
 
 

 
 

BAB II 

 

BAHAN RUJUKAN 

 

 

2.1 Baitul Maal Wat Tamwil 

2.1.1 Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil 

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari 

dua istilah, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal lebih mengarah pada 

usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang non profit, seperti : zakat, 

infaq, dan shodaqah. Adapun Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan 

penyaluran dana komersial.  

Menurut Andri Soemitra (2008) Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah 

kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Maal wat Tamwil, 

yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip 

Syariah. Sedangkan menurut Mu‟alim dan Abidin menyatakan bahwa Baitul Maal 

wat Tamwil (BMT) adalah kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi 

rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan 

sistem bagi hasil (profit sharing) untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha 

kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan.  

Secara konseptual dasar (Huda, 2010) BMT memiliki dua fungsi :  

1. Baitul Maal (Bait = rumah, Maal = Harta) menerima titipan dana zakat, infaq, 

shodaqah, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan 

amanahnya. 

2. Baitul Tamwil melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan 

investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil 

terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan 

kegiatan ekonominya. 



 
 

 
 

Dalam perkembangannya, saat ini secara konseptual dasar BMT sebagai 

lembaga keuangan berbadan hukum koperasi dan berkembang kearah fungsi kegiatan 

serba usaha atau ril sektor bagi memenuhi kebutuhan anggotanya. Sifat BMT adalah 

terbuka, independen, tidak partisan, berorientasi pada pengembangan simpanan dan 

pembiayaan yang sangat mendukung bisnis ekonomi produktif bagi anggota dan 

kesejahteraan sosial masyarakat sekitar.  

 

2.1.2 Dasar Hukum dan Peraturan Hukum BMT 

Pesatnya aktivias ekonomi masyarakat berbasis syariah membuat kehadiran 

regulasi yang mandiri menjadi sebuah keniscayaan. Bank-bank Syariah dan BPRS 

tunduk pada peraturan Bank Indonesia. Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro 

(LKM) dalam bentuk BMT hingga saat ini belum ada regulasi yang mandiri dan 

realitasnya berbadan hukum koperasi sehingga tunduk terhadap peraturan 

perkoperasian. Sedangkan ditinjau dari segmen usahanya, BMT juga termasuk UKM 

karenanya juga mengikuti peraturan-peraturan terkait pembinaan dan pengembangan 

usaha kecil.  

Hingga saat ini status kelembagaan atau badan hukum yang memayungi 

keabsahan BMT adalah koperasi. Hal ini berarti kelembagaan BMT tunduk pada 

Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 tahun 1992 dan secara spesifik diatur 

dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 

91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi 

Jasa Keuangan Syariah (KJKS). 

 

2.1.3 Peran dan Fungsi BMT 

a. Peran BMT 

Beberapa peranan BMT dianataranya adalah :  

1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. 

Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting 



 
 

 
 

sistem ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan 

mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti 

dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap 

konsumen, dan sebagainya. 

2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap 

aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya 

dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan 

terhadap usaha-usaha nasabah. 

3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih 

tergantung kepada rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi 

keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT 

harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia 

dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya. 

4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. 

Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks 

dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk 

melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus 

diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus 

memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga 

jenis pembiayaan yang dilakukan. Selain itu, peran BMT di masyarakat, 

adalah: 

a) Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak. 

b) Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi Islam. 

c) Penghubung antara kaum aghnia (kaya) dan kaum dhu‟afa (miskin). 

d) Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang 

barakah, ahsanu „amala, dan salaam melalui spiritual communication 

dengan dzikir qalbiyahilahiah. 

 

 



 
 

 
 

b. Fungsi BMT 

Secara Fungsional, operasional BMT adalah hampir sama dengan BPR 

Syariah. Yang membedakan hanyalah pada sisi lingkup dan struktur. Dilihat 

dari fungsi pokok operasional BMT, ada dua fungsi pokok dalam kaitan 

dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Kedua fungsi tersebut adalah : 

1. Fungsi Pengumpulan Dana (Funding) 

2. Fungsi Penyaluran Dana (Financing) 

Dari fungsi tersebut, sebagai lembaga keuangan Islam, baik itu BMI, BPR 

maupun BMT memiliki dua jenis dana yang dapat menunjang kegiatan 

operasinya, yaitu : 

1. Dana Bisnis 

2. Dana Ibadah 

Dana bisnis sebagai input, dana dapat ditarik kembali oleh pemiliknya. 

Tetapi dana ibadah sebagai input, dana tidak dapat ditarik kembali oleh yang 

beramal, kecuali input dana ibadah untuk pinjaman.  

 

2.1.4 Model Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) 

Dalam pembiayaan produktif, baik yang diperuntukkan sebagai modal kerja 

maupun investasi, masyarakat dapat memilih empat model pembiayaan BMT. Pola 

pembiayaan ini merupakan kontrak yang mendasari berbagai produk layanan 

masyarakat BMT dalam usahanya. Dan secara umum Ahmad Sumiyanto 

mengklasifikasikan pembiayaan BMT kepada empat kategori umum, yaitu :  

a. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)  

Syirkah dalam bahasa Arab berarti pencampuran atau interaksi atau 

membagi sesuatu antara dua orang atau lebih menurut hukum kebiasaan yang 

ada. Prinsip syirkah untuk produk pembiayaan BMT dapat dioperasikan 

dengan pola-pola sebagai berikut: 

 

 



 
 

 
 

1) Musyarakah  

Merupakan kerjasama dalam suatu usaha oleh dua pihak. 

Ketentuan umum dalam akad musyarakah adalah sebagai berikut : 

a) Semua modal disatukan untuk menjadi modal proyek musyarakah 

dan dikelola bersama-sama. 

b) Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan 

kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana usaha. 

c) Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah 

dengan tidak boleh melakukan tindakan seperti : menggabungkan 

dana proyek dengan dana pribadi, menjalankan proyek dengan 

pihak lain tanpa seizin pemilik modal lainnya. 

d) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau 

digantikan oleh pihak lain. 

e) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama bila; 

menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, dan menjadi tidak 

cakap hukum. 

Biaya yang timbul dari pelaksanaan proyek jangka waktu proyek 

harus diketahui bersama dan proyek yang dijalankan harus disebutkan 

dalam akad. 

Pembayaran Keuntungan

BMT

X % Nisbah

Modal

Usaha

Modal

TenagaAnggota

X % Nisbah

Sumber : Ahmad Sumiyanto, 2008: 153

 

Gambar 2.1  

Akad Musyarakah 



 
 

 
 

2) Mudharabah 

a) Pengertian mudharabah 

Menurut Adiwarman A. Karim (2008: 204) pembiayaan 

mudharabah adalah bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu 

pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah 

modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua yakni si pelaksana usaha, 

dengan tujuan untuk mendapatkan untung.  

Dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah Ahmad 

Sumiyanto (2008:153) memaparkan beberapa ketentuan umum yang 

berlaku adalah :  

(1) Jumlah modal yang diserahkan kepada anggota selaku 

pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang 

atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. 

(2) Apabila uang diserahkan secara bertahap, harus jelas dan 

disepakati bersama. 

(3) Hasil dari pengelolaan pembiayaan mudharabah dapat 

diperhitungkan dengan dua cara yaitu : 

(a) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, 

pada bulan atau waktu yang ditentukan. Pemilik modal 

menanggung seluruh kegiatan kecuali akibat kelalaian dan 

penyimpangan pihak pengusaha. 

(b) Pemilik modal berhak melakukan pengawasan terhadap 

pekerjaan. Namun, tidak berhak mencampuri urusan 

pekerjaan anggota. Jika anggota cidera janji dengan sengaja 

misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda 

kewajiban, maka dapat dikenakan sanksi administrasi. 

b) Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah 

(1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksanana usaha)  



 
 

 
 

Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. 

Pihak pertama bertindak sebagai pelaksana pemilik modal (shahib 

almal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha 

(mudharib atau „amil). Tanpa dua pelaku ini, maka akad 

mudharabah tidak ada. 

(2) Objek mudharabah (modal dan kerja) 

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek 

mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya 

sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk 

uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. sedangkan 

kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, 

selling skill, management skill, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, 

akad mudharabah pun tidak akan ada. 

(3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul) 

Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, 

merupakan konsekuensi dari prinsip an-taraddin minkum (sama-

sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat 

untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana 

setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dananya, 

sementara pelaksana usaha pun harus setuju dengan perannya 

untuk mengkontribusikan kerja. 

(4) Nisbah Keuntungan 

Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh 

kedua pihak yang ber-mudharabah. Mudharib mendapat imbalan 

atas kerjanya, sedangkan shahib al-mal mendapat imbalan atas 

penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan 

mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak 

mengenai cara pembagian keuntungan. 

 



 
 

 
 

c) Ketentuan Kerjasama Mudharabah 

Kerjasama shahibul maal dalam memberikan dana 100% 

kepada mudharib adalah : 

(1) Jumlah modal yang diserahkan kepada anggota selaku 

pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang 

atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. 

(2) Apabila uang diserahkan secara bertahap, harus jelas 

tahapannya dan disepakati bersama. 

(3) Hasil dari pengelolaan pembiayaan mudharabah dapat 

diperhitungkan dengan dua cara yaitu : pertama, hasil usaha 

dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad pada bulan atau 

waktu yang ditentukan. BMT selaku pemilik modal 

menanggung seluruh kegiatan kecuali akibat kelalaian dan 

penyimpangan pihak pengusaha. Dan kedua BMT berhak 

melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak 

berhak mencampuri urusan pekerjaan anggota. Jika anggota 

cidera janji dengan sengaja misalnya tidak mau membayar 

kewajiban atau menunda kewajiban, maka dapat dikenakan 

sanksi administrasi. 

Anggota
Akad 

Mudharabah
BMT

Tenaga Kerja Modal

Proyek Usaha

X % NisbahKeuntunganX % Nisbah

Sumber : Ahmad Sumiyanto, 2008: 154
 

Gambar 2.2  

Akad Mudharabah 

 



 
 

 
 

b. Prinsip Jual Beli (Tijarah) 

Jual beli secara entimologi berarti menukar harta dengan harta, 

sedangkan secara terminologis artinya adalah transaksi penukaran selain 

fasilitas dan kenikmatan. Sedangkan prinsip jual beli dapat dikembangkan 

menjadi bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut : 

1) Pembiayaan Murabahah 

Menjual dengan modal asli bersama tambahan keuntungan 

yang jelas. Dalam penerapannya BMT bertindak sebagai pembeli 

sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan anggota. 

Besarnya keuntungan yang diambil oleh BMT atas transaksi 

murabahah bersifat konstan. Keadaan ini berlangsung sampai akhir 

pelunasan utang oleh anggota kepada BMT. 

Pembayaran 

Tangguh/

Angsuran

Jual Barang

BMT

Anggota

Beli Tunai

Kirim Barang

Supplier/

Produsen

Sumber : Ahmad Sumiyanto, 2008: 155

Gambar 2.3 

Akad Murabahah 

Secara umum murabahah memiliki syarat-syarat : 

(a) BMT memberitahu biaya modal (harga pokok) kepada anggota. 

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

(c) Kontrak harus bebas dari riba. 

(d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas 

barang sesudah pembelian. 



 
 

 
 

(e) penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang. 

2) Bai‟ As Salam 

Akad pembelian barang yang mana barang yang dibeli 

diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan 

secara tunai dimuka. Dalam transaksi ini ada kepastian tentang 

kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan. Ketentuan umum 

dalam bai‟ as salam adalah : 

(a) pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara 

jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. 

(b) apabila hasil produksi diterima cacat atau tidak sesuai dengan 

akad, anggota harus bertanggung jawab. 

(c) mengingat BMT tidak menjadikan barang yang dibeli atau 

dipesannya sebagai persediaan, maka BMT dimungkinkan 

melakukan akad salam dengan pihak ketiga. 

3) Bai‟ Al Istishna 

Merupakan kontak penjualan antara pembeli dan BMT. Dalam 

kontak ini, BMT menerima pesanan dari pembeli kemudian berusaha 

melalui orang lain untuk mengadakan barang sesuai dengan pesanan. 

Kedua belah pihak BMT dan pemesan bersepakat atas harga serta 

sistem pembayaran seperti pembayaran dilakukan dimuka, melalui 

cicilan atau ditangguhkan sampai waktu pada masa yang akan datang. 

Bai‟ al istishna merupakan suatu jenis khusus dari akad bai‟ as salam, 

sehingga ketentuan bai‟ al istishna‟ mengikuti ketentuan bai‟ as 

salam. 

 



 
 

 
 

Rekanan 

BMT
Antar 

Barang
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Barang

BMT Anggota 

Jual 

Barang

Bayar 

Cicilan

Sumber : Sumiyanto, 2008: 157

 

Gambar 2.4  

Akad Al Istishna 

 

c. Prinsip Sewa (Ijarah) 

Traksaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Objek 

transaksi dalam ijarah adalah jasa. Pada akhir masa sewa, BMT dapat saja 

menjual barang yang disewakan kepada anggota. Karena dalam kaidah 

syariah dikenal dengan nama ijarah mutahiyah bit tamlik (sewa yang diikuti 

dengan perpindahan kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada 

awal perjanjian. 

d. Prinsip Jasa 

Pembiayaan ini disebut jasa karena pada prinsipnya dasar akadnya 

adalah ta‟awuni atau tolong-menolong. Berbagai pengembangan dalam akad 

ini meliputi: 

1) Al Wakalah 

Wakalah berarti BMT menerima amanah dari investor yang 

akan menanam modalnya kepada anggota, investor menjadi percaya 

kepada anggota karena adanya BMT yang akan mewakilinya dalam 

penanaman investasi. Atas jasa ini, BMT dapat menerapkan 

management fee yang besarnya tergantung kesepakatan para pihak. 

2) Kafalah 

Kafalah berarti pengalihan tanggung jawab seseorang yang 

dijamin kepada orang lain yang menjamin. BMT dapat berperan 



 
 

 
 

sebagai penjamin atas transaksi bisnis yang dijalankan oleh 

anggotanya. Rekan bisnis anggota dapat semakin yakin atas 

kemampuan anggota BMT dalam memenuhi atau membayar sejumlah 

dana yang terhutang. Atas jasa ini, BMT dapat menerapkan 

management fee sesuai kesepakatan. 

3) Hawalah 

Hawalah atau hiwalah berarti pengalihan hutang dari orang 

yang berhutang kepada si penanggung. Hawalah dapat terjadi kepada : 

a) Factoring atau anjak piutang, yaitu anggota yang mempunyai 

piutang mengalihkan piutang tersebut kepada BMT dan BMT 

membayarnya kepada nasabah, lalu BMT akan menagih kepada 

orang yang berhutang. 

b) Post date check, yaitu BMT bertindak sebagai juru tagih atas 

piutang nasabah tanpa harus mengganti terlebih dahulu. 

c) Bill discounting, secara prinsip transaksi ini sama dengan hawalah 

pada umumnya. 

4) Rahn 

Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai 

jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Barang yang ditahan 

adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan 

standar yang ditetapkan. Dalam sistem ini orang yang menggadaikan 

barangnya tidak akan dikenai bunga tetapi BMT dapat menetapkan 

sejumlah fee atau biaya atas pemeliharaan, penyimpanan dan 

administrasi. Besarnya fee sangat dipengaruhi oleh banyak faktor 

diantaranya masa gadai dan jenis barangnya. 

 



 
 

 
 

2.2 Murabahah 

2.2.1 Pengertian Murabahah 

Bai‟ al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan 

keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam Bai‟ al-murabahah, 

penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat 

keuntungan sebagai tambahannya.  

Murabahah secara bahasa adalah mutual (yang berarti saling) berasal dari 

kata ribh yang memiliki arti keuntungan, yakni adanya pertambahan nilai modal 

(saling menguntungkan satu dengan yang lain). Pengertian murabahah menurut 

Ascarya (2007) adalah suatu bentuk jual beli barang tertentu dimana penjual 

memberitahukan harga perolehan meliputi harga barang tersebut ditambah dengan 

biaya lain-lain untuk memperoleh barang tersebut kepada nasabah/pembeli, dimana 

harga-harga perolehan tersebut sudah ditambah dengan tingkat keuntungan/margin. 

Murabahah menurut teknis perbankan memiliki pengertian yaitu akad jual beli 

barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan dimana 

bank membeli barang yang dipesan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah.  

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan murabahah adalah suatu 

bentuk jual beli dimana penjual menjual barang yang dipesan oleh pembeli dengan 

harga jual yang telah disepakati dengan syarat penjual memberitahukan harga 

perolehan untuk memperoleh barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang 

telah disepakati. 

Adapun dasar hukum tentang murabahah seperti yang ada di ayat-ayat Al-

quran dan Hadits, adalah :  

“Hai orang-orang yang beriman jangalah kamu makan harta sesama dengan jalan 

yang batil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di 

antara kamu” (QS. an- Nisa: 29) 

“Dan Allah swt….telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS.al-

Bawarah: 275) 



 
 

 
 

Dari Suab ar Rumi ra, bahwa Rasulullah bersabda : ”Tiga perkara di 

dalamnya terdapat keberkatan (1) Menjual dengan pembayaran tangguh 

(murabahah), (2) Muqaradhah (nama lain dari Mudharabah), (3) Mencapurkan 

tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah bukan untuk diperjualbelikan.” 

 

2.2.2 Pengertian Transaksi & Akad 

Semua jenis yang ada di dunia bisnis, perbankan, maupun non perbankan 

dalam melakukan kegiatan ekonomi tidak terlepas dari kegiatan transaksi. Secara 

umum transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan 

paling sedikit 2 (dua) pihak untuk melakukan pertukaran, bergabung dalam dunia 

usaha, pinjam meminjan dan lain-lain atas dasar saling menyetujui atau adanya suatu 

ketetapan hukum yang berlaku. Adapun pengertian lain dari transaksi, transaksi 

menurut islam harus sesuai dengan hukum islam yang berlaku. Transaksi merupakan 

sebuah manifestasi amal manusia bernilai ibadah dihadapan Allah SWT sehingga 

transaksi menurut islam dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :  

1. Transaksi yang halal adalah semua transaksi yang dibolehkan oleh syariah 

islamiyah yang objek transaksi bersifat halal dan cara transaksinya sesuai 

dengan islam. 

2. Transaksi yang haram adalah transaksi yang dilarang oleh syariah islamiyah 

dikarenakan objek maupun cara transaksinya tidak sesuai dengan islam. 

Sedangkan akad atau al-„aqd yang berasal dari lafal arab memiliki arti 

perikatan, perjanjian atau permufakatan (al-ittifaq). Sedangkan pengertian akad 

menurut terminology fiqih adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan 

qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat islam yang dapat 

mempengaruhi objek perikatan, maksudnya semua hal yang terikat dilakukan oleh 2 

(dua) pihak atau lebih dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan syarat serta telah 

terjadi pemindahan pemilikan barang dari satu pihak (yang melakukan ijab) dengan 

pihak lain (yang menyatakan kabul). Sehingga dapat disimpulkan akad merupakan 



 
 

 
 

suatu bentuk perjanjian antara yang melakukan ikatan (ijab) dan yang menerima 

ikatan (kabul) sesuai dengan syariah islam dimana mempengaruhi objek sehingga 

berpindah kepemilikan. 

 

2.2.3 Pengertian Pembiayaan 

Selain murabahah ada juga pembiayaan murabahah, yang dimaksud dengan 

pembiayaan adalah pihak penyedia dana (Bank, BMT, dll) yang memberikan dana 

kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan bersama, dimana nasabah harus 

mengembalikan uang yang dipinjam sesuai jangka waktu tertentu dengan pembagian 

keuntungan yang telah disepakati. Adapun pengertian lain dari pembiayaan, yaitu 

penyedia dana dan atau tagihan berdasarkan akad mudharabah dan atau musyarakah 

dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil. Sedangkan pengertian 

pembiayaan murabahah menurut Adiwarman A Karim (2008) yaitu “Transaksi jual 

beli, dimana pihak bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai 

pembeli dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah 

keuntungan dalam presentase tertentu bagi bank syariah sesuai kesepakatan.”  

 

2.2.4 Jenis-Jenis Murabahah 

Jenis murabahah berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2, yakni :  

1) Murabahah tanpa pesanan  

Murabahah ini termasuk jenis murabahah yang bersifat tidak 

mengikat. Murabahah ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak, 

sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual. 

 



 
 

 
 

Sumber : Salman, 2012: 145

Penjual (Ba‟i)
Pembeli 

(Musytari)

2a. Barang (Mabi‟i)

1. Akad

2b. Cost + Margin

 

Gambar 2.5  

Murabahah tanpa pesanan 

 

2) Murabahah berdasarkan pesanan 

Dalam murabahah jenis ini penjual akan baru melakukan 

transaksi/membeli barang apabila sudah ada yang pesan. Sifat murabahah 

berdasarkan pesanan dapat dikatagorikan menjadi : 

a. Bersifat mengikat, artinya pembeli harus membeli barang yang 

dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya. 

b. Bersifat tidak mengikat, artinya jika pembeli telah memesan barang 

tetapi pembeli tersebut tidak terikat maka pembeli dapat menerima 

atau membatalkan barang tersebut. 

Penjual 

(Ba‟i)

Produsen 

(supplier)

Pembeli 

(Musytari)

1. Negosiasi dan Persyaratan

3a. Akad

3b. Serah terima barang

4. Bayar Kewajiban

2. membeli barang 

dengan tunai

Sumber : Salman, 2012: 146

Gambar 2.6 

Murabahah berdasarkan pesanan 



 
 

 
 

2.2.5 Rukun dan Ketentuan Murabahah 

Rukun dan ketentuan murabahah, yaitu sebagai berikut:  

1. Pelaku 

Pelaku harus cakap hukum dan baligh (berakal dan dapat 

membedakan), sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah 

sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah, apabila seizin walinya. 

2. Objek jual beli, harus memenuhi: 

a. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal 

Semua barang yang diharamkan oleh Allah tidak dapat dijadikan 

sebagai objek jual beli, karena barang tersebut menyebabkan manusia 

bermaksiat/melanggar larangan Allah. Dalil larangan mengenai hal terebut 

adalah: 

“sesungguhnya Allah mengharamkan menjualbelikan khamar, bangkai, 

babi, patung-patung.” (HR Imam Bukhari dan Imam Muslim) 

“sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu juga 

mengharamkan harganya.” (HR Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud 

Rahimahumallahu Ta‟ala) 

b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau 

memiliki nilai dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang 

diperjualbelikan, misalnya: jual beli rokok, jual beli minuman keras, jual 

beli bangkai, jual beli darah, jual beli narkoba, dan jual beli barang yang 

kadaluarsa. 

c. Barang tersebut dimiliki oleh penjual 

Jual beli atas barang yang tidak dimiliki oleh penjual adalah tidak 

sah karena bagaimana mungkin ia dapat menyerahkan kepemilikan barang 

kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya. Jual beli oleh bukan 

pemilik barang seperti ini, baru akan sah karena status kepemilikan barang 

tersebut tetap pada si pemilik harta. 



 
 

 
 

d. Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian 

tertentu dimasa depan. Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya 

adalah tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakpastian (gharar), yang 

pada gilirannya dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan 

dapat menimbulkan persengketaan.  

e. Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi 

oleh pembeli sehingga tidak ada gharar (ketidakpastian).  

f. Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas, 

sehingga tidah ada gharar (ketidakpastian).  

Apabila suatu barang dapat ditakar maka atas barang yang 

diperjualbelikan harus ditakar terlebih dahulu agar tidak timbul gharar 

(ketidakpastian). Islam mengajarkan untuk melakukan perniagaan yang 

saling menguntungkan diantara pihak-pihak yang bertransaksi dan tidak 

menimbulkan gharar. Jual beli yang seperti ini juga dikhawatirkan masuk 

kedalam judi (al-masyir). 

g. Harga barang tersebut jelas 

Harga barang yang diperjualbelikan diketahui oleh pembeli dan 

penjual berikut cara pembayarannya tunai atau tangguh sehingga jelas dan 

tidak ada gharar. misalnya terdapat opsi harga pembelian secara cicilan 

atau tangguh dalam jangka waktu yang berbeda, harga Rp. 1.000.000 

untuk jangka waktu 3 bulan, harga 1.250.000 untuk jangka waktu 5 bulan. 

Pembeli setuju untuk melakukan pembelian namun tidak secara jelas 

memilih opsi harga pembelian yang mana. Jual beli seperti ini 

diperbolehkan apabila pembeli secara jelas memilih harga mana yang dia 

sepakati sehingga harga akad transaksi tersebut jelas menunjukan harga 

pembelian tertentu berikut cara pembayarannya. 

 

 

 



 
 

 
 

h. Barang yang diakadkan ada ditangan penjual  

Barang dagangan yang tidak berada di tangan penjual akan 

menimbulkan ketidakpastian. pembeli yang menjual kembali barang yang 

dia beli sebelum serah terima, dapat diartikan ia menyerahkan uang pada 

pihak lain dengan harapan memperoleh uang lebih banyak dan hal ini 

dapat disamakan dengan riba. Dalil dari perkara ini adalah: “Wahai 

Rasulullah, sesungguhnya aku membeli barang dagangan, apakah yang 

halal dan apa pula yang haram darinya untukku?“ Rasulullah bersabda: 

“jika kamu telah membeli sesuatu, maka janganlah kamu jual sebelum 

ada ditanganmu.” (HR Shahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu „anhu) 

Walaupun barang yang dijadikan sebagai objek akad tidak ada 

ditempat, namun barang tersebut ada dan dimiliki penjual. Hal ini 

diperbolehkan asalkan spesifikasinya jelas dan pihak pembeli mempunyai 

hak al-khiyar (melanjutkan/membatalkan akad). Al-khiyar sendiri terdapat 

2 (dua) jenis yaitu: 

1) Khiyar al-majlis 

Pembeli masih mempunyai hak khiyar apabila masih 

berada dalam satu tempat (majelis) dengan penjual. 

2) Khiyar al-aib 

Pembeli mempunyai hak untuk meneruskan atau 

membatalkan apabila terdapat cacat dalam barang yang dibelinya. 

Pembeli dapat mengembalikan barang yang telah dibelinya apabila 

terdapat cacat pada barang dan sebelumnya tidak ada informasi 

yang jelas dari pihak penjual. 

Dalilnya adalah dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahabat 

Abu Hurarirah yang berbunyi: 

“siapa yang membeli sesuatu barang yang ia tidak melihatnya, maka ia 

boleh memilih jika telah menyaksikannya.” 

 



 
 

 
 

Dalil yang lain adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh 

Sahabat yang mulia Hakim bin Hizam, dimana Rasulullah saw bersabda: 

“dua pihak yang melakukan jual beli mempunyai hak khiar selama 

mereka berdua belum berpisah, apabila mereka jujur dan transparan 

maka akan diberi barakah pada jual beli mereka dan apabila mereka 

menyembunyikan dan berdusta maka Allah akan memutus barakah pada 

jual beli mereka.” (HR Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih 

keduanya) 

Dari dalil diatas terkandung hikmah atau faidah, yaitu: 

a) Adanya khiyar dalam jual beli. 

Khiyar sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya memberikan 

2 (dua) hikmah diantaranya adalah mengurangi penyesalan atau 

kekecewaan, dan menjaga hak-hak pembeli. 

b) Wajib untuk jujur dan transparan dalam jual beli. 

c) Larangan berdusta untuk menyembunyikan cacat barang. 

d) Haramnya menipu dengan segala bentuk penipuan. Sebagaimana 

sabda Rasulullah yang berbunyi: “Barang siapa yang menipu, maka 

bukan dari golongan kami.” 

3. Ijab Kabul 

Pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela di antara pihak-pihak pelaku 

akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau 

menggunakan cara-cara komunikasi modern. Apabila jual beli telah dilakukan 

sesuai dengan ketentuan syariah maka kepemilikannya, pembayarannya, dan 

pemanfaatan atas barang yang diperjualbelikan menjadi halal dan demikian 

sebaliknya. 

 

 



 
 

 
 

2.2.6 Potongan Pelunasan dalam Murabahah 

 Sesuai dengan Fatwa Dewan Islam No. 23/DSN-MUI/III/2002 tertanggal 28 

Maret 2002:  

1. Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran 

tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Lembaga 

Keuangan Islam boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran 

tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. 

2. Besarnya potongan sebagaimana dimaksud diatas diserahkan kepada 

kebijakan dan pertimbangan Lembaga Keuangan Islam (LKS). 

 

2.2.7 Uang Muka dalam Murabahah 

Sesuai Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000: 

1. Dalam akad pembiayaan murabahah, LKS dibolehkan untuk meminta uang 

muka apabila kedua belah pihak sepakat. 

2. Besarnya 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 uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan 

kepada nasabah. 

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

kelebihannya kepada nasabah. 

 

2.2.8 Diskon dalam Murabahah 

Sesuai Fatwa DSN No.16/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000: 

1. Harga dalam jual beli suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, 

baik sama dengan nilai benda yang menjadi objek jual beli, lebih tinggi 

maupun lebih rendah. 



 
 

 
 

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

ditambah keuntungan sesuai 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 hendaknya diperjanjikan dan 

ditandatangani. 

 

 

 


