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 BAB I  

PENDHULUAN 

A. Latar Belakang 

Lembaga keuangan adalah badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di 

bidang keuangan dalam transaksi menyimpan dana masyarakat dan 

menyalurkan dana untuk masyarakat. Sebagai lembaga keuangan, bank 

mempunyai usaha pokok berupa penghimpun dana dari masyarakat untuk 

kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan 

dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Bank merupakan 

lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, 

tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk 

meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkannya. Berdasarkan 

prinsipnya jenis bank di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu : bank 

konvensional dan bank syariah. 

Menurut Abdullah Saeed, teori tentang perbankan Islam proses 

perkembangannya telah dimulai sejak tahun 1950-an. Teori ini berusaha 

menegakkan sistem perbankan bebas bunga (interest-free banking) dengan 

menggunakan prinsip mudharabah dan musyarakah yang dijalankan melalui 

sistem bagi hasil (profit and loss sharing). Perkembangan perbankan syariah 

yang demikian cepat tentu saja sangat membutuhkan peningkatan sumber 

daya insani yang memadai dan mempunyai kompetensi dalam bidang 

perbankan syariah. Agar perkembangan tersebut dapat dilakukan secara 
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efektif dan optimal maka sumber daya insani terutama para petugas bidang 

pemasaran yang merupakan pelaku paling depan dalam operasional bank 

syariah harus memahami dengan benar konsep perbankan syariah. 

Dalam undang-undang (UU) Nomor 21 tahun 2008 tentang bank 

syariah telah mengatur secara khusus eksistensi bank syariah di Indonesia. 

Undang-undang tersebut melengkapi dan menyempurnakan UU No. 7 tahun 

1992 tentang perbankan. Dalam pasal 1 UU No. 21 tahun 2008  tentang Bank 

Syariah menyatakan bahwa perbankan syariah adalah sesuatu yang 

menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usha, serta cara dan proses dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya. 

Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) juga ditandai dengan 

munculnya produk-produk kreatif yang ditawarkan kepada masyarakat. 

Penawaran produk-produk baru tersebut sebagai salah satu strategi 

pemasaran untuk meningkatkan nasabah di tengah persaingan LKS yang 

semakin terbuka. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), Majlis 

Penasihat Syariah (MPS), dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) berupaya 

menyelaraskan produk LKS dengan berbagai metode, diantara dengan 

melakukan pengembangan akad, membuat syarat-syarat tambahan, dan 

menggunakan model akad yang di perselisihkan dikalangan ulama. Di antara 

pengembangan akad yang telah disahkan oleh tiga lembaga fatwa tersebut 

adalah kombinasi akad (ijtima’ al-‘uqud). 
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Selain melakukan kombinasi akad, fatwa-fatwa tersebut membenarkan 

penggunaan akad-akad yang diperdebatkan di kalangan ulama dan membuat 

syarat-syarat tambahan. Akad bay’ al-‘inah dan tawarruq adalah contoh akad 

yang diperselisihkan keabsahannya. Pengembangan akad dalam bentuk 

kombinasi beberapa akad dalam satu transaksi tersebut terbilang terobosan 

yang berani. Para ulama klasik telah memperdebatkan status hukum 

penggabungan akad tersebut. Ibn al-Qayyim al-Jawziyah (seperti dikutip 

Rosyadi, 2017: 25) berpendapat bahwa hukum asal akad dan syarat adalah 

sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama. Nabi telah 

menjelaskan hukum penggabungan akad melalui beberapa hadistnya yang 

menunjukkan larangan Nabi atas praktik tersebut. Ibn al-Qayyim 

menegaskan, tidak boleh mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah 

atau dimaafkan, begitu pula tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan 

oleh-Nya. Menurut  Ibnu Humam (seperti dikutip Asari, Tesis, 2018: 10) 

secara jelas menyatakan bahwa hukum dari penggabungan akad adalah boleh 

selama tidak mengandung unsur yang diharamkan, seperti riba. Kebolehan 

penggabungan akad didasarkan pada hukum asal dari muamalah, yaitu hukum 

selama tidak ada larangan. Menurut Ibnu Taymiyah, hukum asal dari segala 

muamalat di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan oleh Allah dan 

Rasulnya, tidak yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada 

agama kecuali yang disyariatkan. 

Salah satu akad baru yang diterapkan oleh Bank syariah adalah akad al-

ijarah almausufah fi al-zimmah (IMFIZ). Keluarnya akad IMFZ 
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dilatarbelakangi dengan maraknya praktik masyarakat dengan bentuk sewa 

menyewa, namun mekanismenya menggunakan pola pemesanan manfaat 

barang atau jasa berdasarkan spesifikasi yang disepakati (sewa-Inden). Salah 

satu contoh akad yang menerapkan skema al-ijarah al-mausufah fi al-zimmah 

adalah travel penyelenggaraan haji dan umrah. Pada saat jamaah membayar 

senilai biaya umrah yang ditentukan, jasa belum diberikan. Hanya saja, pihak 

travel sudah menyebutkan dengan rinci semua spesifikasi jasa yang akan 

diberikan. Misalnya seperti hotel, transportasi, sampai itinerari dari mulai 

keberangkatan hingga kepulangan. Sehingga calon jamah bisa mengetahui 

nilai dari jasa yang akan diterima. Meskipun pada waktu akad pembayaran, 

pemilik travel belum memiliki jasa yang dimaksud. 

Berdasarkan uraian diatas yang melatar belakangi penulis mengangkat 

judul “Penerapan Fatwa DSN-MUI No.102/DSN-MUI/X/2016 Tentang 

Akad Al-Ijarah Al-Mausufah Fi Al-Zimmah (IMFIZ) Terhadap Pembiayaan 

KKRS Inden pada Bank BRI Syariah” untuk meneliti lebih lanjut mengenai 

praktik KKRS Inden tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana penerapan fatwa DSN-MUI No.102/DSN-MUI/X/2016 

tentang akad Al-Ijarah Al-Mausufah Fi Al-Zimmah (IMFIZ) terhadap 

pembiayaan KKRS inden di BRI Syariah Kantor Cabang Malang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini hadir untuk mengetahui penerapan fatwa DSN-MUI 

No.102/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad Al-Ijarah Al-Mausufah Fi Al-

Zimmah (IMFIZ) terhadap pembiayaan KKRS inden di BRI Syariah Kantor 

Cabang Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, 

terhadap perkembangan hukum ekonomi syariah khususnya kajian 

hukum terhadap lembaga keuangan ekonomi syariah di Indonesia. Serta 

memberikan kontribusi pemikiran dan memperkaya informasi 

pengetahuan terkait hukum syariah, khususnya berkaitan dengan akad Al-

Ijarah Al-Mausufah fi Al-Zimmah yang difatwakan oleh DSN-MUI. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan salah satu acuan dan dasar 

pertimbangan oleh lembaga keuangan syariah pada umumnya dan 

lembaga perbankan pada khususnya dalam menerapkan produk akad Al-

Ijarah Al-Mausufah fi Al-Zimmah yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI. 

Serta informasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan dalam 

menganalisis penerapan fatwa kepemilikan rumah melalui Bank BRI 

Syariah KC Malang. 
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E. Definisi Istilah 

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara 

individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang 

telah dirumuskan. Badudu dan Zain (2010:1487) “penerapan adalah hal, cara 

atau hasil”. Adapun menurut Ali (2007:104), “penerapan adalah 

mempraktekkan atau memasangkan”. Penerapan dapat juga diartikan sebagai 

pelaksanaan. Sedangkan Nugroho (2003:158) “penerapan pada prinsipnya 

cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang di nginkan”. Berbeda 

dengan Nugroho, menurut Wahab (2008:65) “penerapan merupakan 

tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau 

kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah 

digariskan dalam keputusan”. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan 

sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat 

dipraktekkan ke dalam masyarakat. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, 

penulis menyimpulkan bahwa penerapan adalah mempraktekkan atau cara 

melaksanakan sesuatu berdasarkan sebuah teori. 

Menurut Afandi (2009: 33) secara lughawi, makna al-aqd adalah 

perkataan, perjanjian, pertalian, permufakatan (al-ittifaq). Sedangkan secara 

istilahi, akad didefinisikan dengan redaksi yang berbeda-beda. Berbagai 

definisi tersebut dapat dimengerti bahwa, akad adalah pertalian atau ijab dan 

kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, -sesuai dengan kehendak 

syariat-, yang akan memiliki akibat hukum terhadap obyeknya. 
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Menurut Asari, (Tesis, 2018: 3) Istilah ijarah al-mausufah si al-zimmah 

sendiri tertulis dalam bahasa arab dengan lafadz  اإلجارة الموصوفة في الذمة terdiri 

dari 3 kata penting, yakni ijarah, al-mausufah dan al-zimmah. Ijarah artinya 

akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah 

sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (milkiyyah) atas barang 

itu sendiri. 

Al-Mausuf artinya yang disifati, yakni sesuatu yang ditetapkan dan 

dibatasi berdasarkan kriteria. Sehingga wujud bendanya belum tertentu dan 

umumnya ketersediaannya banyak di pasaran. Sebagai contoh, menyewa 

motor merk Honda, cc 100, warna hitam, jenis revo. Motornya bisa jadi belum 

ada tapi kriterianya sudah jelas, yaitu merk Honda, cc 100, warna hitam jenis 

revo. 

al-Zimmah artinya tanggungan atau jaminan, sehingga barang belum ada. 

Walaupun demikian, akan tetapi penjual atau penyedia layanan menjamin 

akan mendatangkan benda yang dimaksud sesuai dengan kriteria yang 

disebutkan. Atas dasar istilah yang dikemukakan di atas, maka pengertian dari 

IMFIZ adalah akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang (manfaat ‘ain) 

dan/atau jasa (‘amal) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan 

spesifikasinya (kuantitas dan kualitas). 

Menurut Al Arif (2015: 353) pembiayaan atau financing adalah 

pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk 

mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri 
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maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang 

dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. 

Mengutip dari penjelasan pada BTN Properti (https://www. 

btnproperti.co.id/blog/segala-hal-tentang-kpr-rumah-inden1027.html, akses 

11 April 2019) KPR rumah Inden adalah sebuah program KPR yang dapat 

dipakai calon debitur untuk memiliki rumah yang belum sepenuhnya selesai. 

Jadi misalnya Anda membeli rumah Anda di bulan Desember 2015 ini, rumah 

tersebut bisa saja baru siap dihuni pada tahun 2017 nanti. Ada beberapa hal 

yang harus diperhatikan ketika Anda benar-benar hendak mengajukan 

permohonan KPR untuk rumah inden. Karena rumah yang Anda beli belum 

benar-benar selesai, selalu ada kemungkinan bahwa rumah yang Anda beli 

tadi tidak sesuai dengan harapan Anda. Lebih parah dari hal itu, rumah yang 

Anda beli tadi bisa jadi tertunda penyelesaiannya atau bahkan gagal selesai. 

Risiko dari masalah ini sebenarnya bisa diperkecil jika Anda bisa memastikan 

bahwa pengembang dari rumah yang hendak Anda beli tadi memiliki rekam 

jejak yang baik. Untuk mengetahui hal ini, Anda dapat mencari informasi dari 

bagaimana proyek-proyek mereka sebelumnya, apakah hasilnya memuaskan 

atau tidak? Anda juga sebaiknya melihat bukti fisik dokumen-dokumen resmi 

dari rumah yang  hendak Anda beli tadi, agar tidak tersangkut masalah di 

kemudian. Gunakanlah jasa notaris atau ahli hukum lainnya agar Anda dapat 

benar-benar yakin bahwa rumah tadi sudah bersih di mata hukum 


