPR, dll. 

Agar BPR Syari’ah itu sehat, hendaknya :
34

  

1.    Memiliki likuiditas yang cukup sehingga dapat memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya. 

                                                           
33

 Ibid, h. 104-107. 
34

 Ibid, h. 108. 
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2.    Memiliki solvabilitas yang baik artinya dapat memenuhi kewajiban 

jangka panjangnya. 

3.  Memiliki rentabilitas yang baik, artinya BPR itu dapat memperoleh 

keuntungan yang wajar. 

Beberapa strategi yang diperlukan dalam menjalankan 

operasional BPR agar mendapatkan sasaran nasabah yang tepat menurut 

Karnaen Perwaatmadja dan Antonio Syafi’i adadlah :
35

  

1.     Untuk usaha bagi hasil BPR Syari’ah sebaiknya mengadakan solitisasi. 

2.     Dipilih usaha yang waktu perputaran uangnya pendek dengan 

mengutamakan usaha skala menengah dan kecil. 

3.      Mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan, serta persaingan dari produk 

yang akan dibiayai. 

Sedangkan menurut Zainul Arifin, dalam bukunya yang 

berjudul ”Memahami Bank Syari’ah”, disebutkan bahwa strategi yang 

dapat dilakukan BPRS adalah sebagai berikut :
36

  

1.  Strategi peningkatan kwalitas aktive produktif : Intensifikasi penagihan, 

revitalisasi pembiayaan (reschedule, restructure, & reconditioning). 

2.  Strategi penghimpunan dana (kamampuan menjual / selling skill, kualitas 

pelayanan / service excellent, mempertajam fokus pasar). 

                                                           
35

 Ibid, h. 109. 
36

 Zainul Arifin, Memahami Bank Syari’ah lingkup, peluang, tantangan dan prospek, (Jakarta 

: ALVABET, 1999), h. 138. 
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3.  Strategi penyaluran dana (target pembiayaan, segmentasi pembiayaan, 

perangkat analisis pembiayaan). 

4.      strattegi efisiensi biaya (Cost Cutting). 

5.      Strategi hubungan antarlembaga keuangan (komunikasi antarlembaga). 

 

B. Pembiayaan 

1. Pengertian Pembiayaan 

Sebelum pemaparan tentang pengertian pembiayaan, kita mengetahui 

bahwa diantara kegiatan ekonomi adalah adanya aktifitas bisnis. Adapun 

pengertian bisnis adalah aktifitas yang mengarah pada peningkatan nilai 

tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengolahan barang 

(produksi)
37

. 

Masyarakat bisnis yang selalu berproduksi dan meningkatkan 

usahanya dalam rangka memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan, 

serta untuk mengembangkan usahanya, sudah tentu sangat membutuhkan 

permodalan dan suntikan dana dari invenstor (seperti lembaga keuangan, 

investor dan lain-lain sebagainya). 

Kerjasama atau sinergi antara pebisnis (usahawan) dengan lembaga 

keuangan adalah suatu keniscayaan, mengingat pada dasarnya manusia adalah 

sebagai makhluk social yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Sebagus 

                                                           
37

 Muhammad, 2005, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta, UPP AMP YKPN. h: 
16-17 
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dan secemerlang apapun sebuah ide seseorang dalam menciptakan  dan 

menemukan sebuah peluang bisnis tanpa ditopang oleh dana yang cukup maka 

peluang atau temuan suatu produk itu tentulah tidak akan pernah terwujud. 

Oleh sebab itulah unsur pendanaan menjadi sangat penting. 

Bank syariah yang dalam hal ini sebagai intermediasi antara orang 

yang berkelebihan dana dengan yang membutuhkan dana merupakan sarana 

yang tepat untuk menjalin kerjasama usaha yang adil, jujur, bebas dari unsur 

ribawi (usury), bebas dari maysir (gambling) dan gharar (uncertainty). 

Dari paparan di atas dapatlah diketahui bahwa bisnis dan pembiayaan 

adalah dua hal yang saling mengait satu sama lain. Dari situlah kemudian 

dapat dijelaskan bahwa: 

Pembiayaan financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu 

pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, 

baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah 

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan
38

. 

Pembiayaan secara luas yaitu pembiayaan yang dikeluarkan untuk 

mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun 

dijalankan oleh orang lain
39

. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk 

                                                           
38

 Ibid, h: 17  
39

 Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah,(Yogyakarta: UPP AMD YKPN, 2002), 195 
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mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti 

bank syariah kepada nasabah
40

. 

Berdasarkan peraturan UU no.7 tahun  1992 dalam UU no. 10 tahun 

1998 pasal 1 angka 12: 

“Pembiayaan bersadarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau 

tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang menjawabkan pihak yang 

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut, setelah jangka 

waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.Dari pengertian yang ada 

mengenai pembiayaan maka dapat di lihat bahwa pemberian pembiayaan 

melibatkan dua pihak yang berkepentingan langsung yaitu pihak pemberi 

pembiayaan serta pihak penerima pembiayaan dan dalam prakteknya 

pembiayaan bank itu merupakan pemberian pinjaman kepada nasabahnya 

dalam jumlah tertentu dan setelah jangka waktu tertentu nasabah harus 

mengembalikan uang dan tagihan dengan imbalan atau  bagi hasil
41

.  

Dalam hal ini bank syariah berperan sebagai pemberi atau penyedia 

pembiayaan kepada nasabah baik dalam bentuk murabahah, mudharabah, 

musyarakah dan lain sebagainya.  

                                                           
40

 Wiroso, Jual Beli Murabahah,(Yogyakarta: UII Press, 2005), 1 
41

 Bagi hasil bisa dikenalkan dengan istilah profit shring atau pembiayaan laba. Ridwan, 

Manajemen Baitul Mall wa Tamwil (BMT), (Yogyakarta: UII press, 2002), 120. 
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Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau 

istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan bank 

Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah dalam bentuk 

rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat 

berharga syariah, penempatan, penyertaan modal sementara, komitmen dan 

kontijensi pada rekening administrative serta sertifikat wadiah bank Indonesia 

(peraturan bank Indonesia No. 5/7PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003)
42

. 

Hal di atas sejalan dengan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan 

pasal 1, yakni bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak. Terkait dengan perbankan syariah, dalam undang-

undang yang sama dinyatakan bahwa bank umum adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan 

prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran
43

. 

 

 

 

2. Tujuan Pembiayaan 

                                                           
42

 Ibid, h: 17 
43

 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, Zikrul Hakim, 2003, h: 60-
61 
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Jika di dalam al-Qur’an disebutkan Allah agar harta itu tidak hanya 

berputar dikalangan orang kaya saja, maka ayat ini memberikan petunjuk 

kepada manusia agar harta atau uang itu harus diputar dan tidak boleh 

dibendung. Ibarat air yang jika dibendung akan membuat banjir. 

Secara umum pembiayaan bertujuan untuk memperlancar jalannya 

roda perekonomian sehingga ekonomi menjadi kokoh, namun jika tujuan ini 

dipecah lagi dan dibagi maka adapun yang menjadi tujuan dari pembiayaan 

dibagi menjadi dua kategori yaitu tujuan secara mikro dan tujuan secara 

makro. 

a. Tujuan Makro
44

 

1. Peningkatan ekonomi ummat, artinya: masyarakat yang tidak mendapatkan 

akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan 

akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya. 

2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan 

usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari 

melakukan aktifitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana kepada pihak yang 

minus dana, sehingga dapat tergulirkan. 

3. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang 

bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya 

produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana. 

                                                           
44

 Muhammad, 2005, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, h: 
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4. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sector-sektor usaha 

melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan 

menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan 

kerja baru. 

5. Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu 

melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari 

hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. 

Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan. 

b. Adapun Secara Mikro
45

 

1. Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki 

tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha 

menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan 

laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup. 

2. Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar 

menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan 

risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh 

melalui tindakan pembiayaan. 

3. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya: sumber daya ekonomi dapat 

dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan 

sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan 

sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka 

                                                           
45
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dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada 

dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi. 

4. Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada 

pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam 

kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi 

jembatan dalam penyeimbang dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang 

kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana. 

 

3. Fungsi Pembiayaan
46

 

Pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk: 

1) Meningkatkan daya guna uang 

Uang yang disimpan, didepositokan di bank akan digunakan oleh bank 

untuk pembiayaan kepada nasabah (pengusaha) guna mengembangkan usaha 

dan meningkatkan produktifitas usahanya. Dengan demikian akan terjadi 

peningkatan daya guna uang dalam arti uang tersebut diputar dan 

dikembangkan guna menghasilkan profit yang pada akhirnya akan 

menguntungkan bank dan nasabah. 

Uang yang ada di bank tidak idle (mengendap atau diam) akan tetapi 

terus dipergulirkan kepada nasabah pembiayaan dengan demikian uang akan 

meningkat daya gunanya di tengah masyarakat. 

2) Meningkatkan daya guna barang 

                                                           
46
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Pengusaha yang memproduksi barang dan berbagai macam produk 

sudah tentu mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi, meningkatkan nilai 

guna suatu benda dan membuat suatu nilai tambah karena usaha tidak terlepas 

dari bisnis. Oleh karenanya dana untuk memproduksi suatu barang tidaklah 

bisa didanai sepenuhnya oleh para usahawan saja, akan tetapi membutuhkan 

modal tambahan, dana tambahan berupa dana pembiayaan yang berasal dari 

bank. 

Begitu juga dengan proses pemindahan suatu barang yang kurang 

bernilai di suatu tempat dipindahkan ke suatu daerah yang di daerah tersebut 

barang itu bernilai dan berharga, tentulah para distributor perlu dan butuh 

dana yang cukup untuk proses pendistribusian, dan ini tentu membutuhkan 

pembiayaan yang berasal dari bank. 

3) Meningkatkan peredaran uang 

Uang yang beredar baik dalam bentuk uang kartal maupun uang giral 

yang berasal dari pembiayaan menandakan adanya kegairahan berusaha di 

masyarakat. Semakin banyak uang beredar di suatu daerah maka akan 

semakin bagus perputaran roda ekonomi di suatu daerah tersebut. 

 

 

4) Menimbulkan kegairahan berusaha 

Pengusaha yang telah memulai suatu usaha dan bilamana usahanya 

telah maju dan berkembang tentulah akan menemui berbagai permasalahan 
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diantaranya seperti “happy problem” yaitu ketika jumlah demand lebih 

banyak dari supply yang ada, artinya banyak sekali permintaan konsumen. 

Dari situlah kemudian muncul kebutuhan dari usahawan untuk 

menambah pasokan barang dan jasa melalui pembiayaan dari bank. Dengan 

demikian akan terjadi lonjakan produksi dan jasa dari usahawan guna 

mengimbangi permintaan pasar, begitulah seterusnya seperti berantai, 

usahawan dapat suntikan pembiayaan, permintaan pasar terpenuhi dan terus 

bergulir dengan semangat kegairahan berusaha di tengah masyarakat. 

5) Stabilitas ekonomi 

Dalam ekonomi yang tidak stabil, peranan pembiayaan sangat 

dibutuhkan untuk usaha peningkatan ekonomi masyarakat, seperti pembiayaan 

untuk UMKM, pembiayaan modal usaha dan lain sebagainya. Untuk itulah 

bank memainkan peranan yang sangat penting dalam menstabilkan ekonomi, 

terutama melalui instrument pembiayaan.  

6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional 

Usahawan yang ada di dalam negeri akan membutuhkan banyak 

permodalan dan pembiayaan dari bank, hal ini berarti bahwa dengan 

bertambahnya pembiayaan yang diperoleh usahawan dalam negeri akan 

meningkatkan profit dan pada akhirnya akan menyumbangkan pajak yang 

lebih kepada Negara. Perputaran inilah yang pada ujungnya akan menjadikan 

pendapatan nasional menjadi meningkat. 
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Jika uang yang ada di dalam negeri diprioritaskan oleh masyarakat 

untuk produsen asing (seperti membeli produk-produk asing, bergabung 

dengan MLM/network marketing asing), sudah tentulah devisa dan 

pendapatan negara akan berkurang karena uang berputar di luar negeri, 

berbeda dengan kita memilih memutarkan uang ke pengusaha dalam negeri 

yang akan meningkatkan devisa dalam negeri secara tidak langsung. 

Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan 

karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara 

melalui pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan 

devisa untuk urusaan konsumsi berkurang, sehingga langsung atau tidak, 

melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah. 

 

 

 

 

 

 

C. MURABAHAH 

1. Pengertian Murabahah 
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Murabahah dalam arti bahasa berasal dari kata raabaha  (   ) yang 

asal katanya rabaha yang artinya tambahan
47

. Menurut istilah fiqh dalam 

Kamus Istilah Fiqh dijelaskan bahwa murabahah adalah "bentuk jual-beli 

barang dengan tambahan harga (cost plus) atas harga pembelian yang pertama 

secara jujur. Dengan murabahah ini, orang pada hakikatnya ingin mengubah 

bentuk bisnisnya dari kegiatan pinjam-meminjam menjadi transaksi jual-

beli"
48

. 

Salah satu skim fiqh yang paling popular digunakan oleh perbankan 

syariah adalah skim jual beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazimnya 

digunakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya
49

. Definisi murabahah 

menurut para pakar fiqh di antaranya: 

Menurut Wahbah al-Zuhaili pengertian murabahah adalah menjual 

suatu barang dengan harga yang serupa dengan harga yang pertama tetapi 

ditambah keuntungan
50

. Dalam hal ini Jumhur Ulama juga sepakat bahwa jual 

beli murabahah adalah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang 

kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan laba dalam jumlah tertentu
51

. 
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Sedangkan menurut ahli fiqih bai’ murabahah adalah menjual barang 

dengan mengambil keuntungan (laba) yang tertentu
52

. Dalam murabahah asal 

pokok dan laba sama-sama diketahui dengan jelas, demikian juga kalau 

diterangkan segala pengeluaran yang telah dapat dipandang sebagai pokok. 

Ulama Hanafiah membolehkan penjualan dengan dua syarat: a. Barang yang 

dijual itu benda bukan mata uang (emas atau perak), b. Untung yang 

dimaksud jelas jumlahnya. 

Sebagian ulama lain memberi pengertian: 

a. Menurut ulama Hanafiyah:  “Pertukaran harta (benda) dengan harta 

berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”. (Alauddin al-Kasani, Bada’i ash-

Shana’I fi Tartib asy-Syara’i, juz 5, hal. 133) 

b. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu’ : “Pertukaran harta dengan harta 

untuk kepemilikan”. (Muhammad asy-Syarbini, Mugni al-Muhtaj, juz 2, hal. 

2) 

c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni : “ Pertukaran harta dengan 

harta untuk saling menjadikan milik”. (Ibnu Qudamah, al-Mughni, juz 3, hal. 

559) 
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d. Tukar menukar harta meskipun ada dalam tanggungan atau kemanfaatan 

yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk 

memberikan secara tetap (Raudh al-Nadii Syarah Kafi al-Muhtadi, 203). 

e. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan 

melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling ridha. 

(Idris Ahmad, Fiqh al-Syafi’iyah) 

f. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab 

dan qabul dengan cara yang sesuai dengan syara. (Taqiyuddin, Kifayat al-

Akhyar, hal. 329) 

g. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan dan 

memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang 

dibolehkan. (Fiqh al-Sunnah, hal. 126) 

Dari beberapa pendapat ulama tentang definisi murabahah di atas 

dapat diambil kesimpulan bahwa murabahah merupakan jual beli barang 

dimana penjual harus transparan (menjelaskan dari awal) bahwa barang yang 

dijual sesuai dengan harga pokok (asal) ditambahkan dengan keuntungan 

tertentu yang dikehendaki oleh penjual. Penjual harus menjelaskan berapa 

modal dan berapa untung yang dimaksud. 

Seorang praktisi perbankankan, Muhammad Syafi'i Antonio 

menjelaskan bahwa "bai’ al murabahah adalah jual beli barang pada harga asal 



54 
 

dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah, 

penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu 

tingkat keuntungan sebagai tambahannya"
53

.Murabahah merupakan salah satu 

dari bentuk jual beli amanah. Murabahah adalah jual beli suatu barang di 

mana penjual memberitahukan harga belinya kepada pembeli dan pembeli 

membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. 

Murabahah merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan jual 

beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga-

lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan 

perdagangan para nasabahnya. 

Ibnu Qudamah mendefinisikan, murabahah adalah menjual dengan 

harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati
54

. 

Misalnya, sesorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan 

keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan 

dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga 

pembeliannya, misalnya 10% atau 20%. 

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-

MUI/IV/2000. Pengertian murabahah yaitu menjual suatu barang dengan 

menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan 
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harga yang lebih sebagai laba
55

. Dalam fatwa tersebut juga dibahas mengenai 

ketentun umum murabahah dalam bank syariah, ketentuan murabahah kepada 

nasabah, jaminan, hutang, penundaan pembayaran, serta bangkrut dalam 

murabahah
56

. 

Dari pengertian murabahah di atas dapat dikemukakan bahwa inti dari 

jual beli murabahah adalah penjual mendapatkan manfaat keuntungan dan 

pembeli mendapa manfaat dari benda yang dia beli. Karena dalam definisinya 

disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik murabahah adalah 

si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan 

menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. 

 

 

 

 

2. Landasan Syariah 

Murabahah merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini 

berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran dan Hadits. Di 

antara landasan syari’ah yang memperbolehkan praktik akad jual beli 

murabahah adalah sebagai berikut: 

a. Alquran 
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“… Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba …” (QS. Al-

Baqarah: 275)
57

 

Dalam ayat ini, Allah memertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara 

umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, 

jual beli murabahah mendapat pengakuan dan legalitas dari syara’, dan sah 

untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan bank syariah karena ia 

merupakan salah satu jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi. 

QS. An-Nisa: 29
58

  

                                    

                                                                                              

                       

“Hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan sukarela di antaramu” (QS. An-Nisa: 29) 

 

Ayat ini melarang segala bentuk transaksi yang batil. Di antara 

transaksi yang dikategorikan batil adalah yang mengandung bunga (riba) 
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sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional. Berbeda dengan 

murabahah, dalam akad ini tidak ditemukan uunsur bunga, namun hanya 

menggunakan margin. Ayat ini juga mewajibkan untuk keabsahan setiap 

transaksi murabahah harus berdasarkan prinsip kesepakatan kedua pihak yang 

dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal 

yang menyangkut hak dan kewajiiban masing-masing. 

 

b. Hadits 

  

                   

Dari Abu Said al Khudri bahwa Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya 

jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”. 

Hadits ini yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah ini 

merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Hadits ini memberikan 

prasyarat bahwa akad jual beli murabahah harus dilakukan dengan adanya 

kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan 

yang yang terdapat dalam jual beli murabahah, seperti penentuan harga jual, 

margin yang diinginkan, mekanisme pembayaran dan lainnya, harus terdapat 
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persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank, tidak bisa ditentukan 

secara sepihak
59

. 

 

c. Ijma’ Ulama 

Selain Al-Qur’an dan Hadits Rasulullah SAW yang dijadikan sebagai 

landasan hokum murabahah, maka ijma’ ulama juga dapat dijadikan acuan 

hokum murabahah. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Abdullah 

Syeed: “Al-Qur’an tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan 

murabahah, 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
60

.” 

Menurut Imam Malik, murabahah itu dibolehkan (mubah) dengan 

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

Madinah mengenai hukum tentang orang yang membeli baju disebuah 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 
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itu membelinya, maka transaksi itu sah. Sedangkan Marghinani seorang fiqih 

mazhab Hanafi membenarkan keabsahan murabahah berdasarkan kondisi 

penting bagi validitas penjualan di dalamnya. Demikian pula Nawawi dari 

mazhab Syafi’i, secara sederhana mengemukakan bahwa penjualan 

murabahah itu sah menurut hukum tanpa bantahan
61

. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa landasan hukum pembiayaan murabahah adalah Al-Qur’an 

dan hadits Rasulullah SAW serta Ijma’ ulama. 

 

d. Kaidah Fiqh, yang menyatakan: 

 

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil 

yang mengharamkannya.” 

 

 

e. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional 

(1) Nomor 4/ DSN-MUI IV/ 2000 tanggal 1 April 2000 tentang Murabahah 

Penjelasannya: 
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Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai 

murabahah, yaitu sebagai berikut
62

:  

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

- Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari‟ at Islam 

- Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah 

disepakati kualifikasinya.  

- Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan 

pembelian ini harus sah dan bebas riba.  

- Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, 

misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Bank kemudian menjual 

barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga 

plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur 

harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.  

- Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka 

waktu tertentu yang telah disepakati.  

- Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, 

pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.  
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- Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang 

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

secara prinsip menjadi milik bank.  

Aturan yang dikenakan kepada nasabah dalam murabahah ini dalam fatwa 

adalah sebagai berikut
63

:  

- Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang 

atau asset kepada bank.  

- Jika bank menerima permohonan tersebut ia harus membeli terlebih dahulu 

asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. 

- Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah 

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

disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat kemudian 

kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.  

- Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang 

muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.  

- Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank 

harus dibayar dari uang muka tersebut.  
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- Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, 

bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.  

- Jika uang muka memakai kontrak „urbun sebagai alternatif dari uang muka, 

maka:  

- jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal 

membayar sisa harga; atau 

-  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 

(2) Nomor 13/ DSN-MUI IX/ 2000 tanggal 16 September 2000 tentang Uang 

Muka Dalam Murabahah, 

(3) Nomor 16/ DSN-MUI IX/ 2000 tanggal 16 September 2000 tentang Diskon 

Dalam Murabahah,  

(4) Nomor 17/ DSN-MUI IX/ 2000 tanggal 16 September 2000 tentang Sanksi 

Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran, dan 

(5) Nomor 23/ DSN-MUI/ III/ 2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Potongan 

Pelunasan Dalam Murabahah. 

Berdasarkan fatwa-fatwa tersebut, Bank Indonesia mengatur lebih lanjut 

dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia atau Surat Edaran Bank Indonesia, 

seperti tentang kolektibilitas dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syari’ah 
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Indonesia (PAPSI). Sesuai UU No.10/1998 tentang perubahan UU No.7 

tentang Perbankan dalam penjelasan pasal 6 huruf m dijelaskan bahwa yang 

mempunyai kewenangan untuk mengatur kegiatan usaha Bank Syari’ah 

adalah Bank Indonesia. 

 

3. Syarat dan Rukun          

Al-Kasani menyatakan bahwa akad bai‟  murabahah akan dikatakan sah, jika 

memenuhi beberapa syarat berikut ini
64

:  

a. Mengetahui harga pokok (harga beli), disyaratkan bahwa harga beli harus 

diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi 

keabsahan bai‟  murabahah.  

b. Adanya kejelasan margin (keuntungan) yang diinginkan penjual kedua, 

keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli kedua atau dengan 

menyebutkan persentasi dari harga beli.  

c. Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan 

barang mitsli, dalam arti terdapat padanya di pasaran, dan lebih baik jika 

menggunakan uang.  

d. Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa 

barang ribawi.  

e. Akad jual beli pertama harus sah adanya.  
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f. Informasi yang wajib dan tidak diberitahukan dalam bai‟  murabahah.  

Sedangkan menurut jumhur ulama‟  rukun dan syarat yang terdapat dalam 

bai‟  murabahah sama dengan rukun dan syarat yang terdapat dalam jual beli, 

dan hal itu identik dengan rukun dan syarat yang harus ada dalam akad. 

Menurut Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanya satu, yaitu 

sighat (ijab qobul), adapun rukun-rukun lainnya merupakan derivasi dari 

sighat. Dalam artian, sighat tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak yang 

bertransaksi, misalnya penjual dan pembeli, dalam melakukan akad tentunya 

ada sesuatu yang harus ditransaksikan, yakni objek transaksi
65

. Rukun 

murabahah antara lain
66

:  

a. Penjual (Bai‟ )  

Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang 

yang akan dijual belikan, kepada konsumen atau nasabah.   

b. Pembeli (Musytari)   

Pembeli merupakan, seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan, 

dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.  

c. Objek jual beli (Mabi‟ )  
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Adanya barang yang akan diperjual belikan merupakan salah satu unsur 

terpenting demi suksesnya transaksi. Contoh : alat komoditas transportasi, alat 

kebutuhan rumah tangga dan lain lain.  

d. Harga (Tsaman)  

Harga merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu 

nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual.  

e. Ijab qobul  

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah 

kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qobul 

yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan qabul perlu diungkapkan 

secara jelas dan transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti 

akad jual beli, akad sewa, dan akad nikah. 

 

 

 

 

 

 

4. Jenis Murabahah 
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Dalam konsep di perbankan syariah, jual beli murabahah dapat 

dibedakan menjadi 2, yaitu 
67

: 

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 dan 

dilakukan tidak terkait dengan jual beli murabahah sendiri. Dengan kata lain, 

dalam murabahah tanpa pesanan, bank syariah menyediakan barang atau 

persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan 

ada nasabah yang membeli atau tidak
68

. sehingga proses pengadaan barang 

dilakukan sebelum transaksi / akad jual beli murabahah dilakukan. Pengadaan 

barang yang dilakukan bank syariah dapat dilakukan dengan beberapa cara 

antara lain :  

a) Membeli barang jadi kepada produsen (prinsip murabahah).  

b) Memesan kepada pembuat barang / produsen dengan pembayaran 

dilakukan secara keseluruhan setelah akad (prinsip salam).  
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c) Memesan kepada pembuat barang / produsen dengan pembayaran yang 

dilakukan di depan, selama dalam masa pembuatan, atau setelah penyerahan 

barang (prinsip isthisna).  

d) Merupakan barang-barang dari persediaan mudharabah atau musyarakah.  

2) Murabahah berdasarkan pesanan  

Sedangkan yang dimaksud dengan murabahah berdasarkan pesanan 

adalah jual beli murabahah yang dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan 

atau nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah
69

. Jual beli 

murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa 

disebut dengan murabahah lil amir bissyira’. Dalam murabahah berdasarkan 

pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari 

nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk 

membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian 

kepada nasabah). 

Sedangkan menurut Ahmad Mulhim, adalah permintaan pembelian 

sebuah komoditas dengan kriteria tertentu yang diajukan oleh pihak nasabah 

yang selanjutnya disetujui oleh pihak bank. Kemudian pihak bank berjanji 

akan membelikan komoditas sebagaimana dimaksud dan pihak nasabah 
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berjanji akan membeli sesuai dengan harga pokok pembelian ditambah 

dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua pihak. 

Dalam kasus jual beli biasa, misalnya seseorang ingin membeli barang 

tertentu dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang tersebut belum ada 

pada saat pemesanan, maka si penjual akan mencari dan membeli barang yang 

sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjualnya kepada si pemesan
70

. 

3) Murabahah Cicilan  

Istilah Bai` Bits-Tsaman Ajil sesungguhnya istilah yang baru 

dalam  literatur fiqih Islam. Meskipun prinsipnya memang sudah ada sejak 

masa lalu. Bai’ bitsaman ajil adalah jual beli barang dengan pembayaran 

cicilan. Harga jual adalah harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati. 

Secara makna harfiyah, Bai` maknanya adalah jual-beli atau transaksi. 

Tsaman maknanya harga dan Ajil maknanya bertempo atau tidak tunai. Jenis 

transaksi ini sesuai dengan namanya adalah jual-beli yang uangnya diberikan 

kemudian atau ditangguhkan. Tsaman Ajil maknanya adalah harga 

belakangan. Maksudnya harga barang itu berbeda dengan bila dilakukan 

dengan tunai. 

Jika harga jual telah disepakati dan ditetapkan, maka harga tersebut 

tidak boleh diubah walaupun terjadi inflasi, deflasi, atau kenaikan tingkat suku 

bunga pasar. Hal inilah yang membedakan dengan konsep ekonomi 
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konvensional, yang menetapkan imbalan atas kredit/pembiayaan. Dengan 

demikian, bunga/imbalan yang dibebankan kepada nasabah akan mengikuti 

pergerakan (naik atau turunnya) tingkat suku bunga. Perbedaan yang lain 

adalah jika terjadi penunggakan pembayaran, maka dalam konsep ekonomi 

konvensional akan dikenakan penalty dengan bunga berbunga. Hal ini tidak 

boleh terjadi dalam ekonomi Islam
71

. 

Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah: 

1.      Mempercepat pembayaran cicilan, atau 

2.      Melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo
72

. 

Hal ini dijelaskan dalam fatwa DSN MUI Nomor 

23/DSN.MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah.  

 

5. Kaidah dan hal-hal yang berhubungan dengan pembiayaan murabahah 

Menurut Muhammad, ada beberapa kaidah dan hal-hal yang 

berhubungan dengan pembiayaan murabahah, antara lain
73

: 

a.      Murabahah harus digunakan untuk barang-barang yang halal. 

b.      Biaya aktual dari barang yang akan diperjual belikan harus diketahui 

oleh pembeli. 
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c.    Harus ada kesepakatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) atas 

harga jual yang termasuk didalam harga pokok penjual (Cost of Good Sold) 

dan margin keuntungan. 

d.   Jika ada perselisihan atas harga pokok penjual, pembeli mempunyai hak 

untuk menghentikan dan membatalkan perjanjian. 

e.   Jika barang yang akan dijual tersebut dibeli dari pihak ketiga maka 

perjanjian jual beli dengan pihak pertama harus sah menurut syari’at Islam. 

f.    Murabahah memegang kunci nomor dua setelah prinsip bagi hasil dalam 

bank Islam. Murabahah dapat diterapkan dalam: 

1. Pembiayaan pengadaan barang. 

2. Pembiayaan pengeluaran Later of Credit (LC)
74

. 

g.      Murabahah akan sangat berguna sekali bagi seseorang yang 

membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana pada saat itu ia 

kekurangan likuiditas. Calon nasabah meminta pada bank agar membiayai 

pembelian barang tersebut dan bersedia menebusnya pada saat diterima. 

Harga pemesanan adalah harga beli pokok Plus harga keuntungan yang telah 

disepakati. 
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6. Implementasi pembiayaan murabahah 

Bank syariah dengan menggunakan fasilitas murabahab dapat 

membiayai nasabah untuk keperluan modal kerja atau pembiayaan 

perdagangan. Menurut Muhammad, ada beberapa implementasi pembiayaan 

murabahah antara lain: 

Tujuan pembiayaan antara lain: 

1)   Bank dapat menerima modal kerja nasabahnya untuk membeli. 

a.    Bahan mentah. 

b.    Bahan setengah jadi. 

c.    Barng jadi. 

d.    Stok dan persediaan. 

e.    Suku cadang dan penggatian. 

2)    Bank dapat pula membiayai penjualan barang atau jasa yang dilakukan 

oleh nasabahnya. Termasuk didalamnya biaya produksi barang, baik untuk 

pasar domestik maupun diekspor. Pembiayaan akan meliputi: 

a.    Biaya barang mentah. 

b.   Tenaga kerja. 
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c.    Overheads Cost. 

d.    Margin keuntungan. 

3)   Nasabah dapat pula meminta bank untuk membiayai stok dan persediaan 

mereka. Keprluan pembiayan mereka ditentukan pada besarnya stok dan 

persediaannya (Re-Ordering Level). Pembiayaan juga meliputi : 

a.    Bahan Mentah. 

b.   Tenaga kerja. 

c.    Overhead. 

4)    Dalam hal ini, diamana para nasabah perlu untuk mengimpor bahan 

mentah, barang setengah jadi, suku cadang, dan penggantian dari luar negeri 

menggunakan Letter of Credit
75

, bank dapat membiayai permintaan akan 

Letter of Credit tersebut dengan menggunakan prinsip murabahah. 

5)  Nasabah yang telah mendapatkan kontrak, baik kontrak bakerja maupun 

kontrak pemasukan barang, dapat juga meminta pembiayaan dari bank. 

Kemudian bank dapat membiayai keperluan ini dengan prinsip murabahah 

dan untuk itu bank dapat meminta Surat Permintaan Kerja (SKP) dari nasabah 

yang bersangkutan. 
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Dari beberapa implementasi diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan 

murabahah digunakan untuk beberapa keperluan, di ntaranya seprti modal 

kerja, biaya penjualan barang atau jasa, biaya akan stok atau persediaan, 

pemintaan biaya akan Letter of Credit dan biaya akan mendapatkan kontrak 

baik kontrak kerja maupun kontrak pemasukan barang. 

 

7. Aspek Teknis Pembiayaan Murabahah 

Dengan prinsip murabahah, bank syari’ah akan membeli barang atau jasa lalu 

menjualnya kepada nasabah dengan mengambil margin keuntungan. Bank 

memberikan waktu tangguh bayar  kepada nasabah selama 30 hari, 60 hari, 90 

hari atau jangka waktu lain yang isepakati bersama
76

. 

Adapun aspek teknis pembiayaan murabahah menurut Muhammad antara 

lain
77

: 

Outring Purhase 

a.    Bank menunjuk nasabahnya sebagai agen pembelian barang yang 

dimaksud atas nama bank, dan bank membayar harga barang. Pembayaran 
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harga beli hanya sah bila dilengkapi Invance, Draft Bill, Confimend Delivery 

Order, atau dokumen-dokumen sejenis. Bank harus memastikan bahwa: 

-   Draft Bill tidak boleh kadaluarsa (biasanya tidak lebih dari 14 hari setelah 

tanggal tertulis). 

-    Pembiayaan ganda (Double Financing) harus dihadiri. 

b.   Bank syari’ah selanjutnya menjual barang ke nasabahnya dengan harga 

yang telah disepakati bersama, yaitu harga pembelian ditambah margin 

keuntungan dan penerbitan suatu murabahah note bernilai nominal besar 

harga jual untuk dilunasi dengan tangguh tempo 30 hari, 60 hari, 90 hari atau 

jangka waktu lain yang telah disepakati bersama. 

c.    Pada saat note murabahah jatuh tempo, nasabah membayar bank dengan 

menerbitkan rekening korannya pada bank yang bersangkutan atau keliring 

cek atau Draft. 

Penjualan barang atau jasa 

a.    Bank syari’ah membiayai pebuatan barang, dan selanjutnya menjual 

barang tersebut kepada nasabahnya pada harga yang telah disepakati bersama, 

yaitu biaya tambahan margin keuntungan bank. 

b.    Pembayaran dilakukan dengan tangguh dalam tempo 30 hari, 60 hari , 90 

hari atau jangka waktu lain yang telah disepakati bersama. 
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c.     Nasabah melunasi pembayaran kepada bank  pada saat jatuh tempo. 

Impor barang dan pembelian barang dengan latter of  credit 

a.     Nasabah memberi tahu bank syari’ah kebutuhan fasilitas letter of credit 

dan meminta bank untuk membeli atau mengimpor barang dengan kesediaan 

nasabah dating dengan membeli barang yang dimaksud dari bank ketika 

barang dengan prinsip murabahah. 

b.    Bank melalui agennya (Bank Devisa Tertunjuk) mengeluarkan letter of 

credit dan membayarnya dengan negosiating bank dengan uang bank. 

c.    Selanjutnya bank syari’ah menjual barang kepada nasabah dengan harga 

yang telah disepakati, yaitu biaya tambahan margin keuntungan dan prinsip 

murabahah, pembayaran dilakukan secara cicilan atau tangguh tempo. 

d.    Pada saat jatuh tempo, nasabah membayar pada bank. 

e.   Selama harga jual belum dilunasi oleh nasabah, barang masih dijaminkan 

pada bank. 

Pembiayaan kontrak murabahah 

a.  Nasabah menyiapkan rincian biaya dari kontrak yang telah diberikan 

kepadanya, termasuk biaya bahan mentah, tenaga kerja, dan overhead. 
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b.    Bank Islam membeli kontrak maksudnya senilai biayanya, dan 

mencarikan dana pembiayaan sesuai dengan prestasi penyelesaian kontrak. 

c.  Bank dapat menggunakan, mengawasi, atau menggunakan pihak ketiga, 

yaitu konsultan atau professional untuk mengawasi pekerjaan nasabah dengan 

persetujuan nasabah. 

d.  Pada saat selesainya kontrak, bank syari’ah menjual pada nasabahnya 

dengan harga yang telah disepakati bersama, yaitu harga beli ditambah margin 

keuntungan bank. 

e.   Hasil kepada nasabah. 

Term of  condition 

Semua permohonan untuk fasilitas murabahah harus memenuhi term of 

condition sebagai berikut: 

a.   Syari’ah penjualan permohonan 

1)   Individu 

a)   Minimal berusia 21 tahun. 

b)   Berakal Sehat. 

c)   Tidak dalam keadaan pailit. 

d)   Mempunyai integritas pribadi yang baik. 
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2)   Perusahaan 

Badan hukum yang tidak bertentangan dengan syari’ah, lebih disukai bila 

pemohon mempunyai rekening bank di bank syari’ah atau cabang- cabangnya. 

b.   Margin pembiayaan 

Bank dapat menyediakan pembiayaan sampai 100% berdasarkan biaya barang 

yang akan dibeli atau biaya kontrak yang didapat nasabah. 

c.   Penetapan harga 

Harga jual kepada nasabah adalah harga beli ditambah margin keuntungan 

bank. Margin keuntungan akan ditentukan bank dari waktu kewaktu. 

Harga jual dapat ditentukan oleh bank pada saat permohonan pembiayaan 

disetujui pada saat setiap kali mencarikan dana pembiayaan (untuk modal 

kerja secara revolving). 

d.   Jangka waktu pengembalian 

Waktu pengembalian setiap pembiayaan murabahah tidak lebih kurang dari 30 

hari dan tidak lebih dari 1 tahun. Waktu kurang dari 30 hari dianggap 30 hari 

(1 bulan). 
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e.   Cara pengembalian 

Pada saat jatuh tempo, nasabah memberikan wewenang pada bank untuk 

mendebit kewajibannya dari rekening banknya. 

f.   Agunan 

Selain dari agunan barang, nasabah yang mendapatkan pembiayaan 

bank, jika di rasa perlu bank dapat menerima agunan atau garansi. Jenis dan 

nilainya akan ditentukan oleh bank pada saat menyetujui permohonan  

pembiayaan. 

Dari beberapa aspek di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kita dapat 

mengetahui bagaimana cara untuk mendapat fasilitas pembiayaan murabahah 

secara benar. 

g.  Pembayaran kontrak selanjutnya dibayarkan kepada bank dan digunakan 

untuk melunasi kepada bank. Jika ada kelebihan, bank mengembalikan 

 

8. Modal dan Unsur Pendukung   

Suatu sistim ekonomi Islam harus bebas dari bunga. Dalam sistem itu 

bunga tidak diperkenankan memainkan pengaruhnya yang merugikan pekerja, 

produksi dan distribusi. Dengan alasan inilah, modal telah menduduki tempat 

yang khusus dalam ilmu ekonomi Islam. Dalam hal ini kita cenderung 

menganggap modal “sarana produksi yang menghasilkan” tidak sebagai faktor 
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produksi pokok, melainkan sebagai suatu perwujudan tanah dan tenaga kerja 

sesudahnya. Modal pribadi adalah sesuatu yang diharapkan pemiliknya akan 

memberikan penghasilan padanya
78

. 

Yang dianggap paling penting dalam hal ini adalah bahwa modal dapat 

juga tumbuh dalam masyarakat yang bebas bunga. Janganlah lupa bahwa 

Islam memperbolehkan adanya laba yang berlaku sebagai insentif untuk 

menabung. Lagi pula hanya sistem ekonomi Islam yang dapat menggunakan 

modal dengan benar dan baik, karena dalam sistem kapitalis modern kita 

dapati bahwa manfaat kemajuan teknik yang dicapai oleh ilmu pengetahuan 

hanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang relatif kaya, yang pendapatannya 

melebihi batas pendapatan untuk hidup sehari-hari. 

Mereka yang hidup sekedar cukup untuk makan sehari-hari terpaksa 

harus tetap menderita kemiskinan abadi. Tetapi Islam melindungi kepentingan 

si miskin dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk 

memperhatikan si miskin. Kedua, Islam mengakui sistim hak milik pribadi 

secara terbatas, setiap usaha apa saja yang mengarah ke penumpukan 

kekayaan yang tidak layak dalam tangan segelintir orang. Demikianlah dalam 

kitab suci Al-Qur’an dinyatakan agar si kaya mengeluarkan sebagaian dari 

rezekinya untuk kesejahteraan masyaraka, karena kekayaan harus tersebar 

dengan baik. 
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Islam mengakui modal serta perananya dalam proses produksi. Islam 

juga mengakui bagian modal dalam kekayaan nasional hanya sejauh mengenai 

sumbangannya yang ditentukan sebagai persentase laba yang berubah-ubah 

dan diperoleh, bukan dari persentase tertentu dari kekayaan itu sendiri
79

. 

Dalam arti terbatas, teori Islam mengenai modal tidak saja mengakui 

gagasan klasik tentang penghematan dan produktivitas, tetapi juga gagasan 

Keyness tentang preferensi likuiditas, karena dalam Islam modal itu produktif 

dalam arti bahwa tenaga kerja yang dibantu oleh modal akan lebih 

menghasilkan dari pada yang tanpa modal. 

Laba yang diperkenankan oleh Islam adalah hasil investasi dalam 

produksi yang merupakan proses memakan waktu. Motif laba, merangsang 

seseorang menabung dan menginvestasi, dengan demikian menunda konsumsi 

sekarang untuk waktu yang akan datang. 

Teori Islam mengenai modal lebih realistik, luas, mendalam, dan etik 

daripada teori modern tentang modal. Realistik, karena produktivitas modal 

yang mengalami perubahan berkaitan dengan kenyataan produksi yang 

dianggap mudah berubah dalam keadaan pertumbuhan yang dinamis. Luas 

dan mendalam karena ia memperhatikan semua variabel seperti mata uang, 

jumlah penduduk, penemuan baru, kebiasaan, selera, tingkat hidup, 

ketinggalan waktu dan sebagainya. 
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Etik karena keikutsertaannya dalam berbagai bidang di suatu negara 

Islam harus bersifat adil dan wajar, juga harus bebas dari pengisapan para 

pelaku produksi lainnya, sehingga menyumbang terciptanya kekayaan 

nasional. Karena itu dalam kerangka sosial Islami, bunga yang ditetapkan 

pada modal tidak diperbolehkan menimbulkan dampak yang merugikan 

ekonomi. dengan kata lain, Islam yakin akan perekonomian yang bebas 

bunga. 

 

9. Pandangan Ulama Terhadap Kebolehan Murabahah  

Ada perbedaan di kalangan para Ulama‟  dalam memandang sah atau 

tidaknya dalam murabahah, hal ini disebabkan karena dalam Al-qur‟ an 

bagaimanapun juga, tidak pernah secara langsung membicarakan tentang 

murabahah, meski disana terdapat tentang acuan jual-beli, laba-rugi dan 

perdagangan. Demikian pula tampaknya tidak ada hadits yang memiliki 

rujukan langsung kepada murabahah.  

Para Ulama‟  generasi awal, semisal Malik dan Syafi‟ i yang secara 

khusus mengatakan bahwa jual beli murabahah adalah halal, tidak 

memperkuat pendapat mereka dengan suatu hadits pun. Al Kaff, seorang 

Kritikus murabahah Kontemporer, menyimpulkan bahwa murabahah adalah 

“salah satu jenis jual beli yang tidak di kenal pada jaman Nabi atau para 
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Sahabatnya”. Menurutnya, para tokoh Ulama‟  mulai menyatakan pendapat 

mereka mengenai murabahah pada seperempat pertama abad kedua Hijriyah. 

Mengingat tidak adanya rujukan lagi di dalam Al Qur‟ an maupun hadits 

shahih yang diterima umum, para Fuqaha harus membenarkan murabahah 

dengan dasar yang lain. Malik membenarkan keabsahannya dengan merujuk 

pada praktek penduduk Madinah
80

.  

Ada kesepakatan di sini (Madinah) tentang keabsahan seseorang yang 

membelikan pakaian di kota, dan kemudian ia membawanya ke kota lain 

untuk menjualnya lagi dengan suatu keuntungan yang di sepakati. Adapun 

Syafi‟ i, tanpa menyandarkan pada suatu teks syari‟ ah berkata: “Jika 

seseorang menunjukkan suatu barang kepada seseorang dan berkata “belikan 

barang (seperti) ini untukku dan aku akan memberi keuntungan sekian,” lalu 

orang itu membelinya, maka jual beli ini adalah sah.”  

Fiqih Mazhab Hanafi, Marghinani, membenarkan keabsahan 

Murabahah berdasarkaan bahwa “syarat-syarat yang penting bagi keabsahan 

suatu jual beli dalam Murabahah dan juga karena orang memerlukannya.” 

Faqih dari Mazhab Syafi‟ i, Nawawi cukup Menyatakan: “Murabahah adalah 

boleh tanpa penolakan sedikitpun
81

. 
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10. Skema Pembiayaan Murabahah 

a. Skema pelaksanaan teknis pembiayaan murabahah pada BPRS: 

 

Gambar 2: Skema Pembiayaan Murabahah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Proses pelaksanaan teknis pembiayaan murabahah pada BPRS: 

1. Bank memberikan pembiayaan dalam bentuk barang dengan membeli 

secara tunai kepada supplier kemudian menjual barang tersebut dengan 

pembayaran secara angsuran atau tempo. 

2. Selanjutnya bank menjual barang tersebut kepada nasabahnya dengan 

harga yang telah disepakati bersama dengan menambah margin 

keuntungan dengan kesepakatan harga yang disepakati bersama. 
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Akad Murabahah 

Bank 

Barang 
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3. Nasabah membayar harga barang dengan cara mengangsurkan dengan 

cara angsuran yang telah disepakati jangka waktunya. Dari angsuran 

kemudian nasabah memungkinkan melakukan pola pembayaran secara 

bertahap sesuai jangka waktu yang telah disepakati bersama dari angsuran 

tersebut biasanya pihak bank menaikkan harga bila waktunya semakin 

lama dan menurunkan harga bila jangka waktunya lebih pendek. 

c. Konsekuensi pembiayaan murabahah: 

1. Pembiayaan berkaitan dengan sektor riil karena harus berupa barang 

2. Harga jual sudah ditetapkan diawal dan tidak berubah hingga akad 

berakhir. 

3. Tidak ada peluang untuk melipatgandakan. 

4. Tidak ada pinalti atau keterlambatan. 

 

D. Optimalisasi 

1. Pengertian optimalisasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa optimalisasi 

berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan 

berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi 

adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan 

sesuatu menjadi paling baik. Dalam beberapa literature manajemen, tidak 

dijelaskan secara tegas pengertian optimalisasi, namun dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerdwadarminta (1997: 753) dikemukakan bahwa, 
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Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi 

optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan 

efisien. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua 

kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Menurut 

Winardi (1999: 363) Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan 

tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi 

adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan 

yang diinginkan atau dikehendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa 

optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara 

efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan 

diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal. 

Jadi, optimalisasi maknanya: langkah/metode untuk mengoptimalkan, 

dalam hal penelitian ini tentu yang dimaksud adalah sebuah upaya, 

langkah/metode yang dipakai dalam rangka mengoptimalkan system 

pembiayaan murabahah di bank BPRS Berkah Dana Fadhlillah. 

Sudah menjadi lumrah jika perekonomian suatu bangsa semakin 

berkembang maka akan semakin meningkat pula kebutuhan-kebutuhan atau 

demand untuk membiayai proyek-proyek pembangunan serta sector-sektor 

produktif lainnya. Proyek-proyek pembangunan seperti membangun 

infrastruktur transportasi agar akses perdagangan semakin lancer, 

pembangunan sarana kesehatan, pembangunan sarana penunjang 

meningkatkan SDM, kebutuhan dana dalam menunjang permodalan bagi 
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usahawan berskala besar, menengah dan kecil dan sarana yang lain 

sebagainya tidak bias terlepas dari kebutuhan akan pembiayaan tersebut. 

 

2. Optimalisasi Pembiayaan Murabahah 

Pertama, UKM yang membutuhkan adanya barang modal sebagai 

sarana dalam proses usaha. Menyikapi adanya hal ini pihak bank syariah 

dapat memberikan pembiayaan berdasarkan akad jual beli, khususnya 

pembiayaan murabahah. Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga 

pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati
82

. Dalam 

melakukan optimalisasi pembiayaan murabahah ada persyaratan minimal 

yang harus dipenuhi, yaitu
83

: 

a. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli 

barang. 

b. jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank 

ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah; 

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

telah disepakati kualifikasinya; 
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d. dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli 

barang, maka Akad Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip 

menjadi milik Bank; 

e. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun saat 

menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah; 

f. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain 

barang yang dibiayai Bank; 

g. kesepakatan marjin harus ditentukan satu kali pada awal Akad dan tidak 

berubah selama periode Akad; 

h. Angsuran pembiayaan selama periode Akad harus dilakukan secara 

proporsional. 

 

E. Model Penelitian 

 Model penelitian yang digunakan dalam penelitian pengaruh 

pelaksanaan murabahah terhadap peningkatan ekonomi masyarakat pada PT. 

BPRS Berkah Dana Fadhlillah seperti terlihat pada Gambar 2.1 dibawah : 

 

Gambar 3: Model Penelitian 
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EKONOMI (Y) 
Murabahah (X) 
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F. Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian penulis ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu, yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Amalia
84

 dalam Jurnal Ilmu dan Riset 

Akuntansi: Volume 5, Nomor 5/Mei 2016 yang berjudul, Struktur Pembiayaan 

dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dan Bank 

Syariah Mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur 

pembiayaan dan pengaruhnya terhadap profitabilitas Bank Muamalat 

Indonesia dan Bank Syariah Mandiri (periode 2009-2013). Hasil yang 

diperoleh dari penelitian ini secara kelayakan model (goodness of fit) bahwa 

pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan istishna berpengaruh 

terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan ijarah tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ferdian Arie Bowo
85

 dalam Jurnal Studia 

Akuntansi dan Bisnis: Volume 1, No. 1 yang berjudul, Pengaruh Pembiayaan 

Murabahah Terhadap Profitabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

dan menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara pembiayaan 

murabahah dengan profitabilitas terbukti dari perhitungan secara manual 

maupun dengan program. Kesimpulannya adalah pembiayaan murabahah 

dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas pada PT. Bank Muamalat, Tbk 

untuk tahun 1997-2006. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Novi Fadhila
86

 dalam Jurnal Riset Akuntansi 

dan Bisnis, Volume 15, No. 1/Maret 2015 yang berjudul, Analisis Pembiayaan 

Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. Penelitian 

ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan mudharabah dan 

murabahah terhadap laba pada Bank Syariah Mandiri. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa mudharabah dan murabahah berpengaruh signifikan 

terhadap laba. Hal ini menyatakan bahwa peningkatan atas pembiayaan 

mudharabah dan murabahah dapat meningkatkan laba bank syariah. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Zaim Nur Afif
87

 dalam Jurnal Jestt, Vo. 1, No. 

8/Agustus 2014 yang berjudul, Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap 

Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum 

Syariah di Indonesia Periode 2009-2013. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah untuk mendapatkan keuntungan 

melalui non performing financing sebagai variabel intervening bank syariah di 
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Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis 

jalur dan tiga jenis variabel, mereka pembiayaan murabahah sebagai variabel 

eksogen, pembiayaan non performing sebagai variabel intervening endogen 

dan laba sebagai variabel endogen. Bank-bank yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank 

Mega Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Syariah Bukopin. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan 

mengumpulkan laporan keuangan semester untuk periode 2009-2013. Hasil 

yang diperoleh bahwa, pembiayaan murabahah memiliki efek positif terhadap 

pembiayaan bermasalah. Hal ini juga terjadi efek pembiayaan murabahah 

untuk keuntungan. Sementara itu, pembiayaan non performing tidak memiliki 

efek untuk mendapatkan keuntungan. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Prastanto
88

 dalam Jurnal Accounting Analysis 

Journal, AAJ 2 (1)/2013 yang berjudul, Faktor Yang Mempengaruhi 

Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian 

ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan terhadap 

pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa FDR, NPF, DER, QR dan ROE secara 

simultan berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Untuk hasil 

                                                           
88

 

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=59&cad=rja&uact=8&ved=0

ahUKEwib1MKRmsfRAhVMpI8KHc-

XDR84MhAWCFkwCA&url=http%3A%2F%2Fjournal.unnes.ac.id%2Fartikel_sju%2Faaj%2F1179%

2F1144&usg=AFQjCNHLdSdPDz0KQbV7Qn60MZ8Lcew35A  



91 
 

secara parsial, variable FDR, QR dan ROE berpengaruh positif terhadap 

pembiayaan murabahah. Sedangkan untuk variable NPF dan DER 

berpengaruh negative terhadap pembiayaan murabahah. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma
89

 

dalam Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 17, No. 2, h. 197-208/Juli 2016 

yang berjudul, Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap 

Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya Dari 

Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui peranan keuangan yang diberikan oleh Baitul Maal Wat 

Tamwil terhadap persepsi pengembangan bisnis dan meningkatkan 

kesejahteraan bagi anggota BMT dari sektor mikro. Hasil menunjukkan 

bahwa keuangan BMT ini tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengembangan usaha dan membaiknya kesejahteraan. Namun, pertumbuhan 

usaha memiliki pengaruh yang signifikan terhadap membaiknya kesejahteraan 

anggota.      

 

G. Pengembangan Hipotesis Penelitian 
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Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan, sedangkan hipotesis yang merupakan jawaban dari 

rumusan masalah dan didukung dengan bukti dari beberapa penelitian 

terdahulu yang mengangkat topik sama, sebagai berikut :  

 

Murabahah Terhadap Peningkatan Ekonomi 

Murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga 

belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih 

sebagai laba
90

. Jika pembiayaan murabahah berjalan dengan lancer sesuai 

dengan target yang ingin dicapai bank dan harapan yang diinginkan nasabah 

maka murabahah akan meningkatkan ekonomi.  

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Abdullah Sa’ad, Jurusan 

Ekonomi Islam, Tahun 2010, Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
91

, 

dengan judul: “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan 

Pendapatan Nasabah BMT Berkah Madani”. Hasil penelitian ini 

mengungkapkan ada hubungan atau pengaruh positif antara pendapatan 

sebelum pembiayaan murabahah terhadap pendapatan sesudah pembiayaan 

murabahah. Dengan demikian, karena ada perubahan yang signifikan dalam 
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pendapatan sesudah pembiayaan murabahah, berarti pembiayaan yang 

diberikan BMT Berkah Madani berpengaruh positif terhadap perubahah 

pendapatan nasabah. 

Dan penelitian yang dilakukan oleh Neva Sunba Dena, Jurusan 

Ekonomi Islam, Tahun 2015, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut 

Pertanian Bogor
92

, dengan judul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah 

Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di BMT Insan Mulia Kota 

Palembang”. Hasil penelitian ini memberikan dampak yang positif terhadap 

pengeluaran usaha. Hal ini dibuktikan dengan terdapat perbedaan kenaikan 

yang signifikan dari masing-masing variabel antara sebelum diberikan 

pembiayaan dengan setelah diberikan pembiayaan murabahah. Kedua, 

pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BMT Insan Mulia kota 

Palembang berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha nasabahnya. 

Hal ini dapat dilihat dari perkembangan omset usaha rata-rata per bulan 

meningkat.  

Dari pengertian dan beberapa penelitian terdahulu diatas maka 

hipotesis alternatif dalam penelitian ini tentang pengaruh pelaksanaan 

murabahah terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, yaitu : 

Ha:  Terdapat Pengaruh Positif yang Signifikan antara Murabahah 

terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat. 
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