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BAB III

PEMBIAYAAN MURABAHAH

A. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Beberapa fungsi dari perbankan syariah adalah menghimpun dan

dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat, atau yang biasa

disebut dengan funding dan lending. Islitah lending pada bank syariah

secara umum biasa disebut dengan pembiayaan. Baik itu dalam bentuk

pembiayaan modal kerja atau produktif, pembiayaan konsumtif seperti jual

beli maupun pembiayaan yang bersifat hibah.

Pembiayaan murabahah terdiri dari dua suku kata, yaitu

pembiayaan dan murabahah. Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas

penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan

defisit unit. Menurut undang-undang perbankan No 10 Tahun 1998 ayat 12

adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang

atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan

atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah

waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.30

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain,

sedangkan bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan

30 Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998
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nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan

barang (produksi).

Dalam kamus bisnis syariah dikatakan bahwa pembiayaan syariah

adalah penyediaan dana atau tagihan berdasarkan akad mudharabah atau

musyarakahatau pembiayaan lainnya yang berdasarkan prinsip bagi

hasil.31

Maka dari itu pembiayaan dapat diartikan sebagai fasilitas yang

berhubungan dengan biaya melalui penyediaan uang atau tagihan

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain.

Murabahah merupakan salah satu bentuk menghimpun dana yang

dilakukan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha yang bersifat

produktif maupun bersifat konsumtif.32

Secara etimologi murabahah berasal dari kata Rabh, yang berarti

perolehan, keuntungan, atau tambahan. Muhammad Ayub mendefinisikan

dalam murabahah penjualan harus menungkapkan biaya dan kontrak

(akad) terjadi dengan margin keuntungan yang disetujui33.

Murabahahatau disebut juga ba’i bitsamanil ajil. Kata murabahah

berasal dari kata ribhu (keuntungan). Sehingga murabahah berarti saling

31Muhammad Abdul Karim Mustofa, Kamus Bisnis Syariah, (Yogyakarta:
Asnalitera, 2012), h. 122.

32Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Ed. Ke. 1, Cet.
Ke 2, h. 26

33Muhammad Ayub, Understending Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah,
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), h.337.
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menguntungkan. Secara sederhana murabahah berarti jual beli barang

ditambah keuntungan yang disepakati34.

Sejalan dengan itu, Rivai dan Andria Permata Veithzal,

mengartikan murabahah sebagai atas suatu barang, dengan harga yang

disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual

menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan

bersarnya keuntungan yang diperolehnya35.

Jual beli murabahah termasuk transaksi yang dibolehkan oleh

syariat. Mayoritas ulama, dari kalangan para sahabat, tabi’in dan para

Imam mazhab, juga membolehkan jual beli jenis ini. Hanya saja, menurut

ulama Malikiyah, jual beli ini hukumnya khilaaful awla.36

Murabahahadalah menjual barang dengan harga yang jelas,

sehingga boleh dipraktikkan dalam transaksi jual beli. Contohnya adalah

jika seseorang berkata, “aku menjual barang ini dengan seratus sepuluh.”

Dengan begitu, keuntungan yang diambilnya jelas. Ini tak jauh beda

dengan mengatakan, “berilah aku keuntungan sepuluh dirham.37

Jual beli secara murabahah secara terminologis adalah pembiayaan

saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak

yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa

harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang

34Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012),
h.136.
35Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management,

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Ed. 1, Cet. 1, h. 145.
36Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, alih bahasa oleh Abdul Hayyei

al-Kattani, dkk,(Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke-1, Jilid 5, h. 358.
37Ibid.
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merupakan keuntungan atau laba bagi shahib a-mal dengan

pengembaliannya dilakukan secara tunau atau angsuran.38

Jual beli murabahah adalah pembelian oleh satu pihak untuk

kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan

pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga

yang transparan.

Murabahah adalah istilah dalam fikih 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 (margin) yang

diinginkan39.

Muhammad Syafi’i Antonio menafsirkan bai’ al-murabahah

adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang

disepakati40.

Bambang Hermanto berpendapat murabahah adalah akad jual beli

dimana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Jenis

dan jumlah barang dijelaskan dengan rinci. Barang diserahkan setelah

akad jual beli dan pembayaran dilakukan secara mengangsur atau cicilan

atau sekaligus.41

38Mardani,Loc.cit.
39Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Rajagranfindo Persada,

2008), h. 81-82.
40Muhammad Syafi’i Antonio, Op. Cit., h. 101.
41Bambang Hermanto, Lembaga Keuangan Syari’ah, (Pekanbaru: Suska Press,

2008),h. 63.
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Berdasarkan penjelasan diatas maka yang dimaksud dengan

pembiayaan murabahah dalam tulisan ini adalah fasilitas penyediaan dana

atau pendanaan dari pihak yang berkelebihan dana kepada pihak yang

mengalami devisit dana dalam memenuhi kebutuhan dengan sistem jual

beli murabahah dimana pihak penjual memberi tahu harga perolehan

barang dan keuntungan yang diinginkan.

B. Landasa  Hukum Murabahah

1. Al-Qur’an

Ayat Al-Qur’an yang dijadikan sebagai landasan hukum murabahah

adalah surat Al-baqarah ayat 275 yaitu:














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” (QS: Al-Baqarah: 275).42

42Departemen Agama RI, Op.cit, h. 47.
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Ayat diatas menjelaskan bahwa sesuangguhnya Allah SWT telah

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah SWT

menggambarkan orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri

melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena mereka

menyamakan jual beli dengan riba padahal keduanya terdapat pebedaan,

dan akan menjadi urusan Allah SWT orang yang dahulu memakan riba

dan berhenti ketika dikabarkan bahwa riba dilarang, dan akan menjadi

penghuni neraka orang yang kembali memakan riba padahal telah datang

peringatan dan larangan Allah SWT kepadanya.

Selanjutnya dalam surat lain yang dapat juga dijadikan sebagai

landasan hukum murabahah adalah surat An-Nisa ayat 29 yaitu:








Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah
Maha Penyayang kepadamu”. (QS: An-Nisa: 29)43

Ayat di atas menjelaskan kepada orang yang beriman untuk

memakan dan mendapatkan harta dengan sesamanaya melalui jalan

perniagaan (jual beli) atas dasar suka sama suka dan melarang memakan

dan mendapatkan harta dengan jalan yang batil.

2. Hadits

43Ibid, h. 83.



40

: َعْن أبِى َسِعْیِد اْلُخْدِرْي َرِضي هللا َعْنھُ أَن َرُسْوَل هللا َصلَى هللا َعلَْیِھ َوَسلَم قَالَ 
44 )           رواه البیھقي وابن ماجھ و صحح ابن حبان(, تََراضٍ إنَما اْلبَْیُع َعْن 

Artinya: Dari Abu Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,
sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. (HR. Al-
Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Hadits ini menjelaskan bahwasanya jual beli itu harus didasarkan

pada suka sama suka antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli), jika

ada unsur keterpakasaan atau tidak rela diantara keduanya maka jual

belinya cacat atau pun tidak sah.

3. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli (murabahah) diperbolehkan

dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi

kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian,

bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus

diganti dengan barang lainnya yang sesuai.45

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang murabahah

sebagaimana tercantum dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000

pertanggal 1 April 2000 sebagai berikut:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahahyang bebas

dari riba.

2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.

44Muhammad Ibnu Hibban Ibnu Ahmad Abu Hatim al-tamimin al-Busty, Shahih
Ibnu Hibban, (Berut: Muassasah Al-Risalah, 1414 H/1993 M)

45Rachmat Syafe’i,Fiqih Muamalah. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.75.



41

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 hutang.

6. Bank kemudian menjual barang tersebut kapada nasabah

(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus

keuntungannya. Dalam hal ini bank harus memberitahu secara jujur

harga pokok barang kepada nasabah barikut biaya yang diperlukan.

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut

pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

8. Untuk mencegah terjadinya penyalah gunaan 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.46

C. Rukun dan Syarat Murabahah

a. RukunMurabahah

46Bambang Rianto Rustam, Perbankan Syariah (Akuntansi Pendanaan dan
Pembiayaan), (Pekanbaru: Mumtaz Cendikia Adhitama, 2008), h. 49.
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Murabahah merupakan salah satu bagian dari transaksi jual beli,

maka rukun murabahah sama dengan rukun jual beli secara umum,

yaitu:47

1. Penjual

2. Pembeli

3. Shighat

4. Ma’qud ‘alaih (objek akad)

Akad bai’ al-murabahahakan dikatakan sah jika Mengetahui harga

pokok (harga beli), disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui

oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi

keabsahan bai’ murabahah. Penjual kedua harus men-disclose

harga.48

b. Syarat-syarat murabahah

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah

adalah sebagai berikut:49

1. Mengetahui harga pertama (harga pembelian).

2. Mengetahui jumlah keuntungan yang diminta penjual.

3. Modal yang dikeluarkan hendaknya berupa barang mitsliyat

(barang yang memiliki varian serupa).

47Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. Ke-2, h.
180.
48Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2010), Cet. Ke-2, h. 108.
49Wahbah az-Zuhaili, Loc.cit
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4. Jual beli murabahah pada barang-barang ribawi hendaknya

tidak menyebabkan terjadinya riba nasiah terhadap harga

pertama.

5. Transaksi yang pertama hendaknya sah.

D. Jenis-jenis Pembiayaan Murabahah

Secara umum, aplikasi perbankan dari bai’ al-murabahah dapat

digambarkan dalam skema berikut ini:

Gambar 2.1

Skema Bai’ al-Murabaha

1.Negoisasi &

Persyaratan

2. Akad Jual Beli

6. Bayar

5. Terima Barang & Dokumen

3. Beli Barang 4. Kirim

a. Murabahah dengan Pesanan

Dalam murabahah ini bank melakukan pembelian barang setelah

ada pemesanan dari nasabah.

Gambar 2.2

B            BANK NASABAH

SS       SUPLIER

O        PENJUAL
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Skema murabahah dengan Pemesanan

1.

4.

5.

2. 3.

Keterangan:

(1) Melakukan akad murabahah

(2) Penjual memesan dan membeli pada supplier/produsen

(3) Barang diserahkan dari produsen

(4) Barang diserahkan kepada pembeli

(5) Pembayaran dilakukan oleh pembeli

b. Murabahah Sederhana

Murabahah sederhana adalah bbentuk akad murabahah ketika penjual

memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai herga

perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan, seperti pada

skema dibawah ini:

Gambar 2.3
Skema Murabahah Sederhana

1

2

3

Penjual

Produsen
Supplier

Pembeli

Penjualan Pembeli
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Keterangan:

(1) Melakukan akad murabahah

(2) Barang diserahkan kepada pembeli

(3) Pembayaran dilakukan oleh pembeli

E. Ketentuan Umum dalam Murabahah

a. jaminan

pada dasarnya, jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang

mutlak dipenuhi dalam ba’i almurabahah, demikian juga dalam

murabahah KKP. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar si

pemesan tidak main-main dengan pesanan. Si pembeli (penyedia

pembiayaan/bank) dapat meminta si pemesan (pemohon/nasabah)

suatu jaminan (rahn) untuk dipegangnya. Dalam teknis

operasionalnya, barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah

satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran utang.

b. Utang dalam murabahah KKP

Secara prinsip, penyelesaian utang si pemesan dalam transaksi

murabahah KKP tidak ada kaitannya dengan transaksi  lain yang

dilakukan si pemesan kepada pihak ketiga atas barang pesanan

tersebut. Apakah si pemesan menjual kembali barang tersebut

dengna keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban

menyelesaikan utangnya kepada si pembeli.

Jika pemesan menjual barang tersebut sebelum masa angsurannya

berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsuranna.
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Seandainya penjualan aset tersebut merugi, contohnya kalau

nasabah adalah pedagang juga, pemesan harus tetap

menyelesaikan pinjamannya sesuai kesepakatan awal. Hal ini

karena transaksi penjualan kepada pihak ketiga yang dilakukan

nasabah merupakan akad yang benar-benar terposah dari adak al-

murabahah pertama dengan bank.

c. Penundaan pembayaran oleh debitor mampu

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang

menunda penyelesaian utangnya dalam al-murabahah ini. bila

seorang pemesan menunda penyelesaian utang tersebut, pembeli

dapat mengambil tindakan: mengambil prosedur hukum untuk

mendapatkan kembali utang itu dan mengklaim kerugian finansial

uang terjadi akibat penundaan.

Prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa antara bank

syariah dan nasabahnya telah diatur melalui Badan Arbitrase

Muamalah Indonesia (BAMUI), suatu lembga yang didirikan

bersama antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan MUI.

d. Bangkrut

Jika pemesan yang terutang dianggap pailit dan gagal

menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara
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ekonomi dan bukan karena lalai sedangkan ia mampu, kreditor

harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali.

F. Fawa Dewan Syariah Nasional (DSN) Tentang Murabahah

Dalam transaksi pembiayaan murabahahada beberapa fatwa yang

ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

(DSN-MUI), yaitu:50

1. Fatwa No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah:

Perama : Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas

riba .

2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah

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 memberitahu secara

50Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI
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jujur harg 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 murabahahharus dilakukan

setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan murabahah kepada nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu

barang atau aset kapada 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.
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4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan memita nasabah untuk

membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal

pemasaran.

5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya

riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung

oleh bank, bank dapat meminta kembali sisi kerugiannya kepada

nasabah.

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

uang muka, maka

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 akbat

pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi,

nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : jaminan dalam murabahah

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
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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 berkewajiaban untuk

menyelesaikan utangnya kepada bank.

2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran

berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

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

Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui

musyawarah.

Keenam : bangkrut dalam murabahah
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Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan

utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi

sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

2. Fatwa No: 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon dalam Murabahah:

Pertama : ketentuan umum

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

disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai

(qimah) 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 (per-setujuan) yanf

dimuat dalam akad.

5. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah

diperjanjian dan ditandatangani.

Kedua : jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika

terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka
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penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah

setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga : fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapakan dengan ketentuan

jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah

dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

3. Fatwa No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah

Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran.

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.
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Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika

terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah

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.

4. Fatwa No: 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan dalam

Murabahah:

Pertama : ketentuan umum

1. 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.

2. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada

kebijakan dan pertimbangan LKS.

Kedua : fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan

disempurnakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa

pembiayaan murabahah adalah penyediaan dana dari pihak yang

berkelebihan dana kepada pikah yang kekurangan dana untuk memenuhi
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kebutuhan dengan jalan jual beli murabahah. Murabahah dibolehkan

dalam Islam karena merupakan salah satu jual beli yang mendatangkan

manfaat. Sah dan tidak sahnya dalam murabahah, rukun dan syarat

murabahah harus dipenuhi.

Murabahah dapat dilaksanakan dengan pesanan sebagaimana yang

diperaktikan dalam dunia perbankan syariah saat ini, dan terdapat jenis-

jenis murabahah dan beberapa ketentuan yang terdapat dalam murabahah,

dan semuanya harus diperhatikan dan dipenuhi.


