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ABSTRAK 
 

 Manusia tidak lepas dari adanya kebutuhan sehingga diperlukan suatu 
usaha untuk memenuhinya. Salah satunya ialah melalui pengajuan pembiayaan di 
BMT. Sebagai pendatang baru dalam dunia perbankan syari’ah, BMT memiliki 
peran penting di tengah masyarakat, tak terkecuali bagi BMT Ahmad Dahlan yang 
telah berkembang pesat di daerah Cawas, Klaten. Dalam kegiatan penyaluran 
dana, BMT Ahmad Dahlan lebih menekankan pembiayaan dengan menggunakan 
akad murabahah. Akad murabahah yang digunakan oleh BMT terkadang bukan 
murni dari akad jual beli, namun terdapat pengalihan objek pembiayaan sehingga 
dapat dilakukan akad murabahah. Hal ini memberikan pengaruh terhadap 
pelaksanaan akhir dari akad tersebut. Praktik murabahah ini menjadikan penulis 
tertarik untuk meneliti bagaimana sebenarnya praktik murabahah di BMT Ahmad 
Dahlan. 
 Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang 
bersifat deskriptif analitik yang menggambarkan praktik pelaksanaan murabahah 
di BMT Ahmad Dahlan. Dalam mengumpulkan data digunakan teknik wawancara 
dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
secara normatif yaitu menganalisis permasalahan menggunakan dalil al-Qur’an, 
hadis atau pendapat para ulama terutama mengenai pelaksanaan murabahah terkait 
dengan perjanjian atau akad, semuanya dianalisis dengan teknik analisis induktif. 
 Hasil dari analisis menunjukkan bahwa akad murabahah telah memenuhi 
asas dan rukun akad dalam murabahah. Namun, dalam pelaksanaan murabahah 
terkait perwakilan, penyerahan dan penggunaannya menjadikan akad murabahah 
tidak sesuai dengan hukum Islam. Walaupun terdapat akad wakalah untuk 
mewakilkan pembelian kepada anggota, akad tersebut dilakukan bersamaan 
dengan akad murabahah yaitu sebelum anggota membelikan barang yang 
dibutuhkan. Sehingga yang terjadi adalah penyerahan uang sesuai harga jual yang 
tertera dalam akad. Sebagian dalam penggunaannya, terdapat anggota yang 
melakukan penyalahgunaan dana tanpa diketahui oleh pihak BMT Ahmad 
Dahlan. Hal ini menyebabkan tidak sempurna dan tidak sahnya akad murabahah, 
karena tidak ada kesesuaian antara akad dan pelaksanaan akhir. 
 
 
Kata Kunci: Praktik, Pelaksanaan, Murabahah. 
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MOTTO 
 

 

 يسرا العسر مع إّن

”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 

(QS. Alam Nasyrah : 6) 

 

“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan 

engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta 

terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu 

bertambah bila dibelanjakan.” 

-Saidina Ali bin Abi Talib- 

 

Jangan pernah mengucapkan selamat tinggal, 

jika kita masih mencoba. 

Dan jangan menyerah, 

jika kita masih sanggup untuk melakukannya. 
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Karya ini kupersembahkan untuk kedua orangtuaku, 

keluarga, teman-temanku, dan orang di sekitarku. 

Terima kasih untuk kasih sayang, dukungan 

serta do’a yang telah diberikan selama ini. 

Semoga Allah selalu mengasihi dan 

 menyayangi kalian. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 

Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987. 

A. Konsonan tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 

 ba>’ b be 

 ta>’ t te 

 sa>’ s\ es (dengan titik di atas) 

 ji>m j je 

 ha>’ h{ ha (dengan titik di bawah) 

 kha>’ kh ka dan ha 

 da>l d de 

 za>l z\ zet (dengan titik di atas) 

 ra>’ r er 

 zai z zet 

 sin s es 

 syi>n sy es dan ye 

 sa>d s{ es (dengan titik di bawah) 

 da>d d{ de (dengan titik di bawah) 



x 

 

 ta’ t} te (dengan titik di bawah) 

 za’ z} zet (dengan titik di bawah) 

 ‘ain ‘ Koma terbalik di atas 

 gain g ge 

 fa>’ f ef 

 qa>f q qi 

 ka>f k ka 

 la>m l ‘el 

 mi>m m ‘em 

 nu>n n ‘en 

 wa>wu w w 

 ha>’ h ha 

 hamzah ‘ apostrof 

 ya>’ y ye 

 

 

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 ditulis muta’addidah 

 ditulis ’iddah 

 

C. Ta’ marbut}ah di akhir kata 

1. Bila dimatikan tulis h 

 ditulis hi{kmah 

 ditulis jizyah 
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(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali 

bila dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al ’ serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan ‘h’ 

 ditulis kara>mah al-auliya>’ 

 

3. Bila ta’ marbu>t}ah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t 

 ditulis zaka>h al-fit}r 

 

D. Vokal pendek  

  َ fath ̣aḥ ditulis a 

 ِ kasrah ditulis i 

 ُ dammah ditulis u 

 

E. Vokal panjang 

1. 
Fatḥah ̣ + alif 

 
ditulis 

ditulis 

a> 
ja>hiliyah 

2. 
Fatḥah ̣ + ya` mati 

 
ditulis 

ditulis 

á 
tansa> 

3. 
Kasrah + ya` mati 

 
ditulis 

ditulis 

i> 

kari>m 

4. 
Ḍammah + wawu mati 

 
ditulis 

ditulis 

u> 

furu>d ̣ 
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F. Vokal rangkap 

1. 
Fatḥah ̣ + ya` mati 

 
ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

2. 
Fatḥah ̣ + wawu mati 

 
ditulis 

ditulis 

au 

qaul 

 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 

 ditulis a’antum 

 ditulis u'iddat 

 ditulis la’in syakartum 

 

H. Kata sandang alif + lam 

1. Bila diikuti huruf qamariyyah 

 ditulis al-Qur’a>n 

 ditulis al-qiya>s 

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el ) nya. 

 ditulis as-sama>’ 

 ditulis asy-syams 

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya 

 ditulis z\awi al-furu>d ̣ 

 ditulis ahl as-Sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia sejak lahir hingga meninggal dunia tidak terlepas dari adanya 

kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak datang dengan sendirinya. Untuk 

memperoleh kebutuhan yang diinginkan diperlukan pengorbanan untuk 

mendapatkannya.1

Hingga saat ini, umumnya orang berpendapat bahwa kebutuhan pokok 

manusia terdiri dari pangan, sandang, dan papan.

 Secara naluri kebutuhan manusia akan barang dan jasa tidak 

terbatas, akan tetapi barang dan jasa yang disediakan jumlahnya terbatas. Sebagai 

makhluk sosial yang berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain, manusia 

selalu menginginkan sesuatu yang belum dimilikinya dan berusaha supaya apa 

yang diinginkannya terpenuhi. 

2 Kebutuhan tersebut sebatas 

kebutuhan yang bersifat materi semata, masih banyak kebutuhan lain diluar 

kebutuhan pokok tersebut. Supaya kebutuhan tersebut selalu terpenuhi demi 

kelangsungan hidup, diperlukan kerja keras dan usaha-usaha tambahan, salah 

satunya adalah dengan mengajukan pembiayaan di BMT.3

                                                           
1 “Kebutuhan Hidup/Ekonomi Manusia - Kebutuhan Primer, Sekunder, Tersier, Jasmani, 

Rohani, Sekarang, Masa Depan, Pribadi dan Sosial,” 

 

http://organisasi.org/kebutuhan_hidup_ 
ekonomi_manusia_kebutuhan_primer_sekunder_tersier_jasmani_rohani_sekarang_masa_depan_p
ribadi_dan_sosial, akses 29 Oktober 2011. 

2 Muhammad Muflih, Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam, 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 66. 

3 BMT merupakan kependekan dari Baitul Mal wa Tamwil atau dapat juga ditulis dengan 
baitul maal wa baitul tanwil. Secara harfiah/ lughowi baitul maal berarti rumah dana dan baitul 
tamwil berarti rumah usaha. Baitul Maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, 

http://organisasi.org/kebutuhan_hidup_%20ekonomi_manusia_kebutuhan_primer_sekunder_tersier_jasmani_rohani_sekarang_masa_depan_pribadi_dan_sosial�
http://organisasi.org/kebutuhan_hidup_%20ekonomi_manusia_kebutuhan_primer_sekunder_tersier_jasmani_rohani_sekarang_masa_depan_pribadi_dan_sosial�
http://organisasi.org/kebutuhan_hidup_%20ekonomi_manusia_kebutuhan_primer_sekunder_tersier_jasmani_rohani_sekarang_masa_depan_pribadi_dan_sosial�
http://organisasi.org/kebutuhan_hidup_%20ekonomi_manusia_kebutuhan_primer_sekunder_tersier_jasmani_rohani_sekarang_masa_depan_pribadi_dan_sosial�
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Kehadiran BMT (Baitul Maal wa Tamwil), sebagai pendatang baru dalam 

dunia pemberdayaan masyarakat melalui sistem simpan-pinjam Syari’ah 

dimaksudkan untuk menjadi alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan.4 

BMT bukan hanya sebagai lembaga keuangan, namun juga sebagai lembaga 

ekonomi. Peranan BMT sebagai lembaga ekonomi, tidak hanya berorientasi 

dalam bisnis, tetapi juga sosial. BMT dalam bisnis misalnya memberikan bantuan 

permodalan untuk pengembangan usaha mikro atau usaha kecil. Adapun dalam 

sosial, BMT lebih menekankan sikap tolong-menolong diantara warga masyarakat 

dalam masalah ekonomi. 

1. 

Kegiatan BMT secara umum adalah menghimpun dana dan 

menyalurkannya kembali ke masyarakat. Dalam fungsinya sebagai penghimpun 

dana, BMT melakukan penghimpunan dana melalui prinsip dasar wadiah (titipan) 

dan prinsip mudharabah (bagi hasil). Sedangkan sebagai penyalur dana, dilakukan 

melalui: 

2. 

Prinsip bagi hasil, berdasarkan akad mudharabah dan musyarakah. 

3. 

Prinsip jual beli, berdasarkan akad murabahah. 

4. 

Prinsip sewa menyewa, menggunakan akad ijarah atau ijarah muntahiyah 

bittamlik. 

5. 

Prinsip pinjam meminjam dengan akad qard. 

                                                                                                                                                               
yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana baitul maal 
berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan baitul tanwil 
merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Lihat Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul 
Maal wa Tamwil (BMT), cet. ke-3 (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 126. 

4 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT), cet. ke-3 
(Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 31. 

Melalui jasa lainnya seperti: wakalah, kafalah, rahn, serta hawalah. 
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Berdasarkan akad tersebut, pembiayaan yang umumnya digunakan oleh 

BMT adalah pembiayaan murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang 

sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang 

disepakati.5 Disamping merupakan sistem pembiayaan jangka pendek, 

pembiayaan murabahah cukup mudah dibandingkan pembiayaan dengan sistem 

bagi hasil. Penggunaan akad murabahah memberikan banyak keuntungan baik 

bagi lembaga maupun anggotanya sendiri. Penerapannya berdasarkan atas prinsip 

jual-beli yang keuntungan (margin) telah jelas ditentukan besarnya di awal 

perjanjian. Kemudahan lain adalah sistem pembayaran yang dapat ditangguhkan 

melalui angsuran/ cicilan, karena jual beli biasa (tunai) dilakukan secara langsung, 

yakni barang dan uang dipertukarkan pada saat itu dan masih dalam satu tempat. 

Akad murabahah ini juga diterapkan untuk pembiayaan di BMT Ahmad 

Dahlan, sebuah BMT yang telah berkembang pesat di kota Klaten. Sebagian besar 

akad di BMT Ahmad Dahlan dilakukan dengan murabahah. 

Salah satunya dapat dilihat dari sebuah kasus misalnya ketika seorang 

anggota membutuhkan dana untuk melunasi biaya pendidikan anaknya.  Anggota 

tersebut datang ke BMT Ahmad Dahlan untuk meminjam dana guna keperluan 

pendidikan anaknya. Dalam kondisi tersebut, BMT tidak dapat menyetujui 

Namun dalam 

praktiknya, tidak semua pembiayaan murabahah di BMT Ahmad Dahlan murni 

menggunakan prinsip jual beli. Beberapa praktik murabahah di BMT ini 

menunjukkan adanya kejanggalan dari akad yang mendasari transaksi murabahah 

itu sendiri. 

                                                           
5  Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, cet. ke-4 (Yogyakarta: 

UII Press, 2008), hlm. 103. 



4 

 

pembiayaan tersebut. Namun, pihak BMT Ahmad Dahlan dapat menerapkan akad 

murabahah dengan mengalihkan pembiayaan untuk membiayai modal usaha yang 

dikelola oleh anggota dalam jumlah uang yang telah disepakati. Dari kasus 

tersebut pemberian dari pihak BMT disini berupa uang  bukan berupa barang. Dan 

pembiayaan yang dilakukan bukan merupakan jual beli, tetapi pinjam meminjam 

yang harusnya menggunakan akad qard.  

Dari persoalan itulah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam 

praktik murabahah ini. Penelitian ini akan mencoba menjelaskan bagaimana 

praktik murabahah seperti dalam kasus tersebut, dari proses prosedur hingga 

mengapa dilakukan akad murabahah untuk membiayai pembiayaan tersebut. 

Penulis akan melakukan penelitian di salah satu BMT di Klaten, yaitu BMT 

Ahmad Dahlan dikarenakan praktik ini terjadi di BMT Ahmad Dahlan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang akan diteliti adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan akad murabahah di BMT Ahmad Dahlan, Cawas, 

Klaten? 

2. Apakah pelaksanaan murabahah pada BMT Ahmad Dahlan, Cawas, Klaten 

telah sesuai dengan hukum Islam? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian adalah: 
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a. Untuk mendeskripsikan praktik murabahah di BMT Ahmad Dahlan, 

Cawas, Klaten. 

b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktik 

murabahah di BMT Ahmad Dahlan. 

2. Manfaat Penelitian adalah: 

a. Manfaat teoritis 

Memberikan gambaran umum mengenai praktik murabahah di 

lingkungan BMT. 

b. Manfaat praktis 

1) Secara akademik untuk menambah ilmu pengetahuan serta 

wawasan mengenai pelaksanaan murabahah di lingkungan 

perbankan syariah. 

2) Manfaat bagi lembaga adalah sebagai masukan bagi pihak-pihak 

BMT supaya dapat menerapkan akad murabahah sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah. 

3) Memberikan informasi dan kontribusi dalam pengembangan 

perbankan syariah dan masukan bagi masyarakat terkait 

pelaksanaan murabahah. 

 

D. Telaah Pustaka 
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Pembiayaan yang diberikan bank syari’ah kepada nasabahnya tidak hanya 

diselesaikan dengan cara mudharabah dan musyarakah (bagi hasil).6

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, 

banyak buku dan penelitian yang mengkaji tentang murabahah. Wiroso dalam 

bukunya Jual Beli Murabahah secara umum menjabarkan dan menjelaskan 

mengenai transaksi jual beli murabahah yang sesuai prinsip-prinsip syariah, 

dimana pada saat itu transaksi jual beli murabahah merupakan transaksi paling 

dominan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah. Buku tersebut juga 

menjelaskan perbedaan murabahah dengan pembiayaan konsumen.

 Namun, 

dapat juga dijalankan melalui murabahah (jual beli) atau sistem ijarah (sewa). 

BMT Ahmad Dahlan adalah salah satu BMT yang dominan dalam penggunaan 

akad murabahah. Dalam praktiknya tidak semua akad murabahah di BMT ini 

adalah jual beli, terkadang ada pengalihan obyek akad sehingga pembiayaan yang 

diajukan oleh anggota dapat dilakukan dengan akad murabahah. 

7

Dalam buku Fakta dan Prospek Baitul Maal wat Tamwil karya Awalil 

Rizky,

 

8

Sebuah penelitian dilakukan oleh Yulia Astuti di BMT Jogjatama 

Yogyakarta. Dalam skripsinya “Murabahah di BMT Jogjatama Yogyakarta” 

 mengulas mengenai fakta yang terjadi di BMT saat ini disertai dengan dua 

belas kasus operasional yang sebagian besar kasus tersebut berkaitan dengan 

produk dan akad BMT. 

                                                           
6 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 

2005), hlm. 119. 

7 Wiroso, Jual Beli Murabahah, (Yogyakarta: UII Pres, 2005). 

8  Awalil Rizky, Fakta dan Prospek Baitul Maal wat Tamwil, (Yogyakarta: UCY Press, 
2002). 
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menitikberatkan mengenai pembiayaan murabahah yang berkenaan dengan akad 

dan pengambilan keuntungan (margin). Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

dalam praktiknya BMT Jogjatama mengambil besarnya keuntungan sekitar 2,5%-

3% dari harga asal. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengambilan 

keuntungan yang cukup besar ini sangat memberatkan nasabah, walaupun nasabah 

setuju terhadap akad tersebut.9

Dalam sebuah acara diskusi “Rekonstruksi Murabahah Sebuah Ijtihad 

Solusi Pembiayaan”, disinggung mengenai kesenjangan antara teori dan praktik 

produk LKS. Dimana LKS berkeinginan mengembangkan produk pembiayaan 

bagi hasil, namun masyarakat belum menyediakan iklim yang diinginkan. Hal 

inilah yang menyebabkan kesalahan fatal dalam aplikasi murabahah pada LKS.

 

10

Skripsi karya Amalia dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Realisasi Akad Murabahah (Studi Kasus di KJKS BMT Binamas Purworejo)”, 

Dari hasil penelitiannya dapat diketahui penelitian ini mengkaji mengenai praktik 

penolakan pengiriman barang serta penetapan keuntungan yang telah ditetapkan 

oleh pihak BMT.

 

11

                                                           
9 Yulia Astuti, “Murabahah di BMT Jogjatama Yogyakarta,” skripsi tidak diterbitkan, 

Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005. 

10 M. Ilyas Marwal, “Rekonstruksi Murabahah sebuah Ijtihad Solusi Pembiayaan,” 
makalah disampaikan pada acara Diskusi Bedah Akad Murabahah, diselenggarakan oleh BMT 
Center Korwil Jabodetabek, BMT Tamzis, Jakarta, 31 Juli 2007. 

11 Amalia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Realisasi Akad Murabahah (Studi Kasus di 
KJKS BMT Binamas Purworejo),” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, 2008. 

 Ada juga penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Insani di Desa 

Pringapus Kabupaten Semarang” oleh Zulfa Raihanatin. Hal yang dibahas adalah 
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mengenai ketiadaan obyek akad dan status kepemilikan barang yang belum 

menjadi hak/ milik BMT Bina Insani.12

Penelitian lain yang membahas mengenai murabahah ialah skripsi Widi 

Widayat “Hilah Hukum Dalam Menentukan Marjin Keuntungan Dalam Akad 

Murabahah di BMT Mitra Muamalah Jepara”. Penelitian ini lebih membahas 

mengenai margin keuntungan yang diperoleh dari akad murabahah yang terdapat 

unsur rekayasa hukum dalam perjanjiannya. Pembahasan terkait hilah hukum 

dirasa kurang mendalam. Menurut Widi penerapan akad ini tidak bisa diterima 

dalam Islam karena telah melanggar prinsip-prinsip akad murabahah.

 

13

E. Kerangka Teoritik 

 

Berdasarkan hasil telaah pustaka dari beberapa penelitian di atas, pada 

hakikatnya banyak sekali yang telah meneliti dan membahas mengenai 

murabahah. Namun, penelitian terkait pelaksanaan akad murabahah belum pernah 

dilakukan, khususnya mengenai kasus-kasus yang terjadi dalam pembiayaan 

murabahah. Penulis tertarik untuk lebih mengembangkan penelitian ini. Oleh 

sebab itu, penulis ingin melakukan penelitian praktik murabahah di BMT Ahmad 

Dahlan Cawas, Klaten. 

 

Secara pribadi manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya yang sangat 

beragam, dan harus berhubungan dengan orang lain. Maka diperlukan sebuah 

                                                           
12 Zulfa Raihanatin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan 

Murabahah di BMT Bina Insani di Desa Pringapus Kabupaten Semarang,” skripsi tidak 
diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. 

13 Widi Widayat, “Hilah Hukum Dalam Menentukan Marjin Keuntungan Dalam Akad 
Murabahah di BMT Mitra Muamalah Jepara,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan 
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011. 
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akad atau perjanjian, dimana akad tersebut mengatur secara jelas mengenai hak 

dan kewajiban keduanya. Akad ini juga menjadi penentu setiap transaksi 

ekonomi, karena akadlah suatu transaksi menjadi sah atau tidak sah. 

Ada beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam pembuatan akad, 

yaitu: 14

1. Prinsip suka sama suka 

 

Firman Allah: 

...التأكلوا أموا لكم بينكم بالباطل إّال أن تكون تجارة عن تراض ّمنكم وال 

14Fتقتلوا أنفسكم ...

15 

Dan hadis Nabi SAW: 

15Fإنما البيع عن تراض

16 

Kaidah diatas menunjukkan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli 

harus didasari atas dasar suka sama suka. 

2. Tidak boleh menzalimi 

Adanya prinsip ini menegaskan kesetaraan posisi sebelum terjadinya akad. 

Salah satu pihak tidak boleh merasa dizalimi oleh pihak yang lain karena 

kedudukannya, sehingga terpaksa melepaskan hak miliknya. 

3. Prinsip keterbukaan 

                                                           
14 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT), cet. ke-3 

(Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 86. 

15 An-Nisa’ (4): 29. 

16 Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, (Beirut, Dar al-Fikr, t.t.), II : 15, “Kitab al-Buyu’,” “Bab 
Bai’ al Khiyar.” Hadis ini diriwayatkan Abbas dari Marwan bin Muhammad dari Abdul Azis bin 
Muhammad dari Dawud bin Saleh al-Madani dari ayahnya. 
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Para pihak harus mengetahui objek yang ditransaksikan dan dilarang 

menyembunyikan cacat/ kekurangan pada barang tersebut. Sesuai dengan 

firman Allah swt: 

لكم اّلتي جعل اهللا لكم قياما ّوارزقوهم فيها واكسوهم اوالتؤتوا الّسفهاء أمو

16Fّمعروفا لهم قوال  اووقول

17 

4. Penulisan 

17Fبالعدل.... ...إذا تداينتم بدين إلى أجل ّمسّمى فاكتبوه وليكتب ّبينكم كاتب

18 

Bahwa dalam bermuamalah (jual beli) secara tempo hendaklah ditulis 

secara benar dan disaksikan oleh para pihak. Penulisan dimungkinkan jika 

dikemudian hari terdapat salah satu pihak yang mengingkari perjanjian. 

Jual beli merupakan salah satu jalan yang sah untuk mendapatkan apa 

yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Terdapat dua macam transaksi dalam 

jual beli: 

1. Transaksi yang dibenarkan 

Yaitu jual beli yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah 

ditetapkan, sehingga jual beli sah secara hukum. 

2. Transaksi yang tidak dibenarkan 

Yaitu transaksi yang tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu 

transaksi jual beli. 

                                                           
17 An-Nisa’ (4): 5. 

18 Al-Baqarah (2): 282. 
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Dalam fikih muamalah, bentuk perjanjian jual beli dapat dikelompokkan 

berdasarkan: 

1. Perbandingan harga jual dan harga beli. 

2. Jenis barang pengganti. 

3. Waktu penyerahan barang/dana. 19

Dari bentuk perjanjian di atas muncul beberapa macam akad jual beli, 

salah satunya adalah murabahah. Murabahah termasuk dalam jual beli yang 

dilihat dari perbandingan harga jual dan harga beli. Murabahah juga merupakan 

model jual beli yang paling banyak diterapkan di perbankan syariah. Al-qur’an 

dan hadis tidak menerangkan langsung mengenai murabahah, yang ada hanyalah 

dasar hukum tentang jual beli. Sebagaimana firman Allah: 

 

19F...وأحل اهللا البيع وحرم الربوا....

20 

Pembahasan mengenai jual beli murabahah banyak ditemukan dalam 

kitab-kitab fikih. Para ulama membolehkan jual beli murabahah. Hal ini 

didasarkan pada hukum asal muamalah adalah diperbolehkan, kecuali ada nash 

yang melarangnya. Akad murabahah yang dilakukan harus memenuhi rukun dan 

syarat dalam murabahah, dan menjadi sempurna jika disertai dengan penyerahan 

barang dan berpindahnya hak kepemilikan atas barang tersebut. 

Menurut DR. Sami Hasan Hamud sebagaimana dikutip M. Ilyas Marwal, 

menguraikan pengertian murabahah sebagai: 

                                                           
19 Abd. Shomad, Hukum Islam: penormaan prinsip syariah dalam hukum Indonesia, 

(Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 162. 

20 Al-Baqarah (2): 275. 
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suatu kesapakatan (sic: kesepakatan) antara pihak bank dan nasabah, agar 
bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah, dan nasabah akan 
mebelinya (sic: membelinya) serta bank menjual kepadanya dengan sistem 
pembayaran tunai atau tunda, yang sudah ditentukan harga pokok pembelian 
ditambah keuntungan ( margin ) terlebih dahulu.21

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

 
 

Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai lembaga yang berfungsi 

mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah serta memberikan fatwa 

bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah, telah 

mengeluarkan fatwa tentang produk murabahah. Ketentuan umum mengenai 

murabahah dituangkan dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Ketentuan 

tersebut mengatur akad murabahah sebagai berikut: 

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 memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah 

berikut biaya yang diperlukan. 

                                                           
21 M. Ilyas Marwal, “Rekonstruksi Murabahah sebuah Ijtihad Solusi Pembiayaan,” 

makalah disampaikan pada acara Diskusi Bedah Akad Murabahah, diselenggarakan oleh BMT 
Center Korwil Jabodetabek, BMT Tamzis, Jakarta, 31 Juli 2007, hlm. 4. 
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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. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan untuk mengumpulkan data-data 

ialah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian lapangan atau field 

research, dimana penulis memperoleh data langsung di lapangan untuk 

dianalisis sehingga didapatkan suatu kesimpulan terhadap penelitian ini. 

Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah di BMT Ahmad Dahlan, 

Cawas, Klaten. 

2. Sifat Penelitian 

Adapun penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penulis 

menggambarkan mengenai praktik pelaksanaan murabahah di BMT 

Ahmad Dahlan, kemudian menganalisis praktik murabahah tersebut dari 

hukum Islam melalui asas akad serta kesesuaiannya dengan fatwa Dewan 

Syariah Nasional (DSN) MUI. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

1) Wawancara (interview) 

Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi dan 

keterangan secara langsung dari responden dengan cara tanya 

jawab yang dilakukan secara sistematis dimana pertanyaan dibuat 

outline sebagai pedoman. Wawancara dilakukan dengan manajer, 

beberapa staf karyawan yang menangani pembiayaan dan akad 

murabahah di BMT Ahmad Dahlan, serta beberapa anggota BMT 

Ahmad Dahlan yang menggunakan pembiayaan murabahah. 

2) Dokumen-Dokumen 

Dokumen ini langsung diambil dari tempat penelitian. Dokumen 

ini berupa struktur organisasi BMT Ahmad Dahlan, form akad 

wakalah dan murabahah, brosur, serta dokumen-dokumen lainnya 

sebagai pendukung terhadap penelitian ini. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperlukan untuk mendukung dan melengkapi data 

primer. Data ini berupa buku, jurnal, artikel, dan internet yang membahas 

seputar murabahah. 

4. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan normatif. Yakni menganalisis masalah yang dikaji dengan 
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menggunakan dalil al-Qur’an, hadis atau pendapat para ulama terutama 

mengenai pelaksanaan murabahah terkait dengan perjanjian atau akad. 

5. Analisis Data 

Setelah data didapatkan kemudian dianalisis menggunakan analisis 

berfikir induktif.22

G. Sistematika Pembahasan 

 Cara berfikir ini menjelaskan terlebih dahulu 

bagaimana praktik murabahah di BMT Ahmad Dahlan, kemudian 

dianalisis dengan menggunakan hukum Islam sehingga didapatkan 

kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

 

Sistematika pembahasan penulisan skripsi dalam penelitian ini tersusun 

atas Pendahuluan, Pembahasan, dan Penutup. Pada bagian Pendahuluan 

merupakan BAB I yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bagian selanjutnya adalah bagian Pembahasan yang dalam penelitian ini 

terdiri dari 3 bab: pertama, BAB II yang merupakan studi teoritis, dimana bab ini 

menjelaskan tinjauan umum tentang akad murabahah. Bab ini terdiri dari bab dan 

sub-sub bab yang meliputi teori tentang akad dan seputar murabahah. Pembahasan 

dalam bab ini kemudian dijadikan acuan untuk menganalisis permasalahan yang 

diteliti. 
                                                           

22 Berfikir induktif adalah proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi 
menuju kepada suatu teori. Dengan kata lain, induksi adalah proses mengorganisasikan fakta-fakta 
atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu 
generalisasi. Lihat Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 
40. 
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Kedua, BAB III yang menguraikan seputar BMT Ahmad Dahlan dan 

praktik murabahah di BMT tersebut. Dalam bab ini mencakup tentang aspek 

kelembagaan seperti: sejarah dan perkembangan BMT, visi dan misi, struktur 

organisasi, serta produk yang ditawarkan, dan praktik murabahah di BMT Ahmad 

Dahlan itu sendiri. 

Ketiga, BAB IV yang merupakan hasil analisis mengenai praktik 

murabahah di BMT Ahmad Dahlan. Dimana bab IV mendeskripsikan analisis 

terhadap akad murabahah dan pelaksanaan akhir akad murabahah di BMT Ahmad 

Dahlan serta bagaimana tinjauan hukum Islamnya. 

Bagian terakhir dalam sistematika pembahasan penulisan skripsi ini adalah 

BAB V atau yang biasa disebut bagian Penutup. Dalam penutup berisi kesimpulan 

mengenai pembahasan-pembahasan sebelumnya serta saran dari hasil penelitian 

untuk pembahasan masalah ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka dari penelitian yang telah 

dilakukan serta hasil analisis yang diperoleh dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan akad murabahah di BMT Ahmad Dahlan diawali dengan 

menentukan akad terlebih dahulu. Jika terdapat anggota yang mengajukan 

pembiayaan selain untuk tambahan modal atau pembelian barang, maka BMT 

akan mengalihkan untuk memberikan pembiayaan terhadap usaha yang 

dimiliki/ dikelola oleh anggota sehingga dapat dilakukan pembiayaan dengan 

akad murabahah. Dalam melakukan penyurveian, BMT Ahmad Dahlan 

menggunakan metode 5C, yaitu Character, Capacity, Collateral, Capital, dan 

Condition of economy. Dalam hal pengadaan barang, BMT Ahmad Dahlan 

biasanya mewakilkan pembelian barang kepada anggota dengan melakukan 

akad wakalah. Akad murabahah dan akad wakalah dilakukan secara 

bersamaan walaupun dibuat secara terpisah. Sehingga penyerahan akhir dalam 

pelaksanaan akad murabahah adalah sejumlah uang yang besarnya telah 

ditentukan dalam akad. Bukti dari adanya pembelian barang, BMT meminta 

anggota menyerahkan nota/ bukti pembelian. Penyerahan uang diakhir akad 

menyebabkan adanya beberapa anggota yang menggunakan dana tidak sesuai 

dengan kesepakatan awal. Biasanya penyalahgunaan ini tidak diketahui oleh 
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BMT Ahmad Dahlan secara langsung. Sehingga mengingat risiko yang 

muncul, BMT Ahmad Dahlan mewajibkan adanya jaminan. 

2. Pada dasarnya pelaksanaan murabahah di BMT Ahmad Dahlan telah sesuai 

dengan asas-asas akad, namun ada beberapa hal yang dinilai belum memenuhi 

rukun dan persyaratan akad murabahah yaitu: 

a. Dalam menentukan akad, jika tujuan penggunaan dana bukan untuk 

pembelian barang, maka BMT Ahmad Dahlan akan menggunakan akad 

murabahah dengan mengalihkan pembiayaan untuk membiayai usaha yang 

dimiliki anggota tersebut. Walaupun dengan akad ini menimbulkan 

kemaslahatan, namun adanya pengalihan ini juga memunculkan 

kecenderungan bahwa BMT hanya menginginkan keuntungan dan 

legalitas hukum. 

b. Untuk perwakilan dalam pengadaan barang, BMT Ahmad Dahlan 

melakukan akad wakalah bersamaan dengan akad murabahah. Hal ini 

menyebabkan akad menjadi tidak sah dikarenakan barang belum menjadi 

milik penuh BMT. 

c. Pelaksanaan akhir akad murabahah, yakni penyerahan uang menyebabkan 

tidak sahnya akad murabahah. Hal ini dapat menyebabkan anggota bisa 

melakukan penyalahgunaan dana yang diberikan tanpa diketahui oleh 

pihak BMT Ahmad Dahlan. 

Oleh karena itu, praktik murabahah di BMT Ahmad Dahlan Cawas terkait 

adanya pengalihan akad menjadi akad murabahah tidak sah karena tidak 

memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dalam suatu akad. 
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B. Saran 

Adapun saran-saran yang dapat diberikan penulis antara lain: 

1. Pihak BMT Ahmad Dahlan seharusnya dapat menggunakan akad sesuai 

dengan tujuannya. Jika ada anggota meminjam dana untuk keperluan 

membayar biaya sekolah, membayar hutang, biaya pernikahan maka dapat 

dilakukan akad qard dengan menggunakan dana sosial tanpa mengambil 

keuntungan. Apabila dana yang dibutuhkan jumlahnya terbatas, maka dapat 

dipergunakan akad ijarah multijasa, dimana BMT boleh mengambil 

keuntungan atas akad tersebut. 

2. Dalam pembelian barang yang diwakilkan kepada anggota, hendaknya akad 

murabahah dilakukan setelah anggota membeli barang dan barang menjadi 

milik BMT. 

3. BMT Ahmad Dahlan sebaiknya meminta nota/ bukti pembelian kepada 

anggota dan mengeceknya, sehingga BMT mengetahui penggunaan 

pembiayaan murabahah apakah digunakan untuk jual beli. 

Selain itu, pihak BMT hendaknya memberikan pengarahan kepada 

anggota agar dana yang diberikan benar-benar digunakan sesuai dengan 

kesepakatan. Agar akad yang dilakukan mendapatkan ridho dari Allah swt. 
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Hlm. Terjemahan 
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15 9 Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan 

jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

16 9 Sesungguhnya jual beli itu didasari atas dasar suka sama 

suka. 

17 10 Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang 

belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam 

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok 

kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil 

harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang 

baik. 

18 10 Apabila kamu bermuamalat tidak secara tunai untuk waktu 

yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya 

dengan benar. 

20 11 Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba. 

  BAB II 

26 29 Lihat Foot Note 20, BAB I. 

27 29 Lihat Foot Note 15, BAB I. 

28 29 Lihat Foot Note 16, BAB I. 

  BAB IV 

3 65 Pada dasarnya, semua bentuk muamalat boleh dilakukan 

kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 

5 66 Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rejeki hasil 



perniagaan) dari Tuhanmu. 

9 68 Lihat Foot Note 15, BAB I. 

10 69 Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang 

lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan 

amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada 

Allah Tuhannya. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Bagian Customer Service (CS) 

1. Produk pembiayaan apa yang ditawarkan oleh BMT Ahmad Dahlan? 

2. Produk apa yang paling diminati oleh anggota / masyarakat? 

3. Bagaimana jika BMT Ahmad Dahlan menerima pembiayaan di luar 

produk pembiayaan yang ditawarkan? 

4. Mengapa pembiayaan murabahah sering sekali dilakukan dari pembiayaan 

yang lain? 

5. Untuk hal apa pembiayaan murabahah biasanya dilakukan? 

6. Apa saja syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan murabahah di BMT 

Ahmad Dahlan? 

7. Apakah BMT membelikan sendiri barang yang dibutuhkan anggota? Atau 

mewakilkannya kepada anggota? 

8. Ketika mewakilkan kepada anggota, apakah dilakukan akad wakalah? 

9. Apakah BMT Ahmad Dahlan mewajibkan adanya uang muka? Berapa 

persen? 

10. Apakah BMT Ahmad Dahlan memberikan potongan ketika nasabah 

melakukan pembayaran sebelum masanya selesai? 

11. Bagaimana jika ada anggota yang terlambat dalam pembayaran? 

12. Jenis barang apakah yang biasanya dijadikan jaminan atas akad 

murabahah? 

13. Berapa jumlah rata-rata pembiayaan murabahah yang biasanya diberikan? 



14. Berapa jangka waktu rata-rata pembiayaan murabahah? 

 

B. Bagian Administrasi 

1. Bagaimana pelaksanaan akad murabahah di BMT Ahmad Dahlan? Terkait 

persetujuan, pengikatan, pencairan dan rencana pengembalian 

pembiayaan? 

2. Berapa persen keuntungan (margin) yang biasanya ditawarkan BMT 

Ahmad Dahlan dalam pembiayaan murabahah? 

3. Berapa biaya administrasi yang dikenakan dalam akad murabahah? 

Rinciannya? 

4. Apakah BMT mewajibkan adanya uang muka? berapa persen? 

5. Dalam mewakilkan pembelian barang kepada anggota, adakah akad 

wakalah? 

6. Apakah BMT meminta bukti pembelian? Kalau tidak ada bagaimana? 

7. Apakah nasabah diberikan salinan akad murabahah? 

 

C. Bagian Marketting 

1. Bagaimana prosedur penilaian atau cara menganalisa pembiayaan 

murabahah? 

2. Berdasarkan kriteria seperti apa pembiayaan lolos untuk diberikan? 

3. Apakah pihak BMT selalu memantau perkembangan usaha dari anggota? 

4. Pernahkah dana dari BMT disalahgunakan oleh anggota? 

 



D. Pihak Manajer 

1. Bagaimana awal berdirinya BMT Ahmad Dahlan saat ini? 

2. Bagaimana perkembangan BMT Ahmad Dahlan sekarang? 

3. Apa tujuan didirikannya BMT Ahmad Dahlan? 

4. Berapa pengelola BMT saat ini? 

5. Berapakah jumlah anggota sampai sekarang? 

6. Dari mana anggota berasal? 

7. Apa kendala yang dihadapi dalam mengembangkan BMT Ahmad Dahlan? 

8. Ada niatkah untuk mendirikan cabang baru BMT Ahmad Dahlan? 
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: 

: 

: 

 

: 

: 

: 

: 

: 

: 
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