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BAB  III

TEORI  PEMBIAYAAN MURABAHAH

A. Pengertian Murabahah

1. Secara Bahasa

Secara bahasa murabahah mempunyai pengertian saling

menguntungkan dapat dipahami bahwa keuntungan itu dimiliki oleh kedua

pihak yaitu pihak pertama yang meminta pembelian dan pihak kedua yang

membelikan. Keuntungan pihak pertama adalah terpenuhi kebutuhannya

dan keuntungan pihak kedua adalah tambahan harga pokok (selisih harga

pokok dengan harga jual) yang didapat berdasarkan kesepakatan kedua

belah pihak.

2. Secara Istilah

Pengertian Murabahah menurut istilah banyak didefinisikan oleh

beberapa para ahli, tetapi semua definisi tersebut mempunyai satu

pemahamam yang sama. Menurut Kasmir, Bai’ Al-murabahah merupakan

kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang

disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dulu memberitahukan

harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkan 1.

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio, Bai’ Al-murabahah adalah

jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang

1 Kasmir, Op. Cit, h. 196.
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disepakati2. Ibnu Qudamah dalam  bukunya Mughni 4/280 mendefinisikan

murabahah adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin

keuntungan yang telah disepakati 3. Sedangkan menurut Menurut Irma

Devita Purnamasari, murabahah adalah skema pembiayaan dengan

menggunakan metode transaksi jual beli biasa. Dalam skema murabahah,

Bank membeli barang dari produsen, kemudian menjualnya kembali ke

nasabah ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati oleh Bank dan

nasabah4.

Secara sederhana Murabahah adalah suatu penjualan barang

seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati 5.

Murabahah atau dalam bahasa inggris sering disebut cost plus sales

esensinya adalah akad jual beli dimana penjual dan pembeli menyepakati

untuk harga barang atau jasa yang terdiri dari harga pokok dari penjual

ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati6.

Dari beberapa pengertaian Murabahah di atas dapat disimpulkan

bahwa Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga

perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan

pembeli7. Karena dalam definisi adanya “keuntungan yang disepakati”,

karakteristik Murabahah adalah penjual harus memberi penjelasan kepada

2 Muhammad syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta : Gema
Insani, 2001 ), Cet. Ke-1, h. 101.

3 Muhammad, Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Pres,
2005), h. 24.

4 Irma Devita Purnamasari, Op. Cit,  h. 38.
5 Adiwarman A Karim, Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raj

Grafindo Persada, 2008 ), cet. Ke-3, h. 113.
6 Muhaimin Iqbal, Dinar Solution, (Jakarta: Gema Insani, 2008), Cet. Ket-1, h. 88.
7 Adiwarman A. Karim, Loc. Cit.
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pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah

keuntungan yang di tambah pada biaya tersebut dan dijadikan sebagai

harga jual.

B. Dasar Hukum Murabahah

1. Al- Quran





















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”. ( al - Baqarah : 275 )8.

َنُكمْ أَْمَواَلُكمْ تَْأُكُلواالآَمُنواالَِّذينَ أَيـَُّهايَا َعنْ ِجتَارَةً َتُكونَ َأنْ ِإالبِاْلَباِطلِ بـَيـْ
)٢٩(َرِحيًماِبُكمْ َكانَ اللَّهَ ِإنَّ أَنـُْفَسُكمْ تـَْقتـُُلواَوالِمْنُكمْ تـَرَاضٍ 

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

8 Departemen Agama. Op. Cit h. 47
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di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (an-
Nisa’ : 29)9.

2. Al- Hadits

َا َعْن َأِيب  َسِعيٍد اْخلُْدِر يَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلى ِهللا عليِه َوَسلْم ِإمنَّ
اْلَبيُع َعْن تـََر اضٍ 

Artinya: Dari Abu Sa’id al-Khudri berkata bahwa Rasulullah SAW.
Bersabda: “Sesungguhnya jual-beli adalah berdasarkan asas
ridha (kerelaan hati)10.

C. Rukun dan Syarat Murabahah

1. Rukun Murabahah

a. Pelaku akad, yaitu Bai’ (penjual) adalah pihak yang memilki barang

untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan

dan akan membeli barang.

b. Objek akad, yaitu mabi’ (barang dagangan ) dan tsaman (harga).

c. Shighat, yaitu ijab dan qabul 11.

2. Syarat Murabahah

a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.

b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.

c. Kontrak harus bebas dari riba.

9 Ibid, h. 73.
10 Muhammad Nasruddin Al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah, (Jakarta: Pustaka Azzam,

2007). Cet. Ket-1, h. 313.
11 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grfindo Persada, 2007 ),

Cet. Ke-1, h. 82.
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d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas

barang sesudah pembelian.

e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukkan secara utang12

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi,

pembeli memiliki pilihan:

a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya,

b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang

dijual,

c. Membatalkan kontrak13.

D. Keuntungan dan Resiko Murabahah

1. Keuntungan Pembiayaan Murabahah

Keuntungan dari pembiayaan murabahah adalah adanya

keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga

jual kepada nasabah dan pembiayaan murabahah sangat sederhana, hal

tersebut memudahkan penanganan administrasinya di Bank Syariah.

2. Resiko Pembiayaan Murabahah

Resiko yang harus diantisipasi antara lain:

a. kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.

b. Harga komparatif, ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik

setelah Bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa

mengubah harga jual beli tersebut.

12 Adrian Sutedi, Perbankan Syariah, (Jakarta: Galia Indonesia, 2009 ),  Cet, ke-1, h.122.
13 Muhammad Syafi’i Antonio, Op. Cit, h. 102.



46

c. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa ditolak oleh nasabah

sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Oleh karena itu sebaiknya

dilindungi dengan asuransi.

d. Dijual, karena bai’i murabahah bersifat jual beli dengan utang. Maka

ketika kontrak ditandatangani, barang itu milik nasabah bebas

melakukan apapun terhadap aset miliknya, termasuk untuk

menjualnya.

E. Pengertian dan Jenis Restrukturisasi

1. Pengertian Restrukturisai

Secara bahasa Restrukturisasi berarti penataan kembali (supaya

struktur/tatanannya baik)14. Jika dikaitkan dengan pembiayaan menurut

istilah adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu

nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya15. Restrukturisasi

pembiayaan adalah salah satu upaya yang dilakukan dalam kegiatan usaha

penyaluran pembiayaan agar nasabah dapat memenuhi kewajiban kepada

Bank.

2. Jenis Restrukturisasi

Jenis restrukturisasi pembiayaan, antara lain melalui:

a. Penjadawalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal

pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya16. Suatu

tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu

angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah

14 Loc. Cit
15 Yusak Laksmana, Loc. Cit.
16 Ibid.
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jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka

waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga debitur

mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya 17.

b. Persyaratan kembali (reconditioning), perubahan sebagian atau seluruh

persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran,

jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan

sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus

dibayarkan kepada Bank.

c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan

pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning,

antara lain meliputi:

1. Penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank.

2. Konversi pembiayaan akad.

3. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka

waktu menengah. Surat berharga syariah berjangka waktu

menengah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah

yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal

berjangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan

menggunakan akad mudharabah atau musyarakah.

4. Konvensi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada

perusahaaan nasabah, penyertaan modal sementara adalah

penyertaan modal BUS atau UUS, antara lain berupa pembelian

saham dan/atau konversi pembiayaan menjadi saham dalam

17 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persda, 2002), Cet. Ke-
1, h. 129.
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perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan penyaluran

dana/atau piutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

3. Ketentuan Restrukturisasi

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam restrukturisasi yaitu

sebagai berikut:

a. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang

memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

2. Nasabah memilki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi

kewajiban setelah restrukturisasi.

b. Restrukturisai pembiayaan hanya dapat dilakukan pembiayaan dengan

kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.

c. Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-

bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik.

d. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukakn  atas dasar

permohonan secara tertulis dari nasabah 18.

F. Akad Restrukturisasi

1. Akad Dalam Restrukturisasi

Akad dalam restrukturisasi pembiayaan adalah akad-akad yang

digunakan lebih spesifik sesuai dengan karakteristiknya. Pembiayaan

18 Yusak Laksmana, Op.Cit, h. 257
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modal kerja menggunakan pola bagi hasil (mudharabah, dan musyarakah)

dan jula beli (murabahah, dan salam).


