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BAB II  

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA  

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu  

Nuraisyah, Iis (2013) dengan judul Akad Murabahah Wa Al-

Wakalah pada pembiayaan BSM Implan di Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Pembantu Ujungberung Bandung. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui mengenai restrukturisasi utang melalui lelang barang 

jaminan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu 

Ujungberung. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada 

pihak Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Ujungberung 

Bandung. Alat analisis yang digunakan adalah penguraian data melalui 

tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan, dan pencarian 

hubungan antara data yang spesifik tentang hubungan antar peubah. Hasil 

penelitian menunjukkan kesesuaian Restrukturisisai di Bank Syariah 

Mandiri KCP Ujungberung Bandung belum sesuai karena seseorang 

dikatakan pailit hanya berdasarkan ketetapan hakim, sehingga apabila 

belum ada putusan hakim tentang status sebagai orang pailit, maka segala 

bentuk hukumnya tidak sah. 

Suri Muchlisyah, (2011) dengan judul Preferensi dan Potensi 

produk implan pada PT. Bank Syariah Mandiri menurut perspektif 

ekonomi Islam (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri KCP Tg. Balai 
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Karimun). Produk implan ialah pembiayaan yang diberikan oleh Bank 

Syariah Mandiri kepada pegawai-pegawai instansi maupun swasta tanpa 

memakai agunan. Agunan diartikan sebagai barang/benda yang dijadikan 

jaminan untuk melunasi utang nasabah debitur. Adapun permasalahan 

dalam penelitian ini adalah bagaimana preferensi nasabah terhadap produk 

implan, bagaimana potensi produk implan tersebut dan bagaimana produk 

implan menurut perspektif ekonomi islam. Tujuan peneliti adalah untuk 

mengetahui preferensi nasabah mengenai produk implan dan untuk 

mengetahui potensi produk implan di Bank Syariah Mandiri KCP Tg. 

Balai karimun, serta untuk mengetahui perspektif Ekonomi Islam 

mengenai produk Implan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian 

lapangan yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri KCP Tg. Balai 

Karimun. Adapun lokasinya ialah Jl. Ahmad yani No. 3-4, Sei Lakam. 

Data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi, angket dan 

dokumentasi yang dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif, 

induktif dan deduktif. Populasi dalam penelitian ini adalah Pimpinan serta 

karyawan yang berjumlah 13 orang dan nasabah produk implan di Bank 

Syariah Mandiri KCP Tg. Balai Karimun yang berjumlah 757 pada 

periode 2010-2011, karena jumlah nasabah produk implan yang terlalu 

banyak maka penulis mengambil sample 90 orang dengan menggunakan 

metode Random Sampling. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 

preferensi nasabah mengenai produk implan Di Bank Syariah Mandiri 

KCP Tg. Balai Karimun sangat baik hal ini dapat dilihat dari preferensi-
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preferensi nasabah yang positif dan mendukung mengenai produk implan. 

Dari preferensi nasabah yang positif serta mendukung dan juga banyaknya 

nasabah yang menggunakan produk implan di Bank Syariah Mandiri KCP 

Tg, Balai Karimun menunjukkan bahwa produk implan di Bank Syariah 

Mandiri KCP Tg. Balai Karimun memiliki potensi yang sangat bagus 

dalam perkembangan produk implan di Kab Karimun. Dari pembahasan 

diatas mengenai produk implan Bank Syariah Mandiri kalau ditinjau 

menurut perspektif Ekonomi Islam, sesuai dengan ekonomi islam yaitu 

sama-sama bertujuan untuk membantu dalam meringankan kebutuhan 

ekonomi, yang mana produk Implan Bank Syariah Mandiri tersebut 

merupakan pemberian fasilitas pembiayaan multiguna tanpa agunan yang 

bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi yang 

mendesak. 

wulandari,desi (2015) dengan judul pelaksanaan akad pembiayaan 

Murabahah-Al Wakalah pada pembiayaan warung mikro PT Bank Syariah 

Mandiri Cabang Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

menganalisis alasan keharusan digunakannya pembiayaan Murabahah Al-

Wakalah dalam proses pembiayaan warung mikro di PT. Bank Mandiri 

cabang Medan, pelakasanaan akad pembiayaan Murabahah Al-Wakalah 

pada pembiayaan warung mikro di PT. Bank Mandiri Syariah cabang 

Medan serta menganalisis bagaimana hambatan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan akad pembiayaan Murabahah Al-Wakalah pada pembiayaan 

warung mikro di PT. Murabahah Al-Wakalah. 
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 Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah penerapan, 

proses, kriteria nasabah, berdasarkan penelitian terdahulu peneliti lebih 

menerapkan restruktur utang serta jaminan barang yang digunakan untuk 

pembiayaan Murabahah Al Wakalah, potensi produk Implan dan 

pembiayaan Murabahah Al Wakalah, sedangkan penelitian sekarang lebih 

bertujuan untuk mengetahui, kriteria nasabah untuk pembiayaan BSM 

Implan,  prosedur akad Murabahah Al Wakalah pada pembiayaan BSM 

Implan serta cara perpanjangan fasilitas yang diberikan Bank Syariah 

Mandiri Malang untuk nasabah yang bermasalah.  

B. Teori dan Kajian Pustaka  

1. Bank Syariah 

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak 

mengandalkan pada bunga, juga dapat diartikan sebagai lembaga 

keuangan/perbankan yang oprasional dan produknya dikembangkan 

berlandaskan Al Quran dan hadits Nabi SAW ( Antonio. Muhammad 

syafii, 2001). 

2. Pembiayaan  

Pembiayaan adalah akivitas bank syariah dalam menyalurkan 

dananya kepada pihak nasabah yang membutukan dana.  

Menurut Rivai dan Arifin (2010 : 681) pembiayaan adalah 

pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepadapihak lain untuk 

mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri 

maupun lembaga. 
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3. Produk Pembiayaan BSM Implan 

Pembiayaan konsumtif yang penyalurannya tidak langsung tetapi 

perusahaan bekerjasama dengan bank, sehingga pengajun Pembiayaan 

Implan dilakukan oleh suatu perusahaan, perusahaan 

merekomendasikan pegawai tetapnya untuk melakukan pembiayaan 

BSM Implan di Bank Syariah 

4. Akad Murabahah  

Secara bahasa, kata murabahah berasal dar baha Arab dengan akar 

kata ribh yang artinya “ keuntungan”. Sedangkan secara istilah, 

menurut Lukman Hakim, Murabahah merupakan akad jual beli atas 

barang tertentu, diamana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri 

atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, 

dimana harga tersebut disetujui pembeli.  

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana 

pejual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian 

menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keutungan yang 

diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu. (Ismail, 138). 

Pengertian Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, 

dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, 

termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia 

mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. 
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Definisi lain murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan 

tambahan keuntungan yang disepakati. (Muhammad, 2009:57).  

Menurut buku standar produk Murabahah dalam peraturan OJK 

Murabahah adalah akad transaksi muamalah dengan menerapkan 

prinsip jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah 

margin yang disepakati oleh para pihak. Harga perolehan 

diinformasikan oleh penjual kepada pembeli.  

5. Al Wakalah  

Merupakan akad antara dua pihak yang mana pihak satu 

menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan, atau memberikan mandat 

kepada pihak lain, dan pihak lain menjalakan amanat sesuai permintaan 

pihak yang mewakilkan. 

Menurut buku standar Murabahah peraturan OJK akad Wakalah 

adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain 

dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.   

6. Objek Murabahah  

Menurut Buku standar produk Murabahah peraturan OJK barang 

yang dijadikan underlying asset of transaction pada pembiayaan 

Murabahah yang harus disebutkan secara jelas, detail dan terperici 

dalam kontrak. Barang yang dijualbelikan harus halal secara zat 

maupun cara perolehannya.   
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7. Ketentuan Syar’i Transaksi Murabahah  

Pembolehan penggunaan murabahah didasarkan pada Al Quran 

surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allag SWT telah 

menghalalkan jual beli dab mengharamkan riba. Selain itu, ada pula 

hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi sebagai 

berikut.  

“ Dari Shuaib Rumi R.A. bahwa Rasulullah SAW bersabda” Tiga hal 

yang di dalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, 

muqaradhah( mudharabah ) dan mencampur gandum dengan tepung 

untuk keperluan rumah”  

8. Prinsip Pembiayaan Murabahah  

Pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk tujuan konsumtif 

seperti pembelian kendaraan bermotor, rumah dan alat rumah tangga 

lainnya maupun tujuan produktif seperti kebutuhan modal kerja ataupun 

investasi.  

Pembiayaan Murabahah yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah 

harus dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dibuat secara notariil 

atau dibawah tangan ( Menurut buku standar Produk Murabahah 

peraturan OJK:hlm23) 



12 
 

 

 

9. Ketentuan akad murabahah  

Pembiayaan Murabahah telah diatur dalam fatwa DS No.04/DSN-

MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum 

mengenai murabahah, yaitu sebagai berikut: 

a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas 

riba.  

b. Barang  yang  diperjual  belikan  tidak  diharamkan  oleh  syari’

at Islam.  

c. Bank  membiayai  sebagian  atau  seluruh  harga  pembelian 

barang  yang  telah disepakati kualifikasinya.   

d. Bank  membeli  barang  yang  diperlukan  nasabah  atas  nama 

bank  sendiri,  dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.  

e. Bank  harus  menyampaikan  semua  hal  yang  berkaitan 

dengan  pembelian, misalnya  jika pembelian  dilakukan  secara 

utang.  

f. Bank  kemudian  menjual  barang  tersebut  kepada  nasabah 

(pemesan)  dengan harga  jual senilai  harga  plus 

keuntungannya.  Dalam  kaitan  ini  bank  harus memberitahu 

secara  jujur harga  pokok  barang  kepada  nasabah  berikut 

biaya yang diperlukan.  
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g. Nasabah  membayar  harga  barang  yang  telah  disepakati

tersebut  pada  jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

h. Untuk mencegah  terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan

akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus

dengan nasabah.

i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli

barang kepada pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus

dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.


