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BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Murabahah

Murabahan adalah istilah dalam Fiqih Islam yang berarti suatu bentuk jual

beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga

barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut

dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai

atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama. 16

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan

keuntungan yang disepakati. Dan adalam murabahah ini penjual harus memberi

tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingakat keuntungan sebagai

tambahan.17

Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang

disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan

dengan sebenarnya harga perolehan dan besarnya keuntungan yang diperoleh.18

16 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h.
81

17 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori dan Praktik, (Jakarta: Gema
Insani Press, 2001), h.101

18 Veithzal Rivai, Islamic Financial Management, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008),
h. 145
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Bentuk –bentuk akad Murabahah antara lain: 19

a. Murabaha Sederhana

Murabahah sederhana adalah bentuk akad murabaha ketika penjual

memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuia harga

perolehan ditambah keuntungan yang diinginkan,

b. Murabahah Kepada Pemesan

Bentuk murabahah ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan pembeli

dan penjual. Bentuk murabaha ini juga melibatkan pembeli sebagai

perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan

pembiayaan bentuk murahah inilah yang diterapkan perbankan syariah

dalam pembiayaan.

B. Landasan Hukum Murabahah

1. Al-Qur’an Surah Al-Baqarah: 275

















19 Ascarya, op.cit, h. 89
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Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang

demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-

orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya,

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

yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan

urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni

neraka; mereka kekal di dalamnya.

2. Al-Qur’an Surat An-Nisa: 29
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

C. Syarat dan Rukun Murabahah

Adapun Syarat dan Rukun Murabahah ini adalah:20

1. Rukun Murobahah

a. Ba’iu (penjual)

b. Musytari (pembeli)

c. Mabi’(barang yang diperjual belikan)

d. Tsaman (harga barang)

e. Ijab Qabul (pernyataan serah terima)

2. Syarat Murabahah

a. Syarat yang berakad ba’iu dan musyatari) cakap hukum dan

tidak dalam terpaksa

20 Ibid, h. 146
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b. Barang yang diperjaual belikan (mabi’) tidak termasuk barang

yang haram dan jenis maupun jumlahnhya jelas.

c. Harga barang (tsaman) harys dinyatakan secara transparan (

harga pokok dan harga komponen keuntungan) dan cara

pembayarannya disebutkandengan jelas

d. Pernyatan serah terima (ijab kabul) harus jelas dengan

penyebutan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.

D. Konsep Jual Beli Dalam Islam

Salah satu bentuk muamalah yang paling populer digunakan oleh

perbankan syariah adalah jual beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim

dilakukan oleh Rasulullah Saw dan para sahabatnya. Secara sederhana,

murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah

keuntungan yang disepakati. Singkatnya murabahah adalah akad jual beli

barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati

oleh penjualdan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural

certainty contracts karena dalam murabahah ditentukan berapa keuntungan

yang diperoleh.21

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapt

dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Misalnya, ulama mazhab

Malilki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual

21Adiwarman karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2011), h. 113
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beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut,

namun memberikan nilai tambah pada barang itu.22

Ulama mazhab Safi’i membolehkan membebankan biaya-biaya yang

secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, kecuali  biaya tenaga

kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu

pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan

sebagai komponen biaya.23

Ulama mazhab Hanafi membolehkan membebanka biaya-biaya yang

secara umum timbul dalam satu transaksi jual beli, namun mereka tidak

membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si

penjual.24

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa para mazhab diatas

membolehkan membebankan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada

pihak ketiga dan para mazhab tersebut bersepakat tidak membolehkan

pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang

semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan

hal-hal yang berguna.

Al-Qur’an tidak pernah secara langsung membicarakan murabahah meski

di sana ada sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi, dan perdagangan.

Demikian pula, tampaknya tidak ada hadis yang memiliki rujukan langsung

kepada murabahah. Para ulama generasi awal, semisal Malik dan Syafi’i, yang

secara khusus menyatakan bahwa jual beli murabahah adalah halal, tidak

22Ibid, h. 114
23 Ibid, h. 115
24 Ibid, h. 115
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memperkuat pendapat mereka dengan satu hadis pun. Al-kaff (tt), seorang

kritikus murabahah kontemporer, menyimpulkan bahwa murabahah adalah

”salah satu jenis jual beli yang tidak dikenal pada zaman nabi atau para

sahabatnya.” Menurutnya, para tokoh ulama mulai  menyatakan pendapat

mereka tentang murabahah pada seperempat pertama abad kedua hijriah, atau

bahkan lebih akhir lagi.25

Syafi’i, tanpa menyadarkan pendapatnya pada suatu teks syariah, berkata,

“jika seseorang menunjukkan  suatu barang kepada seseorang dan berkata,

‘belikan barang (seperti) ini untukku dan aku akan , membermu keuntungan

sekian.”lalu orang itupun membelinya, tentang jual beli ini adalah sah.26

Faqih mazhab Hanafi, membenarkan keabsahan murabahah berdasarkan

syarat- syarat yang penting bagi keabsahan suatu jual beli ada dalam

murabahah, dan juga karena orang memerlukannya. Faqih dari mazhab Syafi’i

cukup menyatakan, “murabahah adalah boleh tanpa ada penolakan

sedikitpun.“27

E. Pengertian Investasi

Istilah investasi berasal dari bahasa latin, yaitu investere (memakai),

sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan investmen. Para ahli

memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai konsep teoritis tentang

investasi28

25 Veitzal Riva’i, Islamic Financial Managemen,( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008),
Ed. 1, Cet.1, h. 145

26 Ibid h.145
27Ibid h. 145
28 Salim, Hukum Investasi di Indonesia, (Jakarta:Rajawali Pers, 2008). H. 31
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Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan kata investasi diartikan

sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek

untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dan dalam kamus lengkap ekonomi,

investasi didefenisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk kekayaan lain

seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama

periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan.29

Sedangkan para ekonomi mengemukakan pengertian yang berbeda-

beda tentang investasi. Sebagaimana yang dikutip oleh Nurul Huda dalam

bukunya Investasi pada Pasar Modal Syariah, Alexander dan sharpe

mengemukakan bahwa investasi adalah pengorbanan nilai tertentu yang

berlaku saat ini untuk mendapatkan nilai dimasa datang yang belum dapat

dipastikan besarnya. Sementara itu Yogiyan mengemukakan bahwa investasi

adalah penundaan konsumsi saat ini untuk digunakan dalam produksi yang

efisien selama periode tertentu. Tandelilin mendefinisikan investasi sebagai

komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada sat

ini dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan.30

F. Tujuan Investasi

Setelah kelebihan dana kita siap untuk melakukan investasi. Tentunya

dilakukan karena dengan tujuan. Pada umumnya, tujuan investasi adalah untuk

berjaga-jaga. Banyak orang mengatakan bahwa salah satu kepastian dalam

29 Nurul Huda, Investasi Pada Pasar Modal Syariah, (jakarta: kencana, 2008, hal. 7
30 Muhammad Nafik HR, Bursa Efek dan Infestasi Syariah, (Jakarta: PT Serambi Ilmu

Semesta, 2009). H. 67
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hidup ini adalah ketidakpastian, Saat ini, orang semakin sadar bahwa

kenikmatan yang kita alami saat ini bisa saja tiba-tiba hilang esok harinya.31

Hidup manusia selalu dikelilingi dengan resiko, baik ringan maupun

besar. Untuk tujuan berjaga-jaga inilah kita melakukan investasi sehingga

diharapkan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan secara tiba-tiba, dalam

hal keuangan, kita masih memiliki cadangan untuk mengatasinya.32

Tujuan kedua dari investasi adalah mendapatkan keuntungan. Kita

melakukan investasi untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek berupa

kenaikan nilai jumlah dana yang kita investasikan.Tujuan yang ketiga adalah

mengalahkan inflasi. Jika kita memiliki dana sebesar Rp.1000.000, dan

penyimpanannya dibawah bantal, satu tahun kemudian jumlahnya akan tetap

sama, yaitu sebesar Rp. 1000.000,.33

G. Investasi dalam Islam

Islam sebagai dinyang konfrehensif dalam ajaran dan norma mengatur

seluruh aktivitas manusia disegala bidang. Investasi sebagai salah satu bagian

akivitas perekonomian tidak dapat mengabaikan aspek konsep serta menjadi

backround dalam pembentukan sebuah pengetahuan yang memiliki

multidimensi yang mendasar dan mendalam.

Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan yang memiliki

gradasi, dari implementasi serta hakikat akan sebuah ilmu. Investasi

merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses

31Ibid.
32Ibid.
33 Joko Salim, Investasi Paling Gampang dan Paling Aman, (Jakarta: Visi Media, 2010,

h. 7
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pengetahuan tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep

investasiselain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena

menggunakan konsep syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu

dan amal, oleh karena itu investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Hal

tersebut dijelaskan dalam Al-Qur’an surat al-Hasyr ayat 18 sebagai berikut: 34










Artinya Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya
untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah,
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Investasi syariah tidakselalu membicarakan persoalan duniawi

sebagaimanayang dikemukakan para ekonom sekuler. Ada unsur lain

yangsangat menentukan berhasil tidaknya suatu investasi di masa depan, yaitu

ketentuan dan kehendak Allah.

Islam juga mengajarkan  bahwa semua perbuatan manusia yang

bersifat vertikal (hubungan manusia dengan Allah) maupun horisontal

(hubungan manusia dengan manusia) merupakan investasi yang akan

dinikmati di dunia dan akhirat. Karena perbuatan manusia dipandang sebagai

investasi maka hasilnya akan ada yang beruntung dan ada pula yang merugi.

Itulah yang disebut resiko. Islam memerintahkan umatnya untuk meraih

kesuksesan dan berupaya meningkatkan hasil investasi.

34Nurul Huda, Investasi Pada Pasar Modal Syariah Opcit 17
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Islam memandang semua perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-

harinya, termasuk aktivitas ekonominya sebagai investasi yang akan

mendapatkan hasil. Investasi yang melanggar syariahakan mendapatkan

balasan yang setimpal, begitu pula investasi yang sesuai dengan syariah. Hasil

investasi dalam Islam sesuai dengan besarnya sumber daya yang dikorbankan.

Hasil yang akan didapatkan manusia dari investasinya di duniabisa berlipat

ganda.35

Adapun beberapa prinsip dasar transaksi menurut syariah dalam

investasi keuangan yang ditawarkan menurut Pontjowonoto sebagai berikut:36

1. Transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan

menghindari setiap transaksi yang zalim. Setiap transaksi yang

memberikan manfaat akan dilakukan bagi hasil

2. Uang sebagai alat pertukaran bukan komoditas perdagangan dimana

fungsinya adalah sebagai alat pertukaran nilai yang mengambarkan daya

beli suatu barang atau harta. Sedangkan manfaat atau keuntungan yang

ditimbulkannya berdasarkan atas pemakaian barang atau harta yang dibeli

dengan uang tersebut.

3. Setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur

penipuan di salah satu pihak baik secara sengaja maupun tidak sengaja

4. Resiko yang mungkin timbulharus dikelola sehingga tidak menimbulkan

risiko yang besar atau melebihi keampuan menanggung risiko.

35Muhammad  Nafik, Bursa Efek dan Investasi Syariah, Opcit 68
36 Nurul Huda, Lembaga Keuangan Islam, (Jakarta:kencana 2010), h. 190
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5. Dalam Islam setiap transaksi yang mengharapkan hasilharus bersedia

menanggung risiko

6. Manajemen yang diterapkan adalah manajemen islami yang tidak

mengandung unsur spekulatif dan menghormatihak asasi manusia serta

menjaga lestarinya lingkungan hidup.

H. Konsep Jual Beli Murabahah dalam Islam

Salah satu bentuk muamalah yang paling populer digunakan oleh

perbankan syariah adalah jual beli murabahah. Transaksi murabahah ini

lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw dan para sahabatnya. Secara

sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang

tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Singkatnya murabahah

adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan

keuntungan yang disepakati oleh penjualdan pembeli. Akad ini merupakan

salah satu bentuk natural certainty contracts karena dalam murabahah

ditentukan berapa keuntungan yang diperoleh.37

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang

dapt dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Misalnya, ulama

mazhab Malilki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan

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

transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang itu.38

Ulama mazhab Safi’i membolehkan membebankan biaya-biaya

yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, kecuali  biaya

37Adiwarman karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2011), h. 113

38Ibid, h. 114
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tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam

keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai

barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.39

Ulama mazhab Hanafi membolehkan membebanka biaya-biaya

yang secara umum timbul dalam satu transaksi jual beli, namun mereka

tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh

si penjual.40

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa para mazhab diatas

membolehkan membebankan biaya langsung yang harus dibayarkan

kepada pihak ketiga dan para mazhab tersebut bersepakat tidak

membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan

pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya

langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna.

Al-Qur’an tidak pernah secara langsung membicarakan murabahah

meski di sana ada sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi, dan

perdagangan. Demikian pula, tampaknya tidak ada hadis yang memiliki

rujukan langsung kepada murabahah. Para ulama generasi awal, semisal

Malik dan Syafi’i, yang secara khusus menyatakan bahwa jual beli

murabahah adalah halal, tidak memperkuat pendapat mereka dengan satu

hadis pun. Al-kaff (tt), seorang kritikus murabahah kontemporer,

menyimpulkan bahwa murabahah adalah ”salah satu jenis jual beli yang

tidak dikenal pada zaman nabi atau para sahabatnya.” Menurutnya, para

39 Ibid, h. 115
40 Ibid, h. 115



35

tokoh ulama mulai  menyatakan pendapat mereka tentang murabahah pada

seperempat pertama abad kedua hijriah, atau bahkan lebih akhir lagi.41

Syafi’i, tanpa menyadarkan pendapatnya pada suatu teks syariah,

berkata, “ jika seseorang menunjukkan  suatu barang kepada seseorang

dan berkata, ‘belikan barang (seperti) ini untukku dan aku akan ,

membermu keuntungan sekian.”lalu orang itupun membelinya, tentang

jual beli ini adalah sah.42

Faqih mazhab Hanafi, membenarkan keabsahan murabahah

berdasarkan syarat- syarat yang penting bagi keabsahan suatu jual beli ada

dalam murabahah, dan juga karena orang memerlukannya. Faqih dari

mazhab Syafi’i cukup menyatakan, “murabahah adalah boleh tanpa ada

penolakan sedikitpun. “43

41 Veitzal Riva’i, Islamic Financial Managemen, Opcit , h. 145
42 Ibid h.145
43Ibid h. 145


