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A. Penelitian Terdahulu  

Penelitian sejenis dilakukan oleh Amin Nafis  (2017) , mengkaji  

tentang Penerapan Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik di BMT Amanah 

Kudus,  serta membahas ketidaksesuaian Penerapan Akad Ijarah 

Muntahiyah Bittamlik Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 dan Faktor-faktor yang menyebabkan 

BMT Amanah Kudus tidak menerapkan Fatwa DSN Nomor: 27/DSN-

MUI/III/2002. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer atau 

data langsung dari lapangan dari orang-orang yang diamati dan sumber 

data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi.  

Penelitian sejenis dilakukan oleh Nurasma Khairani (2008) , 

membahas tentang konsep pembiayaan IMBT serta mekanisme prosedural  

apabila pembiayaan IMBT mengalami kemacetan. Metode penelitian yang 

digunakan yaitu deskriptif kualitatif yaitu memberikan pemecahan 

masalah dengan mengumpulkan data,menyusun atau mengklasifikasikan, 

menganalisis dan menginterprestasikan dengan tujuan memberikan 

gambaran yamg sistematis, faktual, aktual, akurat mengenai fakta fakta 

dan kegiatan yang berkaitan dengan pembiayaan IMBT pada bank syariah.  
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Penelitian sejenis dilakukan oleh Nadia Latifah (2013), mengkaji 

tentang penerapan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik yang diterapkan oleh 

BMT Bismillah serta kendala dalam penerapan akad Ijarah Muntahiya 

Bittamlik. Metode penelitian yang digunakan yaitu teknik pengumpulan 

data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu 

menggambarkan tentang penerapan dan kendala akad ijarah muntahiya 

bittamlik pada BMT Bismillah dengan menggunakan data atau informasi 

yang telah diperoleh. 

Berdasarkan tiga uraian penelitian terdahulu diatas dapat diketahui 

persamaan dan perbedaan antara peneliti terdahulu dengan topik yang 

dibahas oleh penulis. Persamaan dari tiga penelitian tersebut diatas yaitu 

membahas tentang penerapan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik, dimana 

peneliti terdahulu menggunakan data kualitatif yang menjelaskan 

mekanisme prosedural akad Ijarah Muntahiya Bittamlik. Perbedaan antara 

penelitian terdahulu dengan penulis yaitu pada penelitian terdahulu tidak 

dijelaskan pembiayaan dengan objek apakah yang menggunakan akad 

Ijarah Muntahiya Bittamlik, sedangkan penulis membahas tentang 

pembiayaan konsumer dengan menggunakan akad Ijarah Muntahiya 

Bittamlik.  
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Bank Syariah 

a. Pengertian Bank Syariah 

Berdasarkan Undang Undang  nomor 10 tahun 1998 tentang 

perubahan atas Undang Undang nomor 7 tahun 1992 tentang 

perbankan, bank syariah adalah bank umum yang melakukan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  

Sedangkan berdasarkan Undang Undang nomor 21 tahun 2008 

tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang 

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan 

menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank 

pembiayaan rakyat syariah.  

Bank Syariah atau Bank Islam adalah badan usaha yang 

fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur 

dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan 

usahanya berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur 

dalam Al Quran dan Al Hadits. 

b. Dasar Hukum 

Undang Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan 

merupakan tonggak lahirnya bank berdasarkan prinsip syariah, hal 

ini terlihat pada pasal 6 huruf m yang berbunyi “melakukan 

kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak 
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bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku”. Pasal 13 huruf c Undang Undang tersebut 

membuka kemungkinan bagi bank untuk melakukan kegiatan 

berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya, baik untuk bank 

umum maupun bank perkreditan rakyat (BPR), kegiatan 

pembiayaan bagi hasil tersebut kemudian oleh Undang Undang 

nomor 10 tahun 1992 tentang perbankan diperluas menjadi 

kegiatan apapun dari bank berdasarkan prinsip syariah yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

Dalam perkembangannya seiring berjalannya waktu, maka 

dikeluarkanlah Undang Undang nomor 21 tahun 2008 tentang 

perbankan syariah yang mengatur lebih terperinci mengenai bank 

syariah. 

c. Karakteristik Bank Syariah     

Bank syariah dengan bank konvensional memiliki persamaan 

dalam beberapa hal, seperti teknologi yang digunakan, persyaratan 

umum untuk mengajukan pembiayaan seperti Kartu Tanda 

Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), laporan 

keuangan , dan lain sebagainya. Namun terdapat beberapa 

perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional, 

perbedaan tersebut menyangkut karakteristik dari bank syariah 

seperti aspek akad dan legalisasi, lembaga penyelesaian sengketa, 

struktur organisasi, dan usaha yang dibiayai. Pertama tentang akad 
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dan legalitas. Dalam bank syariah akad yang dilakukan memiliki 

konsekuensi duniawi dan ukhrawi, karena akad tersebut merupakan 

salah satu bentuk ibadah yakni ibadah muamalah. Setiap akad 

dalam perbankan syariah ini hanya akad yang halal dan tidak ada 

unsur riba.  

Kedua tentang lembaga penyelesaian sengketa. Lembaga yang 

mengatur hukum materi atau berdasarkan prinsip syariah di 

Indonesia dikenal dengan nama badan arbitrase syariah, yakni 

merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelesaikan 

perselisihan antara bank dengan nasabah setelah tidak tercapai 

melalui musyawarah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam 

Undang Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah 

yaitu dalam pasal 55, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 

27/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah Muntahiyah Bittamlik. 

Ketiga yaitu dalam hal struktur organisasi bank syariah harus 

memiliki Dewan Pengawas Syariah, DPS ini bertugas untuk 

mengawasi operasional bank syariah dan produk produknya agar 

sesuai dengan prinsip prinsip syariah.  

Selanjutnya, perbedaan antara bank syariah dan bank 

konvensional adalah pada usaha yang dibiayai. Dalam perbankan 

syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan 

beberapa hal diantaranya yakni obyek pembiayaan tersebut harus 
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halal, obyek pembiayaan tidak menimbulkan kemudharatan bagi 

lingkungan sekitar, dan lain lain yang dilarang oleh islam.  

2. Akad  

a. Pengertian Akad  

Pengertian akad dalam kamus besar bahasa Indonesia 

adalah janji, perjanjian, kontrak. Sedangkan akad menurut undang 

undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam 

pasal 1 angka (13) akad adalah kesepakatan tertulis antara bank 

syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan 

kewajiban bagi masing masing pihak sesuai dengan prinsip 

syariah. 

Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang 

menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul 

dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul 

dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.  

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian 

atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen 

yang terbingkai dengan nilai nilai Syariah ( Ascarya, 2011). 

b. Rukun dan Syarat Akad 

1) Rukun Akad 

a) Penyewa (musta’jir), yaitu pihak yang menyewa objek sewa 

atau dalam perbankan yakni nasabah. 
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b) Pemilik barang (mua’jjir), yaitu pemilik barang yang 

digunakan sebagai objek sewa. 

c) Barang/ objek sewa (ma’jur), yakni barang yang disewakan. 

d) Ijab qobul, yakni perjanjian serah terima barang dari 

mu’ajjir ke musta’jir. 

2) Syarat Akad 

a) Pihak pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu 

bertindak menurut hukum. Apabila belum mampu, maka 

harus dilakukan oleh walinya. 

b) Objek akad diakui oleh syara’. Objek akad ini harus 

memenuhi syarat : 

 Berbentuk harta 

 Dimiliki seseorang 

 Bernilai harta menurut syara’ 

c) Akad tersebut bermanfaat 

d) Akad yang dilakukan memenuhi syarat syarat khusus 

dengan akad yang bersangkutan, disamping harus 

memenuhi syarat syarat umum 

e) Tujuan akad harus jelas dan diakui oleh syara’. 

3. Ijarah Muntahiya Bittamlik 

a. Pengertian Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) 

Al Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang 

atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan 
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pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Ijarah adalah 

istilah dalam Fikih Islam dan berarti memberikan sesuatu untuk 

disewakan.  

Berdasarkan penjelasan pasal 19 ayat (1) Undang Undang 

Perbankan Syariah yang dimaksud dengan akad Ijarah Muntahiya 

Bittamlik adalah akad penyediaan dana dalam rangka 

memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa 

berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan 

barang. 

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/ 

DSNMUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyya Bi Al-Tamlik, 

yang dimaksud dengan sewa beli (al-ijarah al-muntahiya bi al-

tamlik), yaitu perjanjian sewa menyewa yang disertai opsi 

pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada penyewa, 

setelah selesai masa sewa 

Ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) adalah transaksi sewa 

beli dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek 

sewa di akhir periode, sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih 

kepemilikan objek sewa.  

Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) pada dasarnya 

merupakan perpaduan antara ijarah dengan jual beli. Semakin jelas 

dan kuat komitmen untuk membeli barang di awal akad, maka 

hakikat IMBT pada dasarnya lebih bernuansa jual beli. Namun, 
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apabila komitmen untuk membeli barang di awal akad tidak begitu 

kuat dan jelas (walaupun opsi membeli tetap terbuka), maka 

hakikat IMBT akan lebih bernuansa Ijarah. Dari sisi ijarah, 

perbedaan IMBT terletak dari adanya opsi untuk membeli barang 

dimaksud pada akhir periode. 

b. Berbagai bentuk alih kepemilikan IMBT, antara lain : 

1) Hibah di akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa 

aset dihibakan kepada penyewa. 

2) Harga yang berlaku pada akhir periode, yaitu ketika pada akhir 

periode sewa aset dibeli oleh penyewa dengan harga yang 

berlaku pada saat itu.  

3) Harga ekuivalen dalam periode sewa, yaitu ketika penyewa 

membeli aset dalam periode sewa sebelum kontrak sewa 

berakhir dengan harga ekuivalen. 

4) Bertahap selama periode sewa, yaitu ketika alih kepemilikan 

dilakukan bertahap dengan pembayaran cicilan selama periode 

sewa.   

c. Ketentuan al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik diatur dalam Fatwa 

DSN 27/DSN-MUI/III/2002 yang berisi : 

Pertama : Ketentuan Umum : 

Akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik boleh dilakukan 

dengan ketentuan sebagai berikut : 
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1) Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Ijarah 

(Fatwa DSN 09/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad 

al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik. 

2) Perjanjian untuk melakukan akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi 

al-Tamlik harus dsepakati ketika akad Ijarah ditandatangani. 

3) Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad. 

Kedua : Ketentuan tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik : 

1) Pihak yang melakukan al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik 

harus melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. Akad 

pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau 

pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah selesai. 

2) Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad 

Ijarah adalah wa’d, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila 

janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan 

kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ijarah selesai. 

Ketiga : 

1) 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. 

2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 

jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan 

disempurnakan sebagaimana mestinya. 
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d. Rukun dan Syarat Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik 

Pada umumnya rukun dan syarat  Ijarah Al Muntahiya 

Bittamlik sama dengan Ijarah pada umumnya yakni sesuai dengan 

Fatwa DSN 09/DSN-MUI/IV/2000 yaitu : 

1) Sighat Ijarah  

Sighat Akad Ijarah adalah pernyataan niat dari dua pihak yang 

berkontrak, baik secara verbal maupun tulisan. Pernyataan 

tersebut berupa penawaran (Ijab) dari pemilik aset dan 

penerimaan (Qabul) yang dinyatakan oleh penyewa aset. Sewa 

menyewa itu terjadi dan sah apabila ada akad, baik dalam 

bentuk perkataan maupun dalam bentuk pernyataan lainnya 

yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah 

pihak yang melakukan akad. Ijab adalah permulaan penjelasan 

dari pihak pertama yang berakad dengan menggambarkan 

kemauannya dalam melakukan akad. Qabul adalah pernyataan 

dari pihak kedua setelah adanya ijab untuk menerangkan 

persetujuannya terhadap penawaran dari pihak pertama. 

2) Pihak-Pihak yang Berakad 

Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa/ pemberi 

jasa dan penyewa/ pengguna jasa. Di dalam istilah hukum 

Islam orang yang bertindak sebagi pihak yang menyewakan 

disebut “Mu’jir”, sedangkan orang berlaku sebagai penyewa 

disebut “Musta’jir”. Kedua belah pihak yang melakukan akad 
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merupakan orang cakap bertindak dalam hukum, berakal yakni 

mampu membedakan hal yang baik dan buruk, serta dewasa 

(balig). 

3) Objek Akad Ijarah 

a) Manfaat barang dan sewa 

Kalangan ulama menjelaskan bahwa tidak boleh 

menyewakan barang-barang yang tidak bermanfaat atau 

barang-barang yang dilarang sebab termasuk barang yang 

batal. Barang-barang yang dilarang tersebut adalah barang-

barang yang dilarang oleh syara, seperti menyewakan 

rumah untuk hal-hal kemaksiatan 

b) Manfaat jasa dan upah  

Uang upah atau imbalan atas pemakaian manfaat barang 

tersebut disebut dengan "ujrah". Pihak penyewa dan pihak 

yang menyewakan mengadakan kesepakatan mengenai 

harga sewa dimana antara keduanya terjadi penawaran. 

Pada waktu akad, kedua belah pihak dapat mengadakan 

kesepakatan tentang besarnya ujrah.  

e. Ketentuan Objek Ijarah Muntaiya Bittamlik 

Berdasarkan Fatwa DSN  No. 9 Tahun 2000 yang menerangkan 

ketentuan objek Ijarah yang pada dasarnya sama dengan ketentuan 

objek Ijarah Muntahiya Bittamlik yaitu : 
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1) Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/

atau jasa.

2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat

dilaksanakan dalam kontrak.

3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan

(tidak diharamkan).

4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai

dengan syariah.

5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk

menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan

mengakibatkan sengketa.

6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk

jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau

identifikasi fisik

7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar

nasabah ke pada LKS (Lembaga Keuangan Syariah) sebagai

pembayaran manfaat. Sesuatu yan dapat dijadikan harga

dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam

Ijarah.


