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BAB III

PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA BANK SYARIAH

A. Rukun dan Syarat Jual Beli Dalam Akad Murabahah

Dalam bahasa Arab jual beli disebut al-bai’, yang artinya mengganti,

menjual, jual-beli atau tukar menukar sesuatu.315

Menurut istilah jual beli adalah pertukaran barang antara penjual dan

pembeli atas dasar sukarela, dengan satu akad, tanpa suatu paksaan antara kedua

belah pihak. Wahbah Zuhaily (w. 1436 H/2015 M) menjelaskan:316

تمليًكا وتملًكابالتراضيمبادلة مال بمال على وجه مخصوص 

“Penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu dan didasari atas
dasar saling rela, untuk menyerahkan hak kepemilikan”

Menurut Ahmad Wardi Muslich, jual beli adalah317 :

ءٍ بـََلُة َشْي ٍء ِبَشيْ ُمَقا

“Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya”

Menurut Sayid Sabiq jual beli adalah :318

َلةاَْلبَـْيُع َمْعَناُه لَُغًة َمْطَلُق ا ْلُمَبادَ 
“jual beli adalah tukar menukar secara mutlak”

Segaf Hasan Baharun dalam bukunya Asy Syamsu Al Munirah, beliau

mendefenisikan :

315 Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, Pondok
Krapyak – Multi Karya Grafika – Yogyakarta,  1998. hlm 357
316 Az-Zuhaily, Wahbah, al-Mu`amalat al-Maliyyah  al-Mu`ashirah, Darel  Fikr, Cetakan

ke-9, tahun 2016, hlm 19
317 Ahmad Wardi Muslich , Fiqh Muamalat, Amzah.  Jakarta, 2013 Cet-2 2013, hlm173 .
318 Sayid Sabiq, Fiqh Ak Sunnah, Dar al Fikr, Beirut, 2008, jilid 3 , hlm 839.
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“jual beli adalah memberikan sesuatu kepada seseorang karena sesuatu
yang diberikan kepadanya sebagai imbalannya dan dari arti syar’inya, jual
beli adalah suatu transaksi (ijab qabul) berupa tukar-menukar harta
dengan harta, dengan menggunakan ucapan ataupun perbuatan yang
menunjukkan terjadinya transaksi jual beli”319

Menurut ulama Hanbali jual beli menurut syara’ ialah menukarkan harta

dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang

mubah pula untuk selamanya. Ulama Syafi’iyah mendefinisikan bahwa jual beli

menurut syara’ ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.

Al Kasani (w. 587) menjelaskan320 :

البيع معناه لغة : مقابلة شيء بشيء، على وجه المعارضة 

Jual beli secara bahasa: adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu
yang lain secara langsung

Dalil yang mendasari kehalalan jual beli antara lain firman Allah swt, yaitu :

اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرِّبَاَوَأَحلَّ اهللاُ 

Artinya ;

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”
(Q.S. Al-Baqarah: 275).321

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

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

jual beli murabahah mendapat pengakuan dan legalitas syariah, dan sah untuk

319 Segaf Hasan Baharun, Asy Syamsu Al Munirah, Pon Pes Darul Lughah Wad Da’wah,
Pasuruan, 2012, hlm 1

320 Al Kasani, Abu Bakar  ibn Mas’ud  (W. 587 H), Badai’u as shanai’ifi tartib as
syarai’i, Darul Kutub Al ‘Ilmiyah, Beirut, cet 3, 2010  jilid 6, hlm 526.

321 Departemen Agama RI, Op.cit. hlm 47
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dijalankan dalam praktek pembiayaan bank syariah karena ia merupakan salah satu

bentuk jual beli dan tidak mengandur unsur ribawi.

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta

atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan

yaitu berupa alat tukar yang sah. Jadi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran

harta antara dua pihak atas dasar saling rela, sistem penjualan ini sering disebut

dengan istilah barter yaitu pertukaran barang dan biasanya sering dilakukan dalam

pasar tradisional atau dapat disebut juga sebagai pemindahan milik dengan ganti

yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar atau alat pembayaran yang diakui sah

dalam hal perdagangan, seperti: uang rupiah atau mata uang lainnya yang sah.

Agar jual beli sah dan halal, transaksi yang berlangsung haruslah memenuhi

rukun dan syarat jual beli. Dimana rukun merupakan sesuatu yang harus ada

didalam transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam

rukun tersebut. Rukun yang harus terpenuhi dalam jual beli menurut Islam yaitu

harus adanya penjual dan pembeli, ada benda atau barangnya, serta adanya akad

jual beli dalam transaksinya. Karena pada prakteknya jual beli yang dilakukan

perbankan syariah sudah umum menggunakan murabahah sebagai gaya

pembiayaannya.

Dalam terminologi Syariah, jual beli murabahah didefinisikan oleh para ahli

Fikih dengan menggunakan redaksi yang beragam, tapi pada hakikatnya tetap

sama-sama menunjukkan satu kesimpulan, yaitu:322

322 Kementrian Wakaf dan Keagamaan Kuwait, Al-Mausuu`ah al-Fiqhiyyah, -Kuwait,
Cetakan ke-2, tahun 1983, hlm 36/318
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ربحنقل ما ملكه بالعقد األول، بالثمن األول مع زيادة

“Memindahkan kepemilikan atas dasar akad dan harga awal mula, disertai

dengan penambahan laba”.

Dengan kata lain, murabahah itu adalah jual beli barang pada harga asal

dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Dalam ketentuan jual beli murabahah, penjual harus memberitahukan harga

pokok produk, sebagaimana yang dinyatakan oleh ulama Fikih:323

يشترط أن يكون الثمن األول معلوما للمشتري الثاني

“Harga pembelian awal itu harus diketahui oleh (calon) pembeli kedua”

Disamping itu, calon pembeli kedua juga harus mengetahui besar nominal

keuntungan yang diambil oleh penjual kedua, sebagaimana yang disebutkan oleh

ulama Fikih berikut ini:324

أن يكون الربح معلوًما

“Keuntungan harus diketahui jelas”

Contoh dari perwujudan kedua syarat ini adalah, si Fulan membeli unta 30

dinar, baiaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika menawarkan untanya ia

mengatakan: saya menjual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15

dinar.325

323 Ibid. hlm 36/320, lihat juga, az-Zuhaily, Wahbah, al-Mu`amalat al-Maaliyyah al-
Mu`ashirah, Darel Fikri, Beirut, Cetakan ke-9, tahun 2016, hlm 67.

324 Ibid, hlm 36/321, lihat juga az-Zuhaily, Lok cit
325Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah, PT. Raja Grafindo Persada, 2016, hlm

54
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Sebenarnya al-Quran dan Hadis Nabi tidak pernah secara langsung

membicarakan tentang murabahah, tapi yang dibicarakan secara langsung adalah

jual beli, laba, rugi, dan perdagangan. Oleh karena itu, landasan prinsip syariah

yang digunkan dalam murabahah adalah landasan prinsip jual beli dengan sistem

pembayaran yang ditangguhkan.326

Jual beli dengan sistem Murabahah merupakan akad jual beli yang

diperbolehkan, hal ini berdasarkan pada dalil-dalil yang terdapat dalam al qur’an,

hadits ataupun ijma’ ulama. Seperti dalam firman Allah SWT :

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإال َأْن َتُكوَن ِتَجارًَة َعْن تـََراٍض يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال  تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بـَيـْ
ِمْنُكْم َوال تـَْقتُـُلوا َأنـُْفَسُكْم ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكْم َرِحيًما

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.dan janganlah kamu
membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu. (Q.S. An-Nisa:  29)327

Bahkan, mayoritas ulama Fikih berpandangan bahwa jual beli dengan model

Murabahah ini hukumnya boleh, dengan berdasarkan kepada dua hal. Pertama,

keumuman firman Allah dalam surat al-Baqarah 275 dan an-Nisaa’ ayat 29

tersebut. Kedua, al-haajah al-maassah (kebutuhan mendesak) terhadap jual beli

yang berbentuk murabahah ini.328

Murabahah, sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah,

prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok, yaitu harga beli serta biaya yang

326Ibid
327 Departemen Agama RI, Op. cit. hlm. 83
328 Kementrian Wakaf dan Urusan agama-Kuwait Op.cit, hlm 36/318-319
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terkait, dan kesepakatan atas mark up (laba). Bank syariah mengadopsi Murabahah

untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna

pembelian barang meskipun si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar.

Portofolio pembiayaan murabahah pada bank syariah mencapai 70 % sampai 80 %,

namun dalam praktiknya tidak pernah luput dari berbagai macam problema,

diantaranya yaitu: jaminan yang merupakan problematika fikih, tanggungan resiko

sebagai problematika bank, bangkrut dan penundaan pembayaran adalah

problematika nasabah, dan keuntungan terlalu tinggi yaitu problematika datangnya

dari masyarakat.329

Secara lebih jelas dalam rukun Murabahah juga dijelaskan rukunnya

yaitu:330

a. Penjual (Ba’i)

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’)

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.

329Az Zuhaily, Op.cit, hal 65
330 Ibid .hlm 19.
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d. Harga (Tsaman)

Harga merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan

suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual.

e. Akad atau Ijab Qabul

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.331

Salah satu rukun jual beli memang harus adanya penjual dan pembeli, tapi

yang tidak kalah pentingnya setiap penjual atau pun pembelinya juga harus

memiliki unsur-unsur sebagai berikut :332

1. Berakal, yaitu dapat membedakan mana yang terbaik bagi dirinya. Karena, jika

salah satu pembeli atau penjual tidak berakal maka jual beli tidak sah.

2. Tanpa adanya paksaan, yaitu tidak ada paksaan dari kedua belah pihak yang

melakukan transaksi.

3. Keduanya tidak mubadzir

4. Baligh

Syarat jual beli yang kedua setelah adanya penjual dan pembeli yaitu harus

adanya barang, namun dalam pandangan islam barang yang perjual belikan harus

jelas baik bentuk maupun kadarnya. Oleh karena itu, syarat barang yang pertama,

331 Karim, Adwarman A,“Ekonomi islam suatu kajian kontemporer” Gema Insani,
Jakarta, 2001, hlm. 94

332 Az-Zuhaily, Wahbah, Op.cit, hlm 20.
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barangnya bersih atau suci, maksudnya barang atau jasa yang diperjualbelikan

harus halal bukan barang haram. Kedua, milik penuh si penjual atau dalam

penguasaannya, maksudnya orang yang melakukan jual beli adalah pemilik barang

tersebut atau orang yang telah mendapat izin dari pemilik sah barang yang dijual

tersebut. Ketiga, mengetahui barang dan harganya dengan jelas, apabila dalam satu

jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui maka perjanjian jual

beli tidak sah, sebab bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

Keempat, barang yang diakadkan ada di tangan.333

Kegiatan jual beli sebagai seorang muslim tentu harus didasarkan pada

prinsip syariah karena bisa saja kegiatan tersebut mengandung unsur riba

didalamnya. Oleh, karena itu kegiatan yang harus dihindari yang tidak sesuai

dengan unsur syariah yaitu :

a. Riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah yaitu transaksi

pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu

penyerahan (fadhl) atau nasabah mengembalikan dana melebihi pokok

pinjaman.

b. Maisir yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak

pasti dan bersifar untung untungan.

c. Gharar yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak

diketahui keberadaannya atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi

dilakukan kecuali diatur dalam syariah.

d. Haram yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.

333 Ibid, hlm 21-22.
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e. Zalim yaitu transaksi yang menimbukan ketidakadilan bagi pihak

lainnya.334

Kegiatan jual beli yang tidak mengandung unsur syariah ini setidakya

menjadi gambaran betapa umat Islam harus senantiasa berpedoman kepada

tuntunan al-Quran dan Hadist.

Murabahah menekankan adanya pembelian komunitas berdasarkan

pemintaan konsumen dan proses penjualan kepada konsumen dengan harga jual

yang merupakan akumulasi dari biaya beli dan tambahan profit yang diinginkan.

Dengan demikian, bila terkait dengan pihak bank diwajibkan untuk menerangkan

tentang harga beli dan tambahan keuntungan yang diinginkan kepada nasabah.

Dalam konteks ini, bank tidak meminjamkan uang kepada nasabah untuk

membeli sesuatu, akan tetapi pihak banklah yang wajib membelikan sesuatu

pesanan nasabah pada pihak ketiga dan kemudian dijual kembali kepada nasabah

dengan harga yang telah disepakati oleh kedua pihak.

Perlu diperhatikan, murabahah berbeda dengan jual beli biasa. Dalam jual

beli biasa terdapat proses tawar menawar antara penjual dan pembeli untuk

menentukan harga jual, penjual juga tidak menyebutkan harga beli dan keuntungan

yang diinginkan. Berbeda dengan murabahah, harga beli dan keuntungan (margin)

yang diinginkan harus dijelaskan kepada pembeli.

334 Karim, Adwarman, Op.cit, hlm. 75
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B. Pendapat Para Ahli Fiqih Tentang Akad Murabahah

Secara bahasa, Murabahah berasal dari kata ribh yang bermakna tumbuh

dan berkembang dalam perniagaan.Dalam istilah syariah, konsep Murabahah

terdapat berbagai formulasi pengertian yang berbeda-beda menurut pendapat para

ulama (ahli). Diantaranya menurut Taqi Utsmani, pengertian murabahah adalah

salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi

kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan

komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang ditetapkan dalam

bentuk harga jual nantinya.

Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Kasani (w. 587 H) 335, pengertian

Murabahah adalah mencerminkan transaksi jual beli : harga jual merupakan

akumulasi dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan objek

transaksi atau harga pokok pembelian dengan tambahan keuntungan tertentu yang

diinginkan penjual (margin), harga beli dan jumlah keuntungan yang diinginkan

diketahui oleh pembeli. Artinya pembeli diberitahu berapa harga belinya dan

tambahan keuntungan yang diinginkan.

Pengertian Murabahah secara bahasa, kata Murabahah berasal dari bahasa

Arab dengan akar kata Ribh yang artinya “keuntungan”.336

Sedangkan secara istilah, menurut Lukman Hakim, Murabahah merupakan

akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang

terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana

335 Al Kasani, Op,cit, hlm 258
336 Al-Fairuzabady, Muhammad bin Ya`qub, al-Qamus al-Muhith, Syarikah al-Quds,

Cetakan ke-1, tahun 2009, hlm 215
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harga jual tersebut disetujui pembeli.337 Istilah yang hampir sama juga diberikan

oleh Hulwati yang menyatakan bahwa murabahah secara istilah adalah menjual

suatu barang dengan harga modal ditambah dengan keuntungan.338

Sebagaimanan telah dikutip Dimyauddin di dalam bukunya Murabahah

menurut Ibnu Rusy al Maliki adalah jual beli komoditas dimana penjual

memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan

tingkat keuntungn yang diinginkan.339 Ibnu Rusyd menulis:340

وأن المرابحة هي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة، ويشترط 
عليه ربًحا ما للدينار أو الدرهم

“Murabahah itu adalah (transaksi) dimana penjual menyebutkan kepada
pembeli harga pembelian barang awal mula (modal), dan mensyaratkan
keuntungan berupa Dinar atau Dirham”

Menurut Antonio bai’ murabahah adalah jual beli barang pada harga asal

dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah, penjual

harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat

keuntungan sebagai tambahannya.341Menurut Anwar, Murabahah adalah menjual

337Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Yogyakarta: Erlangga,2012, hlm.116-
117

338Hulwati, Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari’ah
diPasar Modal Indonesia dan Malaysia, Jakarta: Ciputat Press Group, 2009, hlm. 76

339Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, Yogyakarta: Celebsn Timur UH III,
2008, hlm. 103-104

340 Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid  wa  Nihayah al-Muqtashid, Darel Ma`rifah, Beirut,
Cetakan ke-6, tahun 1982, hlm 2/213

341Muhammad Syafi‟i Antonio,Bank Syari‟ah; Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema
Insani, 2001, hlm. 101
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suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama

untuk dibayar pada waktu yang di tentukan atau dibayar secara cicilan.342

Pengertian yang sama juga diberikan Karim bahwa cara pembayaran

Murabahah dapat dilakukan baik dalam bentuk lump sum (sekaligus) maupun

dalam bentuk angsuran.343Sedangkang didalam fatwa Dewan Syari‟ah Nasional

(DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000, Murabahah yaitu menjual suatu barang dengan

menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan

harga yang lebih sebagai laba.344

Secara bahasa, kata Murabahah bermakna “tahqiiq ar-ribhi” yang berarti

mewujudkan laba atau keuntungan. Seperti yang termaktub dalam al-Mausu`ah al-

Fiqhiyyah disebutkan: 345

المرابحة في اللغة : تحقيق الربح

“Murabahah secara etimologi bermakna mewujudkan laba”

Atau Murabahah juga berarti “al-irbaah” karena salah satu dari dua orang

yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya.346

Sedangkan secara istilah, bai’ul Murabahah (Murabahah) adalah jual beli

dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan, seperti yang dituliskan

oleh Wahbah: 347

342M. Syafi‟i Anwar, Alternatif Terhadap Sistem Bunga, Jurnal Ulumul Qur’an II, Edisi 9
Oktober 1991, hlm 13

343Adimarwan A. Karim, Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: Rajagrafindo
Persada, 2011, hlm. 115

344 Osmad Muthaher, Akuntansi Perbankan Syari‟ah , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012,
hlm. 57

345 Al-Mausuu`ah al-Fiqhiyyah, Kementrian Wakaf dan Urusan agama-Kuwait, Cetakan
ke-2, tahun 1983, hlm 36/318

346Ibnu Al-Mandzur (w. 711 H) Lisan Al Arab, Dar AL Ma’arif, Kairo, t.th, hlm. 3765.
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هو البيع بمثل الثمن األول مع زيادة ربحبيع المرابحة 

“Jual beli murabahah itu adalah jual-beli berdasarkan modal awal, lalu
ditambah dengan keuntungan”

Definisi ini sesuai dengan yang disepakati oleh para ahli fikih, walaupun

ungkapan yang digunakan berbeda-beda. Beliau menyebutkan: 348

أما في اصطالح الفقهاء فهي : بيع السلعة بثمنها التي قامت به مع ربح بشرائط 
خاصة مفصلة في المذاهب

“Adapaun dalam terminologi ahli Fikih, Murabahah itu adalah jual beli
barang dengan harga beli ditambah dengan keutungan, berdasarkan
syarat-syarat khusus dan terinci dalam mazhab-mazhab Fikih”

Ungkapan yang sering digunakan dalam transaksi murabahah adalah:

1) bila seorang penjual mengatakan: “Saya jual dengan harga beli saya atau

dengan harga perolehan saya disertai dengan keuntungan sekian”,

2) bila seorang penjual mengatakan: “Saya jual dengan biaya-biaya yang telah

saya keluarkan disertai dengan keuntungan sekian”,

3) bila seorang penjual mengatakan: “Saya jual dengan ra’sul maal (harga pokok)

disertai dengan keuntungan sekian.”

Para ulama berbeda pendapat tentang lafaz ketiga ini, apakah ia sama

dengan ungkapan yang pertama atau kedua? Menurut As-Shawy (w.1214 H),

ungkapan tersebut tergantung pada al-‘urf (kebiasaan suatu tempat), bila kebiasaan

dalam perdagangan di tempat itu menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan harga

pokok adalah harga beli saja dan tidak termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan

347 Az-Zuhaily, Wahbah, Op.cit, hlm 67.
348Al-Jazairy, Abdurrahman, al-Fiqh `alal Madzahib al-Arba`ah (Istanbul: Maktbah al-

Haqiqah, 2000), hlm. 3/235.
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untuk memeroleh barang tersebut maka ungkapan ketiga ini masuk kategori

ungkapan yang pertama. Adapun bila kebiasaan menunjukkan bahwa harga pokok

adalah harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk

memperolehnya maka ia masuk kategori ungkapan yang kedua.349

Gambaran transaksi jual beli murabahah ini sebagaimana yangdisebutkan

oleh ulama Malikiyah, adalah jual beli di mana pemilik barang menyebutkan harga

beli barang tersebut, kemudian ia mengambil keuntungan dari pembeli secara

sekaligus dengan mengatakan, “Saya membelinya dengan harga sepuluh dinar dan

Anda berikan keuntungan kepadaku sebesar satu dinar atau dua dinar.” Atau

merincinya dengan mengatakan, “Anda berikan keuntungan sebesar satu dirham

per satu dinar-nya, atau bisa juga ditentukan dengan ukuran tertentu maupun

dengan menggunakan persentase.350

Dalam al-Fiqh `alal Madzahib al-Arba`ah, al-Jazairy menjelaskan definisi

Murabahah menurut Malikiyyah seperti berikut:351

المرابحة بيع السلغة بالثمن الذي اشتراها به مع زيادة ربح معلوم للبائع والمشتري

“Murabahah itu adalah jual beli barang dengan harga yang dibeli
pertamakali (modal), disetai dengan tambahan keuntungan yang diketahui
oleh pihak penjual dan pembeli”

Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan mengatakan, pemindahan

sesuatu yang dimiliki dengan akad awaldan harga awal disertai tambahan

keuntungan. Wahbah az-Zuhaily mengutip:352

349As-Shawy dalam Abdurrahman al-Jazeri, Fiqh ala Madzahibi al-Arba’ah, juz 3,
(Beirut: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 198-200

350Ibnu Jazy dalam Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, juz 7, dalam
Software al-Maktabah al-Syamilah, 2005, hlm. 263

351 Al-Jazairy, Op.cit, hlm. 3/236
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وتعريفها عند الحنفية : نقل ما ملكه بالعقد األول وبالثمن األول، مع زيادة ربح

“Definisi Murabahah menurut mazhab Hanafy adalah, pemindahan
seseuatu yang dimiliki dengan akal dan harga awal, disertai dengan
tambahan keuntungan”

Menurut ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah, Murabahah adalah jual beli

dengan harga pokok atau harga perolehan penjual ditambah keuntungan satu

dirham pada setiap sepuluh dinar, atau semisalnya, dengan syarat kedua belah

pihak yang bertransaksi mengetahui harga pokok. Wahbah mengutip: 353

وعند الشافعية والحنابلة : هو البيع بمثل رأس المال، أو بما قام على البائع وربح 
درهم كل عشر ونحو ذلك، بشرط علم  العاقدين برأس المال

“Menurut mazhab Syafi`iyyah dan Hanabilah, jual beli Murabahah itu
adalah jual beli dengan harga sesuai modal, atau berdasarkan biaya yang
ditanggung penjual ditambah dengan keuntungan satu Dirham untuk setiap
sepuluh atau semisalnya. Asalkan, itu dilakukan atas dasar sama-sama
mengetahui modal awal”

Di samping jual beli murabahah, dalam fiqh al-muamalah ada empat jenis

jual beli lainnya yaitu: pertama jual beli al-musawamah (bai’u al musawamah),

yaitu menjual dengan harga berapapun tanpa melihat kepada harga pokok atau

harga perolehan saat pembelian awal. Jual beli inilah yang biasa dilakukan. Kedua,

jual beli at-tauliyah (bai’u at tauliyah), yaitu menjual dengan harga pokok atau

harga perolehan tanpa tambahan keuntungan. Ketiga, jual beli isytirak (bai’u al

isytirak), sama dengan jual beli at-tauliyah, perbedaannya adalah menjual sebagian

objek jual beli dengan sebagian harga. Keempat, jual beli al-wadhi’ah (bai’u al

352 Az-Zuhaily, Mausu`ah,.. Op.cit,  hlm 4/491.
353 Ibid
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wadhi’ah) yaitu menjual sama dengan harga pokok atau harga perolehan, dengan

mengurangi atau memberikan potongan harga.354

Jika ditinjau dari segi definisi, maka murabahah dapat dipahami sebagai

keuntungan yang disepakati. Oleh sebab itu, menurut karim karakteristik murabahah

adalah sebagai berikut :

“Si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan

menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Misal si

Fulan membeli unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika ia

menawarkan untanya ia mengatakan : saya jual unta ini 50 dinar, saya mengambil

keuntungan 15 dinar”.355

Melihat beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa murabahah

adalah akad jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait atas

barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang

diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian

pihak bank mensyaratkan atas laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Dalam

konteks ini, bank tidak meminjamkan uang kepada aggota untuk membeli

komoditas tertentu, akan tetapi pihak bank membelikan komoditas pesanan anggota

dari pihak ketiga, dan baru kemudian dijual kembali kepada anggota dengan harga

yang disepakati kedua belah pihak.

Murabahah berbeda dengan jual beli biasa (musawamah) dimana dalam jual

beli musawamah tedapat proses tawar menawar antara penjual dan pembeli untuk

menentukan harga jual, di mana penjual juga tidak menyebutkan harga beli dan

354 Ibid,  hlm 4/491-492.
355 Adimarwan A. Karim, Ekonomi Islam; Suatu Kajian Kontemporer, Jakarta: gema

Insani, 2001, hlm. 86
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keuntungan yang diinginkan. Berbeda dengan murabahah, harga beli dan

keuntungan yang diinginkan harus dijelaskan kepada pembeli.

C. Keputusan DSN MUI Tentang Akad Murabahah

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau sering disebut DSN

MUI adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dan merupakan

bagian dari MUI, bertugas untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan

dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Keanggotaan DSN ditunjuk dan

diangkat oleh MUI untuk masa bakti 5 (lima) tahun.

DSN MUI memiliki tugas pokok mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa

keuangan syariah serta menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam

kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Selain itu,

DSN MUI juga memiliki wewenang mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan

Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi

dasar tindakan hukum pihak terkait, bahkan dapat memberikan dan mencabut

rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah, serta

memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan

penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.356

Fatwa adalah suatu perkataan dari bahasa Arab yang memberi arti

pernyataan hukum mengenai sesuatu masalah yang timbul kepada siapa yang ingin

mengetahuinya. Barang siapa yang ingin mengetahui sesuatu hukum syara’ tentang

masalah agama, maka perlu bertanya kepada orang yang dipercayai dan terkenal

356 Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Himpunan Fatwa
Keuangan Syariah, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 5
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dengan keilmuannya dalam bidang ilmu agama (untuk mendapat keterangan

mengenai hukum tentang masalah itu).357

Dengan demikian pengertian fatwa berarti menerangkan hukum-hukum

Allah SWT berdasarkan kepada dalil-dalil syariah secara umum dan menyeluruh.

Keterangan hukum yang diberikan itu dinamakan fatwa. Orang yang meminta atau

menanyakan fatwa disebut mustafti, sedang yang dimintakan untuk memberikan

fatwa disebut mufti.358

Adapun fatwa-fatwa yang telah ditetapkan DSN MUI mengenai Murabahah

yaitu :

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Murabahah nomor 04/DSN-

MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari’ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad Murabahah yang bebas riba.

2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam.

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

disepakati kualifikasinya.

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

pembelian ini harus sah dan bebas riba.

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

misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan

harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus

357Ibid, hlm. 7
358Ibid, hlm. 8
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memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya

yang diperlukan.

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka

waktu tertentu yang telah disepakati.

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut,

pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak

ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip,

menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah359:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset

kepada bank.

2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu

aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus

menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena

secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus

membuat kontrak jual beli.

4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang

muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

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

dibayar dari uang muka tersebut.

359 Ibid, hlm 9
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6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank,

bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

7. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang muka,

maka terjadi dua kemungkinan, yaitu :

a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal

membayar sisa harga.

b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal

sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut;

dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi

kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah360:

1. Jaminan dalam Murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan

pesanannya.

2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Utang dalam Murabahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi Murabahah tidak

ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak

ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut

dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan

utangnya kepada bank.

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

wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

360 Ibid, hlm 10
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3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus

menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat

pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian

utangnya.

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

pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan

melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui

musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus

menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan

kesepakatan.361

DSN MUI juga mengelurakan fatwa mengenai konversi akad Murabahah

dengan nomor fatwa 49/DSN-MUI/II/2005 yaitu :

Pertama: Ketentuan Konversi Akad

Lembaga  Keuangan Syariah (LKS) boleh melakukan konversi dengan membuat

akad (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi

pembiayaan Murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi

ia masih prospektif dengan ketentuan:

361Ibid, hlm. 64
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1. Akad Murabahah dihentikan dengan cara:

a. Obyek Murabahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga

pasar;

b. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan;

c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu

dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari

mudharabah dan musyarakah;

d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang

tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya disepakati

antara LKS dan nasabah.

2. LKS dan nasabah eks-murabahah tersebut dapat membuat akad baru

dengan akad:

a. Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik atas barang tersebut di atas dengan

merujuk kepada fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al

Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik;

b. Mudharabah dengan merujuk kepada fatwa DSN No.07/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh); atau

c. Musyarakah dengan merujuk kepada fatwa DSN no.08/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

Kedua: Ketentuan Penutup362

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi

perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan

362 Ibid, hlm 65
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melalui Badan Arbitrase Syari’ah Nasional setelah tidak tercapai

kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan

sebagaimana mestinya.363

Fatwa nomor 47/DSN-MUI/II/2005 juga dikeluarkan DSN MUI dalam

menetapkan penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu

membayar, seperti dalam fatwanya yaitu :

Pertama, Ketentuan Penyelesaian

Lembaga Keuangan Stariah (LKS) boleh melakukan penyelesaian (settlement)

murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya

sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan: Obyek

murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS

dengan harga pasar yang disepakati;

1. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;

2. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan

sisanya kepada nasabah;

3. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap

menjadi utang nasabah;

4. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat

membebaskannya.

363Ibid, hlm. 289



272

Kedua, Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi

perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan

melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai

kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan

sebagaimana mestinya364.

Fatwa tentang penjadwalan kembali tagihan Murabahah tertuang dalam

fatwa DSN MUI nomor 48/DSN-MUI/II/2005 yaitu :

Pertama, Ketentuan Penyelesaian

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh melakukan penjadwalan kembali

(rescheduling) tagihan Murabahah bagi nasabah yang tidak bisa

menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah

disepakati, dengan ketentuan:

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;

2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;

3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah

pihak

Kedua, Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi

perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan

364 Ibid hlm 290
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melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai

kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan

sebagaimana mestinya.365

Fatwa Potongan Tagihan Murabahah (Khashm Fi Al-Murabahah) juga

dikeluarkan DSN MUI dengan nomor fatwa 46/DSN-MUI/II/2005 yaitu :

Pertama, Ketentuan Pemberian Potongan

1. LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada

nasabah dalam transaksi (akad) Murabahah yang telah melakukan

kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang

mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

2. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan

LKS

3. Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad.

Kedua, Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi

perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan

melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai

kesepakatan melalui musyawarah.

365Ibid, hlm. 283
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2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan

sebagaimana mestinya.366

Sedangkan potongan pelunasan dalam Murabahah tertuang dalam fatwa

DSN MUI nomor 23/DSN-MUI/III/2002, yaitu :

Pertama, Ketentuan Umum : Jika nasabah dalam transaksi Murabahah melakukan

pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah

disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut,

dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Besar potongan sebagaimana

dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan

Kedua, Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan

sebagaimana mestinya.367

Fatwa DSN MUI nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang janji (wad) dalam

transaksi keuangan dan bisnis syariah yaitu :

Pertama, Ketentuan Umum

1. Janji (wa'd) adalah pernyataan kehendak dari seseorang atau satu pihak

untuk melakukan sesuatu yang baik (atau tidak melakukan sesuatu yang

buruk) kepada pihak lain (mau’ud) di masa yang akan datang;

2. Wa’id adalah orang atau pihak yang menyatakan janji (berjanji);

3. Mau’ud adalah pihak yang diberi janji oleh wa’id;

4. Mau’ud bih adalah sesuatu yang dijanjikan oleh wa’id (isi wa’d);

366Ibid, hlm. 272
367Ibid, hlm. 141
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5. Mulzim adalah mengikat; dalam arti bahwa wa’id wajib menunaikan

janjinya (melaksanakan mau’ud bih), serta boleh dipaksa oleh mau’ud

dan/atau pihak otoritas untuk menunaikan janjinya.

Kedua, Kentuan Hukum

Janji (wa'd) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah mulzim dan wajib

dipenuhi (ditunaikan) oleh wa'id dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang

terdapat dalam Fatwa ini.

Ketiga, Ketentuan Khusus terkait Pihak yang Berjanji (Wa'id)

1. Wa'id harus cakap hukum (ahliyyat al-wujub wa al-ada');

2. Dalam hal janji dilakukan oleh pihak yang belum cakap hukum, maka

efektivitas/keberlakukan janji tersebut bergantung pada izin

wali/pengampunya; dan

3. Wa'id harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mewujudkan

mau'ud bih.

Keempat, Ketentuan Khusus terkait Pelaksanaan Wa'd

1. Wa'd harus dinyatakan secara tertulis dalam akta/kontrak perjanjian;

2. Wa’d harus dikaitkan dengan sesuatu (syarat) yang harus dipenuhi atau

dilaksanakan mau’ud (wa’d bersyarat);

3. Mau’ud bih tidak bertentangan dengan syariah;

4. Syarat sebagaimana dimaksud angka 2 tidak bertentangan dengan syariah;

dan
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5. Mau’ud sudah memenuhi atau melaksanakan syarat sebagaimana dimaksud

angka 2368.

Kelima, Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi

perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga

penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan

melalui musyawarah.

Keenam, Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan

sebagaimana mestinya.369

Fatwa DSN MUI nomor 840/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode

Pengakuan Keuntungan Tamwil bi al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di

Lembaga Keuangan Syariah, yaitu :

Pertama, Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Metode Proporsional (Thariqah Mubasyirah)adalah pengakuan keuntungan

yang dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang (harga jual, tsaman)

yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap

jumlah piutang yang berhasil ditagih (al-atsman al-muhashshalah);

2. Metode Anuitas (Thariqah al-Hisab al-Tanazuliyyah/Thariqah al-

Tanaqushiyyah) adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara

proporsional atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan

368 Ibid, hlm 264
369Ibid, hlm. 463
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mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah sisa harga pokok yang

belum ditagih (al-atsmanal-mutabaqqiyah);

3. Murabahah adalah akad jual-beli dengan menegaskan harga belinya kepada

pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai

keuntungan;

4. At-Tamwilbi al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) adalah Murabahah

di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan cara LKS membelikan

barang sesuai dengan pesanan nasabah, kemudian LKS menjualnya kepada

nasabah setelah barang menjadi milik LKS dengan pembayaran secara

angsuran;

5. Harga Jual (tsaman) adalah harga pokok ditambah keuntungan;

6. Al-Mashlahah (ashlah) adalah suatu keadaan yang dianggap paling banyak

mendatangkan manfaat bagi pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah yang

sehat

Kedua, Ketentuan Hukum

Metode pengakuan keuntungan Murabahah dan Pembiayaan Murabahah boleh

dilakukan secara proporsional dan secara anuitas dengan mengikuti ketentuan-

ketentuan dalam fatwa ini370.

Ketiga, Ketentuan Khusus

1. Pengakuan keuntungan Murabahah dalam bisnis yang dilakukan oleh para

pedagang (al-tujjar), yaitu secara proporsional boleh dilakukan selama

sesuai dengan ‘urf (kebiasaan) yang berlaku di kalangan para pedagang;

370 Ibid, hlm 464
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2. Pengakuan keuntungan al-Tamwil bi al-Murabahah dalam bisnis yang

dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dilakukan secara

Proporsional dan secara Anuitas selama sesuai dengan ‘urf (kebiasaan) yang

berlaku di kalangan LKS;

3. Pemilihan metode pengakuan keuntungan al-Tamwil bi al-Murabahah pada

LKS harus memperhatikan mashlahah LKS bagi pertumbuhan LKS yang

sehat;

4. Metode pengakuan keuntungan at-Tamwil bi al-Murabahah yang ashlah

dalam masa pertumbuhan LKS adalah metode Anuitas;

5. Dalam hal LKS menggunakan metode pengakuan keuntungan at-Tamwil bi

al-Murabahah secara anuitas, porsi keuntungan harus ada selama jangka

waktu angsuran; keuntungan at-tamwil bi al-Murabahah (pembiayaan

Murabahah) tidak boleh diakui seluruhnya sebelum pengembalian piutang

pembiayaan Murabahah berakhir/lunas dibayar.

Keempat, Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana

mestinya.371

Selain itu, DSN MUI juga mengeluarkan Fatwa nomor 17/DSN-

MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda

pembayaran, fatwanya yaitu :

371Ibid, hlm. 800
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Pertama, Ketentuan Umum

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS

kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda

pembayaran dengan disengaja.

2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur

tidak boleh dikenakan sanksi.

3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak

mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh

dikenakan sanksi.

4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih

disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas

dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Kedua, Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi

perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyele-saiannya dilakukan melalui

Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga, Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan

sebagaimana mestinya.372

Fatwa DSN MUI nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam

Murabahah yaitu :

372Ibid, hlm. 123
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Pertama, Ketentuan Umum

1. Harga (tsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh

kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (qîmah) benda yang menjadi

obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.

2. Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang

diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

3. Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga

sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu, diskon adalah hak

nasabah.

4. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut

dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.

5. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan

ditandatangani.

Kedua, Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi

perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui

Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga, Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan

sebagaimana mestinya.373

DSN MUI juga mengeluarkan fatwa 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang

muka dalam Murabahah, yaitu :

373Ibid, hlm. 118
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Pertama.Ketentuan Umum

1. Dalam akad pembiayaan Murabahah, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)

dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak

bersepakat.

2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.

3. Jika nasabah membatalkan akad Murabahah, nasabah harus memberikan

ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.

4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta

tambahan kepada nasabah.

5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus

mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.

Kedua, Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi

perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui

Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga, Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan

sebagaimana mestinya.374

Fatwa Dewan syariah Nasional MUI nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang

prinsip distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), yaitu :

374Ibid, hlm. 114



282

Pertama, Ketentuan Umum

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (NetRevenue

Sharing) maupun Bagi Untung (Profit Sharing) dalam pembagian hasil

usaha dengan mitra (nasabah)-nya.

2. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini, pembagian hasil usaha

sebaikn ya digunakan prinsip Bagi Hasil (Net Revenue Sharing).

3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati

dalam akad.

Kedua, Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi

perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui

Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga, Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan

sebagaimana mestinya.375

375Ibid, hlm. 787


