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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah tidak hanya diperintahkan untuk beribadah 

kepada Allah semata. tetapi manusia juga diberikan tugas oleh Allah untuk menjaga dan 

memelihara kesejahteraan hidupnya di muka bumi sebagai khalifah1. Tugas ini memang tidak 

mudah, namun Allah  telah membuat sebuah sistem yang berfungsi sebagai pedoman dan 

pengatur bagi manusia untuk memelihara kesejahteraan hidupnya di muka bumi. Sistem ini 

bernama Din Islam (Agama Islam). 

Agama Islam merupakan sebuah sistem yang mengatur kehidupan manusia dalam 

rangka mendekatkan diri kepada Allah. Sistem ini pula tidak hanya mengatur tentang 

hubungan manusia dengan Allah, atau yang sering disebut hubungan vertikal hablu minallah. 

Namun, lebih dari itu agama Islam sebagai sebuah sistem juga mengatur hubungan antar 

sesama manusia dengan seluruh ciptaan Allah, hablu minannas2. Dalam agama Islam, 

hubungan antar sesama manusia di bahas dalam ilmu fiqih khususnya dalam fiqih Muamalah. 

Muamalah adalah semua perbuatan yang bersifat duniawi yang asalnya adalah mubah, 

yaitu boleh dan dapat dilakukan dengan bebas, sepanjang tidak ada larangan di dalam Al-

Qur’an dan hadits dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan akhlak. Sebagaimana Hadist  

Rasulullah SAW dalam Riwayat Sahih Muslim; 

ُ ِكالَهَُما عَِن اأْلَْسَوِد بِْن عَاِمٍر قَاَل أَبُْو بَْكرٍ   َحدَّثَنَا َحدَّثَنَا أَبُْو بَْكِر بُْن أَبِي شَيْبَةَ َوعَْمٌرو النَّاقِد

ادُ بُْن سَلََمةَ عَْن ِهشَاِم بْنِ  عُْرَوةَ عَْن أَبِيِْه عَْن عَائِشَةَ َوعَْن ثَابٍِت عَْن  أَْسَودُ بُْن عَاِمٍر َحدَّثَنَا َحمَّ

َّمَ َمرَّ بِقَْوٍم يُلَِقُّحْوَن فَقَاَل لَْو لَْم تَفْعَلُْوا لََصلَُح  قَاَل فََخَرَج أَنٍَس: أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ عَلَيِْه َوسَل

ِشيًْصا فََمرَّ 
ِهمْ بِ 

 أَنْتُْم أَْعلَمُ بِأَْمِر دُنْيَاكُمْ  قُلَْت كَذَا َوكَذَا قَالَ  فَقَاَل َما ِلنَْخِلكُْم قَالُْوا 
Artinya  

                                                                 
1
 Lihat QS Al-Baqarah (2) ayat 30. 

2
 Lihat QS. Ali Imran (3) ayat 112. 
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Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan ‘Amru An 
Naqidseluruhnya dari Al Aswad bin ‘Amir; Abu Bakr berkata; Telah menceritakan 

kepada kami Aswad bin ‘Amir; Telah menceritakan kepada kami Hammad bin 
Salamah dari Hisyam bin ‘Urwah dari Bapaknya dar  ‘Aisyah dan 

dari Tsabit dari Anas Radhiyallahu’anhu:Bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam 
pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma lalu beliau 
bersabda:Sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan (tetap) baik. Tapi 

setelah itu, ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat 
Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melewati mereka lagi dan melihat hal itu beliau 

bertanya: ‘Adaapa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab; Bukankah anda 
telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda: ‘Kalian lebih 

mengetahui urusan dunia kalian.’ (Shahih Muslim 2363-141) 3  

 
Contoh muamalah dalam bidang bisnis misalnya hubungan antara 2 pihak yang 

melakukan jual beli dengan akad murabahah. Suatu perikatan jual-beli barang dimana 

pembeli mengetahui jumlah keuntungan yang diambil oleh si penjual4. Dalam konteks 

perbankan syariah saat ini, akad murabahah merupakan salah satu akad utama, atau bahkan 

paling dominan, digunakan oleh para praktisi perbankan syariah dalam menyediakan 

kebutuhan pembiayaan nasabah.  

Ekonomi Islam atau lazim disebut  ekonomi syariah dibangun atas dasar agama Islam 

karena ekonomi syarih merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral)  dari agama 

Islam, maka ekonomi syariah akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspek.5 Islam 

mendefinisikan agama bukan hanya sekedar spiritual, namun merupakan serangkaian 

keyakinan, ketentuan dan peraturan serta tuntutan moral bagi kehidupan manusia. 

Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah khususnya pada perbankan 

syariah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Berbagai regulasi telah dikeluarkan 
                                                                 

3  Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj Al- Qusyaery al-Naisaburi, Sahih  Muslim.  nomor  2363-141.  

Versi PDF lihat pula sahih muslim hadits 4358 h.2299 

4 Lihat ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari’ah  dalam Fatwa DSN MUI 
No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah 

 

5
 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Penemuan dan Kaedah Hukum, (Edisi I; 

Jakarta: Prenadamedia group, 2018), h. 3 
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oleh otoritas yang berwenang untuk mendukung penerapan prinsip syariah dimaksud. 

Ditingkat Internasional telah terdapat best practik, mengenai hal tersebut bahkan negara-

negara yang notabene bukan negara muslim seperti yang terjadi di negara-negara Eropa dan 

Amerika6 telah menerapkan keuangan dengan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa 

penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan secara obyektif dan ilmiah lebih 

memberikan keadilan dan lebih menguntungkan daripada dengan penerapan instrumen ribawi 

sebagaimana yang telah berjalan selama ini; 

Penerapan prinsip syariah di Indonesia dalam perkembangannya ditandai dengan 

munculnya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah baik yang di tuangkan dalam bentuk 

Undang-Undang7 maupun peraturan teknis lainnya berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI)8, 

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI)9, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) serta 

adanya dukungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan dengan terbitnya beberapa Fatwa 

Dewan Syariah Nasional (fatwa DSN)10. Era dual banking system dimana bank Konvensional 

mempunyai kesempatan  memberikan layanan syariah dengan terlebih dahulu membentuk 

                                                                 
6 Shandy Dwi Fernandi | 25 Juli 2011 Lembaga Keuangan Syariah Internasional (online) 

https://shandydf.wordpress.com/2011/07/25/lembaga-keuangan-syariah-internasional/ diakses pada tanggal 7 

Februari 2019. 

 
7
 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

8
 Lihat Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 

15/14/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha 

Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/Pbi/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 10/18/Pbi/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha 

Syariah 
9 Lihat Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/44/DPbS tanggal 22 Oktober 2013 perihal Fasilitas 

Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah dan  Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 

15/50/DPbS tanggal 30 Desember 2013 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/9/DPbS 

tanggal 7 April 2009 perihal Bank Umum Syariah   dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/51/DPbS 

tanggal 30 Desember 2013 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/28/DPbS tanggal 5 

Oktober 2009 perihal Unit Usaha Syariah. 

10
 Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 01 April 2000 tentang Murabahah 

https://shandydf.wordpress.com/2011/07/25/lembaga-keuangan-syariah-internasional/
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Unit Usaha Syariah (UUS) dan mengadopsi konsep Office Chaneling semakin 

menyemarakkan perkembangan dimaksud.  

PT. Bank Syari’ah Mandiri (BSM) kiprahnya di perbankan Indonesia. Per Desember 

2017, telah memiliki 737 Kantor layanan di seluruh Indonesia, dengan akses lebih dari 

196.000 jaringan ATM.11.  Dalam praktek operasionalnya lebih dominan menggunakan Akad 

murabahah dan ternyata portofolio pembiayaan murabahah adalah portofolio yang cukup 

besar jumlahnya12. Dari sekian banyak portofolio produk-produk BSM untuk semua jenis 

pembiayaan yang disediakan oleh BSM, diantaranya Pembiayaan Multiguna untuk pembelian 

bahan material, barang-barang elektronik, kendaraan dan  usaha makro dan mikro dan lain 

sebagainya.  

Sebuah transaksi dalam konsep Al-Qur’an mewajibkan untuk dilakukan pencatatan13 

dan dalam pencatatan tersebut dimuat akad-akad transaksi namun dalam prakteknya dapat 

menggunakan beberapa istilah diantaranya menggunakan kata akad, perikatan dan tindakan 

hukum namun dalam hal ini berbeda antara akad, perikatan, tindakan hukum dan janji. 

Tindakan hukum lebih luas daripada akad dan perikatan14, sebab ia mencakup 

perbuatan, perkataan dan juga mencakup merugikan dan tidak mengikat. karena itu akad  

merupakan bagian dari tindakan hukum, tindakan yang berupa perkataan tertentu  dan lebih 

khusus tunduk pada pengertian umum yaitu setiap akaq adalah tindakan hukum. Dalam suatu 

perjanjian atau akad perikatan, adakalanya salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban 

sebagaimana yang tercantum dalam akad tersebut. Dalam hukum, perbuatan semacam ini 

biasa disebut sebagai kelalaian, ingkar janji atau  wanprestasi yang dapat diartikan sebagai 

                                                                 
11

. https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan diakses pada tanggal 3 Oktober 

2018  
12

 Portfolio yang menjadi acuan adalah portofolio laporan per 31 Desember 2018. 
13

 Lihat QS Al-Baqarah (2) ayat  282.  
14

Dewi Nurul Musjtari,  Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dengan Jaminan Hak Tanggungan 

dalam Praktek Perbankan Syariah  (Yogyakarta: Parama Publishing, 2016) h.13 

https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan
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tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan salah satu pihak yang terikat dengan perjanjian 

baik karena kesengajaan atau kelalaian. 

Bila tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi “tidak ditentukan”, maka perlu 

memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi. Tetapi dalam hal telah ditentukan 

tenggang waktunya, debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah 

ditetapkan dalam perikatan. Debitur perlu diberi peringatan tertulis, yang isinya menyatakan 

bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu 

debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi. Peringatan 

tertulis dapat dilakukan secara resmi dan dapat juga secara tidak resmi. Peringatan tertulis 

secara resmi yang disebut somasi. Somasi dilakukan melalui Pengadilan yang berwenang. 

Kemudian Pengadilan dengan perantara Juru Sita menyampaikan surat peringatan tersebut 

kepada debitur, yang disertai berita acara penyampaiannya. Peringatan tertulis tidak resmi 

misalnya melalui surat tercatat, telegram, atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada 

debitur dengan tanda terima. Surat peringatan ini disebut “ingebreke stelling”15. 

Kelalain debitur memenuhi pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan dalam akad 

baik jumlah maupun waktunya akan mempengaruhi lalu lintas keuangan perbankan yang 

terdokumentasi dalam Portofolio bukan hanya rekan jejak bagi nasabah akan terdokumentasi 

sebab nasabah atau debitur yang melakukan perikatan di perbankan akan terdeteksi melaui 

aplikasi debitur  (IDEB) yang terintegrasi  langsung ke OJK dan kepada seluruh parbankan di 

Indonesia hal ini akan sangat merugikan nasabah dan akan mempersempit ruang geraknya 

dalam memenuhi kegiatan usaha bisnisnya. 

Sampel untuk menentukan adanya wanprestasi di PT Bank Syariah Mandiri (BSM) 

Kantor Cabang Kendari penulis tidak menjadikan nasabah wanprestasi sebagai sampel dalam 

                                                                 
15

 Lihat KBBI online memberikan makna ingebrekestelling adalah  pemberitahuan kreditur kepada 

debitur dimana kreditur itu menyatakan pada waktu kapan ia menghendaki agar supaya piutangnya dipenuhi.  
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pengumpulan data meskipun keingian besar penulis untuk mengambil sample dari pihak 

nasabah wanprestasi namun karena penulis mengalami kesulitan memperoleh identitas 

nasabah wanprestasi, mengingat kerahasiaan bank dan pihak bank sendiri sangat hati-hati 

mengekspos identitas nasabah wanprestasi hal ini dilakukan untuk menghindari pencemaran 

nama baik  nasabah wanprestasi  dan tentunya untuk menjaga kredibitas bank itu sendiri 

dimata nasabahnya dan citra lembaga. Oleh karena itu yang dijadikan sampel oleh penulis 

adalah portofolio pembiayaan akhir tahun 2018, dan 2  akad pembiayaan  al-murabahah 

nomor 181 dan akad pembiayaan  al-murabahah nomor  352 serta karyawana PT Bank 

Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Kendari yang selanjutnya data ini yang dianalisis. 

Penulis sebelum mengangkat judul ini diawali dengan rasa penasaran dan sekaligus 

yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian ini, karena selama ini penulis sebagai 

praktisi di lembaga peradilan Agama tidak menemukan satu pun persoalan wanprestasi yang 

disengketakan di Lembaga Pengadilan Agama Se-Sulawesi Tenggara, padahal kewenangan 

Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah telah diamanahkan 

dalam konstitusi sejak tahun 2006, setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tetang Peradilan Agama, 

penulis menganggap waktu tersebut adalah waktu yang cukup lama dalam sebuah proses 

sosialisasi.   

Peradilan Agama merupakan salah satu Badan Peradilan pelaku kekuasaan Kehakiman 

untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan 

terhadap perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, 

waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqoh, dan Ekonomi syari’ah. Dasar hukumnya 

tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Kewenangan Peradilan 

Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama 
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dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut. hal ini sesuai dengan perkembangan hukum 

dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Perluasan tersebut antara 

lain meliputi Ekonomi syari’ah.16 

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis sangat tertarik untuk meneliti hal yang 

berkaitan wanprestasi dengan menganalisis akad produk murabahah yang dipergunakan oleh 

PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Kendari dalam penyaluran dana, dengan 

demikian penulis mengajukan tesis dengan judul “Analisis Penyelesaian Wanprestasi Akad 

Produk Murabahah Pada PT Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Kendari”, berkat  

Rahmat Allah Swt dan bimbingan-Nya semoga penelitian ini kedepannya memiliki nilai 

tambah terhadap khasanah ilmu pengetahuan, melalui masukan dan bimbingan dari para 

pembimbing serta kritikan / saran yang bersifat membangun.  

B. Fokus Penelitian. 

Fokus penelitian ini adalah  wanprestasi akad produk murabahah pada  PT. Bank 

Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Kendari dengan mengungkapkan kondisi obyektif 

wanprestasi melalui Portofolio pembiayaan tahun 2018 dan akad pembiayaan  al murabahah 

wanprestasi,  menggali Faktor-Faktor penyebab wanprestasi dan mekanisme penyelesaian 

wanprestasi.  

C. Rumusan Masalah. 

1. Bagaimana kondisi obyektif wanprestasi akad produk Murabahah pada PT. Bank 

Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Kendari ?. 

2. Apa faktor-faktor penyebab wanprestasi akad produk murabahah pada PT. Bank 

Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Kendari? 

                                                                 
16

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama . bersumber dari: https: // 

www.researchgate. Net / publication Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama.  diakses 

pada tanggal 27 Agustus  2018. 

http://https:%20/%20www.researchgate.%20Net%20/%20publication%20Penyelesaian%20Sengketa%20Ekonomi%20Syariah%20di%20Pengadilan%20Agama
http://https:%20/%20www.researchgate.%20Net%20/%20publication%20Penyelesaian%20Sengketa%20Ekonomi%20Syariah%20di%20Pengadilan%20Agama
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3. Bagaimana penyelesaian wanprestasi akad produk murabahah pada PT. Bank Syariah 

Mandiri (BSM)  Kantor Cabang Kendari?. 

D. Tujuan Penelitian. 

1. Menginformasikan  kondisi obyektif wanprestasi akad produk Murabahah di PT. Bank 

Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Kendari. 

2. Menganalisis dan Mengungkap faktor-faktor penyebab wanprestasi akad produk 

Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Kendari. 

3. Mengetahui dan menjelaskan mekanisme penyelesaian wanprestasi akad produk 

Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Kendari.  

E. Manfaat Penelitian. 

1. Secara teori memberikan gambaran mengenai akad produk murabahah pada PT.Bank 

Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Kendari. 

2. Mengungkapkan praktek PT.Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Kendari 

dalam menyelesaikan wanprestasi untuk menekan portofolio pembiayaan bermasalah.   

3. Sumber referensi yang perlu pengembangan lebih lanjut mengenai kondisi obyektif 

wanprestasi akad produk Murabahah, faktor penyebabnya dan penyelesaiannya pada  

PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Kendari. 

4. Sebagai bahan referensi yang dapat dijadikan rekomendasi kepada lembaga peradilan 

Agama seluruh Indonesia, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk bahan 

evaluasi. 

 


