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BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

  Mazdinar (2009) Penelitian yang berjudul “Cost-Plus Financing dalam 

Pembiayaan Murabahah Bank Syariah di Jambi” yang bertujuan untuk 

mengetahui masalah yang akan muncul pada saat Cost-Plus Financing, dan 

mengetahui Praktek Cost Plus Financing dalam Pembiayaan Murabahah pada 

Bank-bank Syariah di Jambi.  

Hasil dari penelitian ini adalah komponen cost-plus financing sangat 

melekat dengan praktek pembiayaan murabahah pada bankbanksyariah di 

Jambi, di mana variable cost ditetapkan melalui harga pengadaan barang 

ditambah biaya proses, sementara fixed costditetapkan dari cost of fund DPK, 

biaya tenaga kerja dan biaya keseluruhan(overhead cost), dan margin 

ditetapkan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh ALCO Syariah dan 

pemegang saham. Teknis analisi yang digunakan data penelitian ini adalah 

analisis dekskriptif. 

Adnan (2007) Penelitian yang berjudul “ Penerapan Sistem Jual Beli 

Murabahah Pada Bank Syariah (Studi terhadap Pembiayaan Rumah/Properti 

Pada Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Medan) “ yang bertujuan untuk 

mengetahui tentang murabahah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif 

di Indonesia, mengetahui penerapan jual beli murabahah dengan pembiayaan 

rumah pada Bank BNI Syariah dan untuk mengetahui factor yang menjadi 
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kendala dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah terhadap rumah pada 

Bank BNI Syariah. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu sistem 

juali beli murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Medan adalah jual beli 

antara : pemilik barang (supplier), bank dan nasabah yang dibuat dibawah 

tangan kemudian terjadi lagi jual beli antara supplier dengan nasabah dengan 

akta notaries/PPAT, dan kendala kendala yang terjadi terkait dengan jual beli 

murabahah ini adalah dari segi SDM dan peraturan perundang – undangan 

yang tidak memihak terhadap perkembangan bank syariah sehingga dirasa 

menyulitkan pihak bank agar mampu melaksanakan pembiayaan murabahah 

berdasarkan ketentuan yang berlaku. Metode analisis data yang digunakan 

untuk menganalisis masalah dan mengembangankan data adalah 

menggunakan analisis deskriptif. Sesuai dengan jenis data, penelitian ini 

menggunakan metode pengumpulan data, wawancara, pengamatan dan 

dokumentasi. Ketiga metode pengumpulan data ini merupakan ciri khas 

penelitian kualitatif  

Yuspin (2006) Penelitian yang berjudul “ Penerapan Prinsip Syariah 

Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah “ yang bertujuan untuk mengetahui 

perjanjian – perjanjian murabahah yang ada di bank syariah. Hasil yang 

diperoleh adalah perbankan syariah sebagai lembaga yang berperan untuk 

menampung dana yang pelaksanaanya tidak boleh bertentangan dengan 

hukum – hukum yang berlaku terkaitan dengan perbankan serta akad 

murabahah merupakan jual beli barang dengan harga jual terdiri dari harga 

beli ditambah keuntungan yang disepakati. Metode analisis data yang 
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digunakan untuk menganalisis masalah dan  mengembangankan data adalah 

menggunakan analisis deskriptif. Sesuai dengan jenis data, penelitian ini 

menggunakan metode pengumpulan data, wawancara, pengamatan dan 

dokumentasi. Ketiga metode pengumpulan data ini merupakan ciri khas 

penelitian kualitatif. 

Adapun hubungan penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini adalah 

jaminan yang diberikan kepada pihak bank harus mempunyai nilai agar dapat 

memberikan keyakinan bahwa pemberian fasilitas pembiayaan akan dilunasi 

sesuai dengan perjanjian. Untuk dapat memberikan keyakinan tersebut maka 

sesuatu yang menjadi jaminan harus memenuhi persyaratan baik secara 

hukum maupun secara ekonomis yang baik dan benar. Barang-barang yang 

dijaminkan tersebut juga harus milik nasabah sendiri, dengan bukti surat-surat 

autentiknya.   
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Akad  

a. Pengertian Akad  

Lafal akad berasal lafal Arab al-aqd yang berarti perikatan, 

perjanjian, dan permufakatan al-ittifaq. Dalam terminologi hukum  

Islam akad di definisikan sebagai berikut: “akad adalah pertalian antara  

ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat 

hukum terhadap obyeknya”. Yang dimaksud dengan ijab dalam definisi 

akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan  

(akad) oleh satu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedang  

qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak 

pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui 

pernyataan ijab. 

 

b. Manfaat dan Kelebihan Akad Murabahah 

1) Manfaat Murabahah “Bai’al-murabahah memberi banyak 

manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah keuntungan 

yang muncul dari selisih harga beli dai penjual dengan harga jual 

kepada nasabah. Selain itu, sistem bai’al-murabahah juga sangat 

sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan 

administrasinya di bank syariah.” (Syafi’i Antonio, 2001). 
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2) Kelebihan Murabahah Menurut Abdullah Saeed (2004:56), 

adapun kelebihan kontrak murabahah adalah sebagai berikut : 

a) Pembeli mengetahui semua biaya yang semestinya serta 

mengetahui harga pokok barang dan keuntungan. 

b) Subyek penjual adalah barang dan komoditas. 

c) Subyek penjual memiliki penjual dan dimilikinya olehnya 

dan hendaknya mampu mengirimkannya kepada pembeli. 

d) Pembayaran yang ditunda (dicicil). 

 

2. Pembiayaan  

a. Pengertian Pembiayaan  

Menurut Kasmir (2006:102) pembiayaan (financing) adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak 

lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan 

uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 

imbalan atau bagi hasil. 
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Menurut Muhammad (2005:196) pembiayaan merupakan 

sumber pendapatan utama bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan 

yang dilaksanakan oleh perbankan syariah terkait dengan stakeholder, 

yakni : 

1) Pemilik 

Dari sumber pendapatan, para pemilik mengharapkan akan 

 memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada 

 bank tersebut. 

2) Pegawai 

Para pengawai mengharapkan dapat memperoleh 

 kesejahteraan dari bank yang dikelolanya. 

3) Masyarakat 

a. Pemilik dana 

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana 

 yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil. 

b. Debitur yang bersangkutan 

Dengan penyediaan dana bagi Para debitur, mereka 

 terbantu dalam menjalankan usahanya atau terbantu 

 untuk pengadaan barang yang diinginkan. 

c. Masyarakat umumnya- konsumen 

Masyarakat sebagai konsumen dapat memperoleh 

 barang-barang yang dibutuhkannya.  
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4) Pemerintah. 

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam 

 pembiayaan pembangunan Negara dan memperoleh pajak 

 (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang di peroleh 

 bank  dan juga perusahaan perusahaan). 

5) Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran 

pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan 

mengembangkan usaha agar tetap survival dan meluas 

jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat 

yang dapat dilayani. 

 

Menurut Kasmir (2008:80) ketidakmampuan nasabah dalam 

melunasi pembiayaannya dapat ditutupi dengan suatu jaminan 

pembiayaan. Fungsi jaminan pembiayaan adalah untuk melindungi bank 

dari kerugian. Nilai jaminan biasanya melebihi nilai pembiayaan, dengan 

adanya jaminan pembiayaan maka bank akan aman. Bank dapat 

mempergunakan atau menjual jaminan pembiayaan untuk menutupi 

pembiayaan apabila pembiayaan yang diberikan macet.  
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Pada Bank Muamalat, pembiayaan murabahah dilakukan melalui 

proses jual beli atas suatu barang pada harga asal dengan tambahan 

keuntungan yang sudah disepakati oleh bank syariah dan nasabah. Dalam 

hal ini bank selaku penjual harus memberitahukan harga asal barang yang 

dibelinya serta keuntungan yang dikehendaki kepada nasabah tersebut. 

Jadi dalam hal ini Bank akan membelikan terlebih dahulu barang yang 

diinginkan oleh nasabah tersebut, kemudian bank akan menjual barang 

tersebut kepada nasabah tersebut dengan menambah harga barang agar 

bank bisa memperoleh keuntungan.  

Murabahah merupakan salah satu produk yang paling populer dalam 

praktik pembiayaan pada perbankan syariah. Selain mudah 

perhitungannya, baik bagi nasabah, maupun manajemen bank, produk ini 

memiliki beberapa kesamaan (yang bukan prinsipil) dengan sistem kredit 

pada perbankan konvensional. Meskipun demikian, secara prinsip, 

murabahah sangat jauh berbeda dengan suku bunga dalam perbankan 

konvensional. Dapat diartikan bahwa murabahah itu sebagai suatu 

perjanjian antara bank dan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian 

atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Pembiayaan 

murabahah akan diberikan asal diketahui dengan jelas tujuannya dan atas 

kesepakatan antar bank dengan nasabah. Dapat diartikan bahwa 

murabahah itu sebagai suatu perjanjian antara bank dan nasabah dalam 

bentuk pembiayaan pembelian atau sesuatu barang yang dibutuhkan oleh 

nasabah. Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 21 
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Tahun 2008 : yang dimaksud dengan akad murabahah adalah akad 

pembiayaan atas suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada 

pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai 

keuntungan yang disepakati. 

Jadi, fitur dan mekanisme pembiayaan murabahah adalah penyediaan 

dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi 

jual beli suatu barang sebesar harga pokok atau perolehan barang 

ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan 

nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi utang dan 

mewajibkan nasabah untuk melunasi utang dan membayar tagihan sesuai 

dengan akad, dimana sebelumnya penjual menginformasikan harga 

perolehan kepada pembeli. Oleh karena dalam definisinya disebut adanya 

“keuntungan yang disepakati”, karakteristik murabahah adalah si penjual 

harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan 

menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. 

3. Akad Pembiayaan Murabahah 

a. Pengertian Murabahah  

Murabahah menurut Ascarya (2008:81) adalah istilah dalam fiqih 

Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual 

menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan 

biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan 

tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. 



18 

 

Terdapat beberapa alasan mengapa transaksi Murabahah begitu 

dominan dalam pelaksanaan investasi perbankan syariah yaitu sebagai 

berikut: 

1) Murabahah mudah diimplementasikan dan dipahami, karena 

pelaku bank syariah menyamakan murabahah ini dengan kredit 

investasi komsumtif. 

2) Dalam transaksi murabahah, pendapatan bank dapat diprediksi 

danbank syariah sudah dapat melakukan estimasi pendapatan 

yang akan diterima karena dalam transaksi murabahah hutang 

nasabah adalah harga jual sedangkan dalam harga jual 

terkandung porsi pokok dan porsi keuntungan. Sehingga dalam 

keadaan yang normal, bank dapat memprediksikan pendapatan 

yang akan diterima. 

3) Murabahah pembayarannya dilakukan secara tangguh, dan 

hubungan bank dan nasabah adalah hutang piutang.  
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Sedangkan pengertian Murabahah menurut beberapa praktisi 

lembaga keuangan syariah didefinisikan sebagai berikut:  

1) Muhammad Syafi’i Antonio menjelaskan bahwa bai’ Murabahah 

adalah jual beli barang berdasarkan harga asal dengan tambahan 

keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah,  

penjual harus memberitahu harga asli produk yang  

dibeli kepada anggota dan menentukan suatu tingkat keuntungan 

 sebagai tambahannya. 

2) Warkum Sumitro membedakan pengertian keduanya, dimana 

pengertian murabahah adalah persetujuan jual beli suatu barang 

dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan 

yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan satu 

bulan sampai satu tahun. Persetujuan tersebut juga meliputi cara 

pembayaran sekaligus. 

3) Adiwarman Karim, mendefinisikan murabahah adalah akad jual 

beli barang dengan menyatakan harga perolehan ditambah 

keuntungan (Margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. 
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4. Syarat Murabahah   

Al-Kasani menyatakan bahwa akad bai‟ murabahah akan dikatakan 

sah, jika memenuhi beberapa syarat berikut ini: 

 

a. Mengetahui harga pokok (harga beli), disyaratkan bahwa harga beli 

harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat 

mutlak bagi keabsahan bai‟ murabahah. 

b. Adanya kejelasan margin (keuntungan) yang diinginkan penjual 

kedua, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli 

kedua atau dengan menyebutkan persentasi dari harga beli. 

c. Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus 

merupakan barang mitsli, dalam arti terdapat padanya di pasaran, dan 

lebih baik jika menggunakan uang. 

d. Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh 

berupa barang ribawi. 

e. Akad jual beli pertama harus sah adanya. 

f. Informasi yang wajib dan tidak diberitahukan dalam bai‟ murabahah.  
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Sedangkan menurut jumhur ulama‟ rukun dan syarat yang terdapat 

dalam bai‟ murabahah sama dengan rukun dan syarat yang terdapat 

dalam jual beli, dan hal itu identik dengan rukun dan syarat yang harus 

ada dalam akad. Menurut Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli 

hanya satu, yaitu sighat (ijab qobul), adapun rukun-rukun lainnya 

merupakan derivasi dari sighat. Dalam artian, sighat tidak akan ada jika 

tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi, misalnya penjual dan pembeli, 

dalam melakukan akad tentunya ada sesuatu yang harus ditransaksikan, 

yakni objek transaksi. 

5. Rukun Murabahah 

a. Penjual (Bai‟)  

Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat 

komoditas atau barang  yang akan dijual belikan, kepada 

konsumen atau nasabah. 

b. Pembeli (Musytari)  

Pembeli merupakan, seseorang yang membutuhkan barang 

untuk  digunakan,  dan bisa didapat ketika melakukan 

transaksi dengan  penjual. 

c. Harga (Tsaman)  

Harga merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena 

merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan dijual. 
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d. Ijab qobul 

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama 

dari jual beli adalah  kerelaan kedua belah pihak, kedua belah 

pihak dapat dilihat dari ijab qobul yang dilangsungkan. Menurut 

mereka ijab dan qabul perlu diungkapkan  secara jelas dan 

transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad 

jual beli, akad  sewa, dan akad  nikah. 

e. Objek jual beli (Mabi‟)  

Adanya barang yang akan diperjual belikan merupakan 

salah satu unsur  terpenting demi suksesnya transaksi. Yang 

sering dilakukan dalam permohonan pembiayaan murabahah 

oleh sebagian besar nasabah adalah terhadap barang-barang yang  

bersifat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan produksi, seperti 

 rumah, tanah, mobil, motor dan sebagainya. 

Meskipun demikian banyak yang perlu diperhatikan dalam 

transaksi, menurut hukum  islam barang harus memenuhi 

syarat-syarat yaitu: 

1) Suci, maka tidak sah penjualan terhadap benda-benda najis 

seperti anjing, babi, dan sebagainya yang termasuk dalam 

kategori najis. 

2) Manfaat menurut syara’, dari ketentuan ini, maka tidak 

boleh jual beli yang tidak diambil manfaatnya menurut 

syara’. 
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3) Tidak dibatasi waktu, dalam hal perkataan, ”saya jual 

kendaraan ini kepada Tuan selama satu tahun”. Maka 

penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah 

satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi  

4) Dapat dipindahtangankan/diserahkan, karena memang 

dalam  jual beli, barang yang menjadi obyek akad harus 

beralih kepemilikannya dari penjual ke pembeli. Cepat atau 

pun lambatnya penyerahan, itu tergantung pada jarak atau 

tempat diserahkannya barang tersebut. 

5) Milik sendiri, tidak dihalalkan menjual barang milik orang 

lain dengan tidak seizin dari pemilik barang tersebut. Sama 

halnya juga terhadap barang-barang yang baru akan menjadi 

miliknya. 

6) Diketahui (dilihat), barang yang menjadi obyek jual beli 

harus diketahui spesifikasinya seperti banyaknya (kuantitas), 

ukurannya, modelnya, warnanya dan hal-hal lain yang 

terkait. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan 

keraguan salah satu pihak. 

Berkenaan dengan pembiayaan murabahah Dewan Syariah Nasional 

telah mengeluarkan Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Murabahah. Adapun ketentuan tentang pembiayaan murabahah yang 

telah dirumuskan dewan syariah nasional adalah sebagai berikut: 
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6. Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah 

a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas 

riba. 

b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah 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, misalnyam jika pembelian dilakukan secara utang. 

f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) 

dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam 

kaitan ini  bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok 

barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. 

g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada 

jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 

h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan tersebut, 

pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. 

i. 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. 
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7. Jenis-jenis Murabahah 

Murabahah terdiri dari dua jenis dandapat dilakukan dengan cara 

pesanan atau tanpa pesanan. Pembayarannya juga dapat dilakukan secara 

tunai atau cicilan. 

a. Murabahah melalui Pesanan 

Murabahah berdasarkan pesanan adalah jual beli murabahah 

yang dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan atau nasabah 

yang mengajukan pembiayaan murabahah. Jadi dalam 

murabahah berdasarkan pesanan, bank syariah melakukan 

pengadaan barang dan melakukan transaksi jual beli setelah ada 

nasabah yang memesan untuk dibelikan barang atau asset sesuai 

dengan apa yang diinginkan nasabah tersebut. 

 

b. Murabahah tanpa Pesanan 

Murabahah tanpa pesanan adalah jenis jual beli murabahah 

yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang 

memesan (mengajukan pembiayaan) sehingga penyediaan 

barang dilakukan oleh bank sendiri dan dilakukan tidak terkait 

dengan jual beli murabahah sendiri. Sehingga proses pengadaan 

barang dilakukan sebelum transaksi atau akad jual beli 

murabahah dilakukan. 
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Pengadaan barang yang dilakukan bank syariah ini dapat 

dilakukan dengan beberapa cara antara lain :  

1) Membeli barang jadi kepada produsen (prinsip 

murabahah). 

2) Memesan kepada pembuat barang atau produsen 

dengan pembayaran dilakukan secara keseluruhan 

setelah akad (Prinsip salam). 

3) Memesan kepada pembuat barang / produsen dengan 

pembayaran yang dilakukan di depan, selama dalam 

masa pembuatan, atau setelah penyerahan barang 

(prinsip isthisna). 

4) Merupakan barang-barang dari persediaan mudharabah 

atau musyarakah. 

7. Jaminan dalam Murabahah 

Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan 

pesanannya. Bank boleh meminta jaminan yang bernilai ekonomis dan sesuai 

dengan jumlah transaksi yang diakukan sebagai pegangan. Jaminan itu 

muncul karena jual beli yang dilakukan adalah secara tempo sehingga dirasa 

perlu untuk menghadirkan jaminan. Bank dapat meminta nasabah untuk 

menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Pada Bank Muamalat, 

pembiayaan murabahah dilakukan melalui proses jual beli atas suatu barang 

pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati oleh 
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bank syariah dan nasabah. Dalam hal ini bank selaku penjual harus 

memberitahukan harga asal barang yang dibelinya serta keuntungan yang 

dikehendaki kepada  nasabah tersebut. Jadi dalam hal ini Bank akan 

membelikan terlebih dahulu barang yang diinginkan oleh nasabah tersebut. 

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah zekerheid atau cautie, yaitu 

  kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya 

 kepada kreditor, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang 

 bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima 

 debitur terhadap kreditornya. Arti jaminan menurut Undang-Undang Nomor 

 14 Tahun 1967 diberi istilah “agunan” atau tanggungan, sedangkan jaminan 

 menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu keyakinan atas iktikad 

 dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya 

 atau untuk mengembalikan pembiayaan dimaksut sesuai dengan perjanjian. 

Mengambil agunan atau jaminan untuk menjamin utang, menurut 

Al-qur‟an, pada dasarnya bukan suatu yang tercela. Al-qur‟an menyuruh 

muslim untuk menulis kewajiban, dan jika perlu mengambil agunan untuk 

utang tersebut. Agunan atau jaminan adalah suatu cara untuk menjamin 

hak-hak pemberi fasilitas agar tidak dilanggar dan menghindari memakan 

harta orang lain secara tidak benar. 
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Hal ini juga di tegaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional berikut : 

“Jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan 

pesanannya. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang 

dapat dipegang”.Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan 

prinsip syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan 

analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan 

nasabah untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksut 

sesuai dengan perjanjian. Mengingat hal tersebut adanya prinsip kehati-hatian 

dalam pengelolaan Bank serta adanya risiko yang selalu melekat dalam 

penyaluran dana, maka sebelum pembiayaan disalurkan Bank selalu ingin 

mengetahui segala sesuatu tentang kemampuan dan kemauan nasabahnya 

untuk mengembalikan dana yang telah diberikan oleh Bank. Hal-hal yang 

selalu ingin diketahui oleh Bank sebelum menyalurkan dananya dalam bentuk 

kredit maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah:  

a. Perizinan dan legallitas. 

b. Karakter. 

c. Pengalaman dan manajemen. 

d. Kemampuan teknis. 

e. Pemasaran. 

f. Sosial. 

g. Keuangan. 

h. Agunan (jaminan)  
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Utang dengan jaminan ini pernah dilakukan Rasulullah SAW.Anas ra 

memberitahukan, “Rasulullah SAW telah menjaminkan baju besi beliau 

kepada seorang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau utang syair (gandum) dari 

seorang Yahudi untuk keluarga beliau”.(HR. Ahmad, Bukhori, Nasai, dan 

Ibnu Majah). Dalam Fiqh Mu‟amalah, jaminan disebut Dhammaan yang 

mempunyai arti tanggungan atau jaminan. Dengan demikian,dhammaan 

adalah menjamin atau menanggung untuk membayar hutang, menggadaikan 

barang atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan. 

Kemudian pengertian jaminan ini terus berkembang dalam masyarakat, 

seperti jaminan tahanan atas seseorang tersangka.  Dari pengertian diatas 

dapat di pahami, bahwa dhammaan dapat diterapkan dalam berbagai bidang 

dalam mu‟amalah, menyangkut jaminan atas harta benda dan jiwa manusia. 

Imam Mawardi (Mazhab Syafi‟i) mengatakan, bahwa dhammaan dalam 

pendayagunaan harta benda, tanggungan dalam masalah diat, jaminan 

terhadap kekayaan, terhadap jiwa, dan jaminan terhadap beberapa 

perserikataan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Dengan demikian, 

dhammaan dapat diterapkan dalam masalah jual beli, pinjaman meminjam, 

titipan, jaminan, kerja patungan atau qiraadh,barang temuan, peradilan, 

pembunuhan, rampasan dan pencurian.  
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8. Rukun Jaminan   

a. Rahin (orang yang menggadaikan). 

b. Murtahin (orang yang menerima gadai). 

c. Marhun/Rahn (objek/barang gadai). 

d. Marhun Bih (utang). 

e. Sighat (ijab Kabul).  

 

Dalam prespektif hukum perbankan, istilah“jaminan” ini dibedakan 

dengan istilah “agunan”. Dibawah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 

tentang pokok-pokok perbankan, tidak dikenal istilah agunan yang ada istilah 

“jaminan”. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998, memberikan istilah yang tidak sama dengan istilah jaminan. 

Suatu jaminan utang yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu: 

a. Mudah dan cepat dalam proses pengikatan jaminan. 

b. Jaminan utang tidak bersengketa. 

c. Harga dari jaminan tersebut mudah dinilai. 

d. Nilai jaminan tersebut dapat meningkat atau setidaknya stabil.  
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C. Landasan Hukum Murabahah

Ayat-ayat Al-Qur’an yang dapat dijadikan rujukan dasar murabahah 

adalah:  

1. Al-Qur’an

a. Surah Al-Baqarah ayat 275

Artinya: 

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan syaetan karena gila. Yang 

demikian itu, karena mereka berkata, bahwa jual beli itu sama 

dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari 

Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya 

dahulu menjadi miliknya (QS. Al-Baqarah 275) 


