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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) disebut Koperasi Syariah. yang mana dibagi 

menjadi dua fungsi baitul mal dan baitul tamwil. baitul mal adalah menerima infak, 

sodakoh dan zakat, baitul tamwil melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha 

produktif dan meningkatkan kualitas ekonomi usaha mikro dan kecil dengan 

kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan1.  

Di dalam menjalankan semua kegiatan dalam pembiayaan dan tabungan di 

Baitul Mal Wat Tamwil harus mengimplementasikan Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia yang dimaksud dengan Implementasikan adalah 

menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan/menerapkan. 

Sedangkan pengertian secara umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan yang 

telah.disusun.secara.cermat.dan.rinci.(matang).2 Di lemnaga keuangan Syariah 

landasan yang di terapkan adalah Fatwan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia. Sebagaimana tertulis dalam undang-undang pasal 1 butir 7 Nomor. 1 

Tahun 2008 tentang lembaga keuangan syariah dan non lembaga syariah, yang 

dimaksud lembaga keuangan syariah dan lembaga non keuangan syariah adalah 

yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Adapun yang dimaksud 

dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam semua kegiatan lembaga 

keuangan dan lembaga non keuangan syariah yang berdasarkan fatwa yang 

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa. 

 
1 Muhammad Thoiyin, pengaruh faktor-faktor kualitas jasa terhadap kepuasan nasabah di baitul 

mal wat tamwil (BMT) tekun karanggede boyolali, jurnal muqtasid, vol 2, no 1, juli 2011. 
2 https://alihamdan.id/implementasi/ 
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Fatwa ialah suatu perkataan dari bahasa arab yang memberi arti pernyataan 

hukum mengenai suatu masalah yang timbul kepada siapa yang ingin 

mengetahuinya. Barang siapa yang ingin mengetahui sesuatu hukum syara’ tentang 

masalah agama maka perlu bertanya kepada orang yang dipercayai dan dikenal 

keilmuannya dalam bidang ilmu agama  (untuk mendapatkan keterangan mengenai 

hukum tentang masalah itu) menurut hukum lisan al-‘Araby, memberi fatwa 

tentang sesuatu perkara berarti menjelaskan keadaan. Dengan demikian pengertian 

fatwa berarti menerapkan hukum-hukum Allah SWT berdasarkan pada dalil-dalil 

Syariah secara umum dan menyeluruh. Keterangan hukum yang telah diberikan 

penjelasan dan pengertian sesuai dengan Syariat Islam itu dinamakan fatwa. Orang 

yang minta fatwa atau menanyakan fatwa disebut mustafti, sedangkan orang yang 

diminta untuk memberikan fatwa disebut mufti.3 

 Di dalam lembaga keuangan dan lembaga non keuangan syariah fatwa 

adalah landasan dasar untuk menjalankan sesuatu yang dikerjakan, sebagaimana 

dijelaskan di atas dalam undang-undang pasal 1 butir 7 Nomor 1 tahun 2008 tentang 

lembaga keuangan syariah dan non lembaga syariah harus berlandasan dengan 

fatwa yang di keluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas dalam itu.  

  Pada dasarnya di Lembaga keuangan yang ada di Indonesia ialah sebuah 

Lembaga yang harus menjalankan semua peraturan yang ada yang di terapkan oleh 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sebagaimana contoh 

pada akad murabahah dalam perpindahan hak milik barang yang di jual belikan, di 

dalam buku fatwa dewan Syariah nasionaal majelis ulama Indonesia Mekanisme 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:04/DSN-MUI/2000 

 
3 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan 

Syariah Nasional (jakarta: Erlangga Press, 2014) 
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tentang ketentuan perpindahan hak milik dalam akad murabahah di poin pertama 

tentang Fatwa murabahah : pertama di Butir keempat BMT membeli barang yang 

diperlukan oleh nasabah kepada suplaer atas nama BMT sediri. kedua Di butir 

keenam BMT menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga 

jual senilai dengan harga beli ditambah dengan keuntungan. Dan ketiga Di butir 

ketujuh anggota membayar harga barang yang telah di sepakati tersebut kepada 

BMT. Mekanisme di atas adalah perpindahan hak milik pada akad murabahah itu 

adalah pertama dari tangan si suplaer ke Lembaga keuangan dengan Lembaga 

keuangan yang membeli barang dan setelah Lembaga keuangan udah memilikinya 

secara  prinsip, maka udah bisa menjual kembali kepada nasabah. Karena dalam 

perinsip murabahah  adalah penjualan barang harus barang yang diperjual belikan 

harus menjadi miliknya bukan milik orang lain. 

Hak milik dalam hukum Islam diartikan sebagai hubungan syar’i (hubungan 

hukum.islam) antara orang dengan suatu benda yang menimbulkan akibat hukum 

dan bagi orang itu berwenang serta berhak untuk menggunakan benda tersebut dan 

bagi yang lain tertutup kewenangah itu. Hak milik di BMT atas barang yang 

didapatkan dari akad murobahah punya perikatan/kontrak  yang menyebabkan 

pemindahan hak milik dari si penjual barang kepada si konsumen. Barang tersebut 

yang apabila barang dijual kepada konsumen harus milik pribadi BMT 

sebagaimana tertulis  dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 

:04/DSN-MUI/2000 di butir i di atas bahwa barang yang diperjual belikan kepada 

konsumen harus milik BMT bukan orang lain atau pihak ketigan dan tertuilis juga 

dalam syarat murabahah di poin ketiga bahwa syarat jual beli (murabahah) ialah 

barang yang dipejualbelikan harus hak milik Lembaga keuanagan bukan orang lain.  
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Secara etimologi, murabahah berasala dari dari kata Ribh yang berarti 

keuntungan. Sedangkan secara terminologi, murabahah adalah jual beli barang 

seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang telah disepakati antara penjual 

dan pembeli.4 Pembiyayaan murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli 

dan akad ini mendominasikan pendapatan Lembaga keuangan syariah yang 

ditawarkan. 

BMT Sidogiri UGT Blimbing Kota Malang salah satu koperasi simpan 

pinjam yang berada di kota malang, di BMT Sidogiri UGT Blimbing dalam 

transaksi yang paling di minati oleh anggota pada BMT Sidogiri UGT Blimbing 

Kota Malang adalah akad murabahah. karena akad murabahah merupakan akad 

jual beli barang yang di pesan oleh anggota BMT. Pada BMT Sidogiri UGT 

Blimbing apabila anggota membutuhkan barang yang diinginkan oleh anggota 

maka anggota mengajukan permohonan untuk dibelikan oleh BMT, setelah BMT 

membelikan barang tersebut atas nama BMT sendiri maka barang di jual kembali 

kepada anggota yang memesan barang tersebut. 

Dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik Menganalisis Implementasi 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hak Milik Pada 

Akad Murobahah di BMT Sidogiri Kota Malang untuk memperjelas hak milik 

barang yang diperjual belikan kepada anggota untuk kemaslahatan umat. 

Sedangkan dalam praktiknyakoperasi yang ad di Indonesia belum 

menerapkan sepenuhnya dan ada sebagian yang udah menerapkan sistem yang di 

keluarkan Lembaga fatwa dewan Syariah nasional majelis ulama Indonesia . 

 
4 Abdullah Al-Muslih dan  Shalah ash-shawi, Fikih  Ekonomi Keuangan Islam,  mengutip 

skripsiDewi  Rika  Koesnaini,  Analisis  Akad   Murabaha  dalam  Produk  Pembiayaan  Hunian 

UIN Syarif Hidayatullah : 2011), h.23. 
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BMT Sidogiri UGT Blimbing dalam transaksi yang paling di minati oleh 

anggota pada BMT Sidogiri UGT Blimbing Kota Malang adalah akad murabahah. 

karena akad murabahah merupakan akad jual beli barang yang di pesan oleh 

anggota BMT. Pada BMT Sidogiri UGT Blimbing apabila anggota membutuhkan 

barang yang diinginkan oleh anggota maka anggota mengajukan permohonan untuk 

dibelikan oleh BMT, setelah BMT membelikan barang tersebut atas nama BMT 

sendiri maka barang di jual kembali kepada anggota yang memesan barang tersebut. 

Dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik Menganalisis Implementasi 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hak Milik Pada 

Akad Murobahah di BMT Sidogiri Kota Malang untuk memperjelas hak milik 

barang yang diperjual belikan kepada anggota untuk kemaslahatan umat. 

 

B.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan 

yang akan diangkat adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi hak milik dalam akad murabahah di BMT 

Sidogiri UGT Blimbing? 

2. Apakah implementasi hak milik dalam akad murabahah di BMT 

Sidogiri UGT Blimbing sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Ingin mengetahui Bagaimana implementasi hak milik dalam akad 

murabahah di BMT Sidogiri UGT Blimbing; 

2. Ingin mengetahui implementasi hak milik dalam akad murabahah di 

BMT Sidogiri UGT Blimbing sudah sesuai dengan Fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/DSN-

MUI/IV/2000; 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian penulisan ini yang berjudul Analisis Fatwa DSN-

MUI pada Implementasi Hak Milik dalam Akad Murabahah (Studi pada BMT 

Sidogiri UGT Blimbing Kota Malang). Ada 2 hal yang mencakup dalam manfaat 

penelitian yaitu:  

1. Menambah pengetahuan implementasi Fatwa DSN-MUI pada 

Implementasi Hak Milik dalam Akad Murabahah di BMT Sidogiri UGT 

Blimbing Kota Malang. 

2. Menambah pengetahuan terhadap perpindahan hak milik pada akad 

murabahah di BMT Sidogiri UGT Blimbing Kota Malang. 

 

E. Definisi Istilah 

Analisis atau analisa berasal dari kata yunani kuno yaitu “analisis” yang berarti 

melepaskan analisis terbentuk dari dua suku kata, yaitu ana yang berarti kembali, 

dan luein yang berarti melepas, jika digabungkan maka artinya adalah melepas 

kembali atau menguraikan.5 Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau 

tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum islam. Artinya sebuah 

 
5 http://zonareferensi.om/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-dan-secara-umum/ 
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kepusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang 

diakui otoritasnya., disampaikan oleh mufti atau ulama. Sebagai tanggapan atau 

jawaban terhadap pertanyaan yang di ajukan oleh peminta fatwa (mustafiq) yang 

tidak mempunya keterikatan6. 

Implementasikan adalah menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah 

pelaksanaan/menerapkan. Sedangkan pengertian secara umum adalah suatu 

tindakan atau pelaksanaan yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). 

Kata.implementasi.berasal.dari.Bahasa.ingggris.“to.implement”.pengertiannya itu 

adalah.mengimplementasikan..Tak.hanya.sekedar.aktifitas,p.implementasipadalah

merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan 

mengacu kepada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan.7 

 Hak adalah suatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak 

lahir. Didalam kamus Bahasa Indonesia hak memiliki kepentingan dalam sesuatu 

hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu 

(karena telah di tentukan oleh undang-undang, ataupun sebagainya), kekuasaan 

yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu, ataupun derajat atau martabat8. 

 Kepemilikan adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang 

control terhadap suatu yang dimiliki secara eksklusif dan penggunaanya untuk 

tujuan pribadi. hak milik (kepemilikan) adalah hubungan antara manusia dengan 

harta yang di tetapkan oleh syara’, dimana manusia memiliki kewenangan khusus 

untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut sepanjang tidak ditemukan hal 

yang melarangnya9. 

 
6 Racmat Taufik Hidayat dkk, Almanak Alam Islam (Jakarta: Pusta Jaya, 2000),  h.159. 
7 https://alihamdan.id/implementasi/ 
8 Merdani, Hukum Bisnis Syariah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.109. 
9 Sohari  Sahrani,  Ru’fah  Abdullah, Fikih  Muamalah  (Bogor:  Ghalia  Indonesia,  2011), 
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 Murabahah secara jelas menjlaskan kepada pembeli berapa nilai pokok barang 

tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankan kepada nilai tersebut.10 

 

F. Penelitian Terdahulu 

1. Dalam judul skripsi Aplikasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia Tentang Murabahah Terhadap Praktek Pembiayaan Murabahah 

Pada Lembaga Keuangan Mikro syariah di Surakarta Priode Tahun 2010, 

dalam penelitian ini meneliti aplikasi fatwa DSN-MUI dalam praktek 

murabahah.11 Dalam skripsi menggunakan jenis penelitian fild research 

yang bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pengaplikasian fatwa 

DSN-MUI tentang murabahah terhadap praktik murabahah pada LMKS di 

Surakarta. Dan penelitian ini mengunakan jenis penelitian yang kedua 

adakah penelitian cases studies yang mana mendkripsikan terhadapa pada 

yang ada di LSKM Surakarta, sedangkan dalam penelitian saya 

menggunakan penelitian studi pustaka untuk menganalisis terhadap 

implementasi fatwa DSN-MUI dalam beberapa sumber seperti, hadist, Al-

qur’an dan lain sebagainya. 

2. Dalam judul skripsi Analisis Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia No: 49/DSN-MUI/20004, di dalam penelitian 

skripsi ini meneliti tentang penerapan konversi akad murabahah.12 dalam 

 
  h.32. 
10 Ascary, Akad  dan  Produk BANK  Syariah (Jakarta:  PT Raja  Grafindo  Persada, 2012), 

   h.165. 
11 Andi Cahyono, Aplikasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang 

Murabahah Terhadap Praktek Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro syariah 

di Surakarta Priode Tahun 2010, universitas islam negeri suka 
12 Muis Hidayat, Analisis Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 

49/DSN-MUI/20004, universitas negeri Syarif hidayatullah Jakarta. 
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penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif  untuk 

wawancara secara langsung kepada pihak DSN-MUI dan PT Bank Syariah 

Bukopin, sedangkan dalam penelitian saya menggunakan penelitian studi 

pustaka untuk menganalisis terhadap implementasi fatwa DSN-MUI dalam 

beberapa sumber seperti, hadist, Al-qur’an dan lain sebagainya. 

3. Dalam skripsi yang berjudul Kontruksi Akad Murabahah dalam Perspektif 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/2000 

di BMT El-Labana.13 dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

kualitatif deskriptif  untuk wawancara secara langsung kepada BMT El-

Labana sedangkan dalam penelitian saya menggunakan penelitian studi 

pustaka untuk menganalisis terhadap implementasi fatwa DSN-MUI dalam 

beberapa sumber seperti, hadist, Al-qur’an dan lain sebagainya. 

4. Dalam skripsi yang berjudul Analisis Fatwa DSN-MUI Pada akad 

Murabahah Studi Pada BMT Dana Mulya Lampung Selatan. Dalam 

penelitian ini mengginakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, 

menggunakan analisis kualitatif deskriptif untuk wawancara yang 

bersangkutan untuk mendapatkan informasi dan hasil. sedangkan dalam 

penelitian saya menggunakan penelitian studi pustaka untuk menganalisis 

terhadap implementasi fatwa DSN-MUI dalam beberapa sumber seperti, 

hadist, Al-qur’an dan lain sebagainya.14 

 
13 Ahmad Fuad Noor Ghufron, Kontruksi Akad Murabahah dalam Perspektif Fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/2000 di BMT El-Labana. Univesitas 

Lampung. 
14 Julian, Analisis Fatwa DSN-MUI Pada akad Murabahah Studi Pada BMT Dana Mulya 

Lampung Selatan, universitas negeri raden intan lampung. 
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5. Dalam skrip yang berjudul Analisis Penerapan Wakalah pada Pembiayaan 

KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera, dalam penelitian ini menggunakan 

penelitian kualitatif deskriptif yang mana untuk wawancara pihak yang 

berangkutan untuk mendpatkan informasi dan hasil skripsi, dan 

menggunakan studi lapangan. sedangkan dalam penelitian saya 

menggunakan penelitian studi pustaka untuk menganalisis terhadap 

implementasi fatwa DSN-MUI dalam beberapa sumber seperti, hadist, Al-

qur’an dan lain sebagainya. 

 

 

 

 

 


