
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORETIK 

A. Tinjauan Umum Tentang Akad 

 1. Pengertian Akad 

Perjanjian atau istilah akad dalam Al-Qur‟an dikenal dengan dua macam yaitu kata 

Akad  (al-aqdu) dan kata „ahd (al-„ahdu)
 1,

 Al-quran  memakai kata pertama dalam arti 

perikatan atau perjanjian sedangkan kata kedua berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji 

atau perjanjian. menurut bahasa adalah mengikat atau mengumpulkan dua ujung sesuatu.
2
 

Wahbah az-Zuhaili mendefenisikan akad “ikatan antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan itu 

secara nyata atau maknawai yang berasal dari satu atau dua sisi
3
. Ahmad Azhar Basyir  

memberikan defenisi akad adalah sesuatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang 

dibenarkan syara‟ yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Hasby Ash 

Shiddieqy menyebutkan akad sebagai perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang 

dibenarkan syara‟ yang menetapkan keridhaan antara kedua belah pihak.
4
 

Pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa akad adalah  ikatan atau perjanjian 

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara sukarela dengan ijab kabul dan  tidak 

bertentangan dengan syariah untuk melakukan suatu akibat hukum terhadap suatu obyek 

tertentu. 

2. Dasar Hukum. 

a). Al-Qur‟an. 
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- Terjemahnya :Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan 

bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) 

dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya (QS. 

Al-Maidah ayat I) 
5
. 

Kata Akad (perjanjian) mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian 

yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. akad atau perjanjian manusia terhadap 

Allah adalah kesediaan manusia untuk mematuhi segala aturan yang telah digariskan oleh 

Allah  baik dalam  bentuk perintah maupun larangan sedangkan akad tertahadap sesama 

manusia dalam hal muamalah dapat berbentuk janji yang pernyataan dari seseorang untuk 

melakukan sesuatu dan tidak   untuk melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya  

dengan kemauan orang lain yang wajib ditunaikan oleh pihak yang berjanji dan dapat pula 

berbentuk perikatan atau perjanjian dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih untuk sama-

sama melakukan atau tidak melakukan dimana kedua belah pihak harus tunduk terhadap isi 

perjanjian tersebut, tentunya apa yang dijanjikan maupun diperjanjikan tidak menyimpang 

dari ketentuan syariat Allah sebagai penentu hukum. Syarat sahnya adalah tidak menyalahi 

hukum syari‟ah yang di sepakati
6
. Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para 

pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan 

hukum syari‟ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syari‟ah adalah 

tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk 

menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi 
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perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum syari‟ah, maka perjanjian yang 

diadakan dengan sendirinya batal demi hukum. 

b). Al- Hadits 

، قَبَه:  ٌَ َسيه َٗ  ِٔ ِِ اىْهِبّيِ َصيٚه هللاُ َعيَْي ُْْٔ، َع ُ َع ًٍ َرِضَي اَّلله ِِ ِحَزا ٌِ ْب ِْ َحِني ُِ »َع اىبَيِّعَب

ٌْ يَْفخَِرقَب ب ىَ ٍَ  «بِبىِخيَبِر 

Artinya “Dari Hakim bin Hizam dari Nabi saw   bersabda :Sesungguhnya penjual dan 

pembeli memliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah,. (HR Bukhori) 
7
 

 

 ِِ ِِ  َع رَ  اْب ََ ُ  َرِضيَ  ُع ب، اَّلله ََ ُٖ ْْ ِْ  َع ِ  َرُس٘هِ  َع ِٔ  هللاُ  َصيٚه اَّلله ٌَ، َعَيْي َسيه  حَبَبَيعَ  إِرَا:قَبهَ  أَّهُٔ  َٗ

 ُِ ُجالَ اِحذٍ  فَُنو   ،اىره ب َٗ ََ ُٖ ْْ ب بِبىِخيَبرِ  ٍِ ٍَ  ٌْ قَب، ىَ َمبَّب يَخَفَره يعًب، َٗ َِ ْٗ  َج ب يَُخيِّرُ  أَ ََ ُٕ  اآلَخَر، أََحذُ

َجبَ  فَقَذْ  رَِىَل، َعيَٚ فَخَبَبيَعَب ُْ  اىبَْيُع، َٗ إِ قَب َٗ ُْ  َبْعذَ  حَفَره ٌْ  يَخَبَبَيعَب أَ ىَ اِحذ   َيخُْركْ  َٗ ب َٗ ََ ُٖ ْْ ٍِ 

َجبَ  فَقَذْ  اىبَْيَع،  اىبَْيعُ  َٗ

Artinya “Dari Ibnu Umar ra, dari Rasulullah saw bahwa beliau bersabda: Apabila 2 

orang melakukan jual beli, maka keduanya memiliki hak khiyar selama belum 

berpisah, dan keduanya masih berada di tempat jual beli; atau salah satunya 

memberikan khiyar (pilihan) yang lain, kemudian keduanya berjual beli 

dengan pilihan mereka berdua, jika demikian maka jual belinya sudah wajib 

(berlaku); Apabila keduanya berpisah setelah jual beli, walaupun belum 

meninggalkan tempat jual beli itu, maka jual belinya sudah berlaku. (HR 

Bukhari) 
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 ِْ ُ  َرِضيَ  َُٕرْيَرةَ  أَبِي َع ُْْٔ، اَّلله ُه  َع ِ  َرُس٘هَ  أَ ِٔ  هللاُ  َصيٚه اَّلله ٌَ  َعيَْي َسيه َُ : »قَبهَ  َٗ ٘ َُ ْسِي َُ  اْى

ٌْ  َعيَٚ ِٖ ْيحُ  ُشُرِٗط اىص  َِ  َجبئِز   َٗ َِ  بَْي ي َِ ْسِي َُ  اْى

                                                           
7
 Bukhori, Abu Abdillah, Muhammad bin Ismail alju‟fi, Sohihul Bukhari, editor Muhammad Zuhair 

bin Nasir an-Nasir, Daru Thauqin Najat, Cet I, 1422 H, Vol III, hal 64 lkihat lihat pula versi PDF Sahih Bukhari 

hadits 1968 h 871 
8
 Bukhori, Abu Abdillah, Muhammad bin Ismail alju‟fi, Sohihul Bukhari, editor  h 64 lihat pula versi 

PDF Sahih Bukhari hadits 1970 h. 872 



 

 

Artinya “Dari Abu Hurairah ra berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda : Orang 

muslim terikat dengan persyaratan (yang dibuat oleh) mereka, mengadakan 

perjanjian/perdamaian adalah diperbolehkan sesama muslim. (HR Hakim) 
9
 

 

ُِ  هللاِ  َعْبذُ  َحذهثََْب- بِىل   أَْخبََرَّب ، يُُ٘سفَ  ْب ٍَ ،  ِْ ِْ  ، َّبِفعٍ  َع ِِ  هللاِ  َعْبذِ  َع رَ  ْب ََ  َرِضيَ  ، ُع
 ُ ُٖ  اَّلله ْْ بَع ُه  ََ ُِ :  قَبهَ  ٗسيٌ عيئ هللا صيٚ هللاِ  َرُس٘هَ  أَ خَبَبيِعَب َُ اِحذٍ  ُمو   اْى ب َٗ ََ ُٖ ْْ  بِبْىِخيَبرِ  ٍِ

ِٔ  َعيَٚ ب َصبِحبِ ٍَ  ٌْ قَب ىَ (ٍٗسيٌ اىبخبرٙ أخرجٔ.)اْىِخيَبرِ  بَْيعَ  إِله  يَخََفره  

Artinya “ Hadist dari Abdullah bin Yusuf, beliau mendapatkan hadist dari Malik dan beliau 

mendapatkan Hadist dari Nafi‟ dari Abdullah bin Umar Rodliyallohu „anhuma. 

Sesungguhnya Rosulalloh Sholallohu „alaihi wasallam bersabda : “Dua orang 

yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar atas lainnya 

selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyar.” (HR Bukhori dan 

Muslim)
10

 

Hadit-hadits di atas menunjukkan adanya hak Khiyar dalam membuat perikatan atau 

perjanjian, kedua belah pihak yang melaksanakan  perikatan memiliki hak yang sama untuk 

melakukan khiyar (memilih) yang terbaik bagi kedua belah pihak, khiyar itu tetap berlaku 

sepanjang kedua belah belum berpisah, akan tetapi ketika terjadi perpisahan maka apa yang 

diperjanjikan telah mengikat dan harus dipenuhi isi perjanjian tersebut  selama isi perjanjian 

bukan sesuata yang bertentangan oleh syariat Islam. 

3. Rukun dan Syarat Akad.  

Sah dan tidak sahnya akad dalam jual beli ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya 

rukun dan syarat akad jual beli itu sendiri, oleh karena itu perlu dijelaskan lebih lanjut 

mengenai rukun dan syarat akad itu sendiri. 

a). Rukun Akad 

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat dua 

orang atau lebih, berdasarkan keridaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak 

                                                           
9
 Hakim, Abu Abdillah Al-Hakim Muhammad bin Abdullah, ibnul bai‟ (wafat 405 H), Almustadrak 

„alash shohihain, editr : Musthafa Abdul Qadir atha, darul kutub al-ilmiyyah, cet I, Beirut, 1411 H/ 1990 M; Vol 

II, hal.57. 
10

 Shohih Bukhori versi PDF hadits 1971 h 872.  



 

 

hak dan iltijam yang diwujudkan oleh akad.
11

 Adapun rukun-rukun akad adalah sebagai 

 berikut :  

1) „Akid (orang yang berakad) ialah orang atau pihak-pihak yang berakad dan terlibat 

langsung dengan akad, contoh: penjual dan pembeli  

2) Ma‟qud‟alaih (obyek akad) yaitu sesuatu yang diakadkan, contoh: barang yang 

berharga. 

3) Sịgat 'akad yakni ijab dan qabul.
12

 

Adapun uraian yang lebih rinci dari unsur rukun akad yaitu  

 Pertama, Al-„aqid (orang yang berakad) adalah Orang yang berakad disyaratkan harus ahli 

dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad. Kriteria pelaku akad adalah ahliyah 

(kecakapan), wilayah (kuasa) dan ridha (kerelaan). Ahliyah (kecakapan) memiliki dua 

kriteria yaitu ahliyatul wujub dan ahliyatul ada
13

‟; ahliyatul wujub adalah kelayakan 

seseorang untuk menerima hak dan kewajiban, adapun ahliyatul ada‟ adalah saat perkataan 

seseorang dan perbuatannya dianggap sah secara hukum syariah. Ahliyah ini terbagi menjadi 

dua; sempurna dan tidak sempurna. Periode sempurna adalah bagi mereka yang sudah baligh 

dan tidak lagi terbatasi untuk melakukan segala sesuatu sesuai kehendak. Adapun tidak 

sempurna adalah mereka yang sudah tamyiz tapi belum mencapai baligh, atau karena hal lain 

yang menyebabkan daya akalnya tidak sempurna, seperti idiot. Jika tidak mempunyai ahliyah 

maupun wilayah, maka akad tersebut tidak bisa dilangsungkan. Adapun saat transaksi 

dilakukan oleh orang yang mempunyai kelayakan namun tidak mempunyai kuasa, seperti 

menjual milik orang lain, maka keabsahannya tergantung kepada izin pemilik barang. 

Menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah orang yang berakad harus berakal, yakni sudah 
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mumayyis. Sedangkan ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah mensyaratkan orang yang berakad 

harus balig, berakal dan mampu memelihara agama dan hartanya.  

Kedua, Mahal al-'Aqd atau al-Ma'qud 'alaih adalah sesuatu yang dijadikan obyek akad.  

Adapun obyek akad ini fuqaha menetapkan lima syarat yang harus dipenuhi oleh obyek 

akad. 

1) Obyek akad harus ada ketika berlangsung akad. 

Berdasarkan syarat ini barang yang tidak ada ketika akad tidak sah dijadikan obyek 

akad. Namun ada perbedaan pendapat tentang akad atas barang yang tidak tampak. 

Ulama Syafi‟iyah dan Hanafiyah melarang secara mutlak berbagai urusan atau barang 

yang tidak tampak, kecuali dalam beberapa hal, seperti upah mengupah dan 

menggarap tanah.  Ulama Malikiyah hanya menetapkan pada akad yang sifatnya 

saling menyerahkan mu‟awadah dalam urusan harta, sedang yang bersifat tabarru‟ 

mereka tidak mensyatarkannya. 

2) Obyek akad harus sesuai dengan ketentuan syara.‟ 

3) Dapat diserah terimakan ketika akad berlangsung.  

4) Obyek akad harus diketahui oleh pihak 'aqid. 

5) Obyek akad harus suci.
14

  

Ketiga,  Sigat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang 

menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Sigat akad 

dapat dilakukan dengan ucapan, perbuatan, isyarat dan tulisan. Sighat terdiri dari ijab dan 

kabul, Ijab adalah suatu pernyataan kehendak yang muncul dari suatu pihak untuk melahirkan 

suatu tindakan hukum yang dimaksud. Sedangkan qabul adalah pernyataan kehendak yang 

mengindikasikan persetujuan terhadap ijab dalam waktu yang simultan atau serentak. 

Terlaksananya ijab dan qabul ini menunjukkan terjadinya suatu akad. 
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b). Syarat-Syarat Akad   

Berdasarkan unsur akad yang telah dibahas sebelumnya ada beberapa konsekuensi 

hukum dalam macam syarat-syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat 

memberikan dan syarat keharusan luzum. 

1) Syarat terjadinya akad. ( in’ aqad) 

Syarat terjadinya akad segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara', 

jika tidak memenuhi maka batal, syarat ini ada dua bagian :  

a) Syarat umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad meliputi shighat, 

akid dan ma‟qud alaih. 

b) Syarat khusus yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak 

disyaratkan pada bagian lainnya
15

. 

2) Syarat sah.  

Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh syara' yang berkenaan untuk menerbitkan 

atau tidak adanya akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad. Jika tidak dipenuhi akadnya 

menjadi fasid (rusak). Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam 

kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur 

kemadaratan dan syarat-syarat jual beli rusak.
16

 

 

3) Syarat pelaksanaan akad (nazaf) 

Untuk kelangsungan akad diperlukan dua syarat, yaitu 
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a) Adanya kepemilikan atau kekuasaan. Orang yang melakukan akad adalah pemilik 

barang atau mempunya kekuasaan untuk melakukan akad. Apabila tidak ada 

kepemmilikin atau kekuasaan maka akad tidak bisa dilangsungkan, ika menjadi 

mauquf (ditanguuhkan). 

b) Pada obyek akad tidak ada hak orang lain, apabila ada hak orang lain di dalam 

obyek akad, maka akadnyan mauqu tidak nafiz.
17

  

4) Syarat kepastian hukum luzum    

Dasar dalam akad adalah kepastian dan ini suatu syarat yang ditetapkan oleh syara' 

 berkenaan kepastian sebuah akad. Di antaranya syarat luzum dalam jual beli adalah 

terhindarnya dari beberapa khiyar jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar 'aib dan lain-lain.
18

  

Pada pelaksanaan seperti melakukan suatu transaksi harus berlandaskan pada 

persyaratan akad, hal ini sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tertera pada syarat di 

atas. Adapun secara umum suatu syarat yang dinyatakan sah adalah Tidak menyalahi hukum 

syari'ah yang disepakati, Harus sama rida dan ada pilihan dan obyeknya harus jelas.  

Pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah 

kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut, namun demikian 

pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila Jangka waktu perjanjian telah berakhir, Salah 

satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan, dan Jika ada bukti kelancangan dan 

bukti penghianatan (penipuan).
19

 

Salah satu sifat akad adalah mengikat (lazim) sehingga akad tidak dapat dibatalkan 

artinya pihak-pihak yang berakad tidak berhak membatalkan  yang telah dilakukan keculai 

                                                           
17

Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, h. 53 
18

Syafe'i, Rahmad, Fiqh Muamalah, h 65-66 
19

 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjajian dalam Islam., (Jakarta: Sinar 

Grafika, 1994)  h. 4 



 

 

dengan kerelaan pihak lain. Sama halnya tidak akan terjadi akad kecuali  dengan kerelaan 

kedua belah pihak begitupula dengan membatalkan  harus berdasarkan dengan kerelaan. 

B.  Murabahah.   

1.  Pengertian  Murabahah. 

     Secara etimologis, murabahah berasal berasal dari kata al-ribh          ) atau rabh-al 

        )  yang memiliki arti kelebihan atau pertambahan. Dengan kata lain, al-ribh tersebut 

dapat diartikan sebagai keuntungan ”keuntungan, laba, faedah.
20

. Secara istilah, pada 

dasarnya terdapat kesepakatan ulama dalam substansi pengertian murabahah. Hanya saja 

terdapat beberapa variasi bahasa yang mereka gunakan dalam mengungkapkan definisi 

tersebut. Secara umum, variasi pengertian tersebut dapat disebutkan di sini. 
21

 

Murabahah adalah bentuk jual beli barang dengan tambahan harga atas harga 

pembelian yang pertama secara jujur. Murabahah menurut para ulama adalah akad jual beli 

dimana penjual menyebutkan harga beli barang yang akan dijual kepada pembeli dan 

penjual mensyaratkan laba atas penjualan dalam jumlah tertentu yang disepakati. Karena dalam 

murabahah terdapat adanya keuntungan yang disepakati maka karakteristik murabahah 

adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan 

menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan biaya tersebut. 
22

 

Menurut ulama Hanafiyyaħ, yang dimaksud dengan murabahah ialah ”Mengalihhkan 

kepemilikan sesuatu yang dimiliki melalui akad pertama dengan harga pertama disertai 

tambahan sebagai keuntungan.
23

 Ulama Malikiyah mengemukakan rumusan definisi sebagai 

berikut: ”Jual beli barang dagangan sebesar harga pembelian disertai dengan tambahan 

sebagai keuntungan yang sama diketahui kedua pihak yang berakad”. Sementara itu, ulama 
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Syâfi‟iyyaħ mendefinisikan murabahah itu dengan: ”Jual beli dengan seumpama harga 

(awal), atau yang senilai dengannya, disertai dengan keuntungan yang didasarkan pada tiap 

bagiannya”.
24

 

Imam Syafi‟i berpendapat, jika seseorang menujukkan suatu barang kepada orang lain 

dan berkata : ”belikan barang seperti ini untukku dan aku akan memberimu keuntungan 

sekian”. Kemudian orang itu pun membelinya, maka jual beli ini adalah sah. Imam Syafi‟i 

menamai transaksi sejenis ini (murabahah yang dilakukan untuk pembelian secara 

pemesanan) dengan istilah al-murabahah li al-amir bi asy-syira‟.
25

 

Menurut Ibnu Rusyd, sebagaimana dikutip oleh Syafi‟i Antonio, mengatakan bahwa 

murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang 

disepakati. Dalam jual beli jenis ini, penjual harus memberitahu harga barang yang ia beli dan 

menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya
26

. Menurut Zuhaily, transaksi 

murabahah adalah jual beli dengan harga awal ditambah dengan keuntungan tertentu.
27

 

Murabahah dalam konsep perbankan syariah merupakan jual beli barang pada harga 

asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah penjual atau 

bank harus memberitahukan bahwa harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat 

keuntungan sebagai tambahannya. Aplikasi pembiayaan murabahah pada bank syariah dapat 

digunakan untuk pembelian barang konsumsi maupun barang dagangan (pembiayaan tambah 

modal) yang pembayarannya dapat dilakukan secara tangguh (jatuh tempo/angsuran).
28

Jadi 

singkatnya, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan 

keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam teknis perbankan 
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syariah, akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam 

murabahah ditentukan require rate of profitnya (keuntungan yang ingin diperoleh). 
29

 

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

ketentuan umum Murabahah dalam Bank Syariah: 

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas dari riba. 

2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. 

3. Bank membayar sebagian atau seluruh harga pembelian barang  yang telah 

disepakati kwalifikasinya. 

4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan 

pembelian ini harus sah dan bebas riba. 

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya 

jika pembelian dilakukan secara tunai. 

6. Bank kemudian menjual barang  tersebut kepada nasabah (pemesan)  dengan harga 

jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus 

memberitahukan  secara jujur  harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya 

yang diperlukan. 

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut  pada jangka waktu 

yang telah disepakati. 

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan  atau kerusakan akad tersebut, pihak 

bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
30

 

 

Dari sekian rumusan definisi di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya murabahah 

adalah jual beli dengan kesepakatan pemberian keuntungan bagi si penjual dengan 

memperhatikan dan memperhitungkannya dari modal awal si penjual. Dalam hal ini yang 

menjadi unsur utama jual beli murabahah itu adalah adanya kesepakatan terhadap 

keuntungan. Keuntungan itu ditetapkan dan disepakati dengan memperhatikan modal si 

penjual terbebas dari unsur riba. Keterbukaan dan kejujuran menjadi syarat utama terjadinya 

murabahah yang sesungguhnya. sehingga yang menjadi karakteristik dari murabahah adalah 

penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah 
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keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut dan tentunya obyek yang diperjualbelikan 

bukan barang haram.. 

 

2.  Dasar Hukum 

a).   Al-Qur‟an 

                               

                                        

                                

      

Terjemahannya “orang-orang yang Makan (mengambil) riba[tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama 

dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu 

terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 

kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah 

penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” QS. al-Baqarah [2]: 

275 ;.
31

 

 

Ayat ini menjelaskan tentang teguran kepada orang yang menganggap jula beli 

dan riba sama,  meskipun  riba dan jual beli adalah sebuah transaski bisnis yang sama-

sama mencari keuntungan namun  dalam memperoleh keuntungan memiliki prinsof yang 

berbeda pada praktek jula beli berlandaskan tolong menolong sehingga hukumnya  

adalah halal sedangkan pada praktek riba dalam memperoleh keuntungan dilakukan 

dengan cara zhalim sehingga hukumnya haram.   
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- Terjemahnya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 

harta kamu diantara kamu dengan cara batil, tetapi (hendaklah) perniagaan 

yang berdasarkan kerelaan diantara kamu” QS. al-Nisa [4]: 29 ;  
32

 

 

Ayat diatas  diawali dengan  kalimat seruan atau ajakan kepada orang-orang yang 

beriman  untuk tidak memakan dari harta  yang diperoleh dengan cara batil dan 

melakukan  perniagaan tanpa ada unsur paksaan  atau atas kerelaan dan penipuan, hemat 

peneliti bahwa salah satu ciri orang beriman adalah selalu menjaga kwalitas makanannya 

dari hal-hal yang tidak suci perolehannya sebab kesucian makanan bukan hanya pada 

zatnya semata akan tetapi bisa pada sumber perolehannya. 

                      

     

Terjemahnya “dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka 

berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan 

(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu 

mengetahui. QS. Al Baqarah (2): 280  
33

 

 

Ayat diatas menjelaskan keutamaan bagi pemberi utang yang memberikan 

tangguh kepada orang yang berutang yang dalam kesulitan membayar utang, hemat 

peneliti bahwa  janji Allah itu pasti, kalimat terakhir dengan kata  “sedekah” 

mengisyaratkan kepada pemberi utang bahwa manangguhkan piutang atau 

membebaskan utang adalah sedekah yang luar biasa tentu pahalanya jauh lebih besar 

sebab ia secara langsung meringankan beban orang-orang yang tak berdaya.  

b).  Al- Hadits 

ًْ  َعنْ  ٌْد   أَبِ ٌْهِ  هللاُ  َصل ى هللاِ  َرُسْولَ  أَن   عنه هللا رضً اْلُخْدِريْ  َسِع  إِنَِّما: قَالَ  َوَسل مَ  َوآِلهِ  َعلَ

ٌْعُ  ، َعنْ  اْلبَ حبان ابن وصححه ماجه وابن البٌهقً رواه) تََراض  ) 

 

                                                           
32

 Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 122 
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Artinya “dari Abu Sa‟id Al-Khudri ra bahwa Rasulullah SAW bersabda; 

"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-

Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)
34

 

 

Hadits tersebut  mensyaratkan dalam jual beli dilakukan secara suka rela 

menurut peneliti bahwa jual beli yang dilakukan dengan dasar suka rela akan 

mendatang kebaikan, keberkahan dan semua merasa tertolong, sebalikanya  jika salah 

satu pihak merasa terpaksa akan menimbulkan kecurigaan, kebencian dan 

permusuhan yang berakibat putusnya silaturahmi. 

 

ْيٍب رَ  َٖ ِْ ُس ُه اىْبه َع ُْْٔ أَ َسيَ  يه ِضَي هللاُ َع َٗ  ِٔ ِه اْىبَْرَمتُ : َصيٚه هللاُ َعيَْي ِٖ ٌَ قَبَه : ثاَلََد ِفْي
َخْيُط اْىبُّرِ بِبىشهِعْيِر ِىْيبَْيِج لَ ِىْيَبْيعِ )رٗآ ابِ ٍب جٔ(اَْىبَ  َٗ قَبَرَضتُ  َُ اْى َٗ ْيُع إِىَٚ أََجٍو   

 

Artinya Dari Shuhaib, bahwasanya Nabi bersabda, „Ada tiga hal yang 

mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah 

(mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan 

rumah tangga, bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah).
 35

” 

 

-  Hadis riwayat,  Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam: 

ُِ فِٚ اْىبَْيعِ فَأََحيهُٔ  ِِ اْىعُْرَبب ٌَ َع َسيه َٗ  ِٔ ُه هللاِ َصيٚه هللاُ َعيَْي ْ٘ ُ ُسئَِو َرُس  أَّٔه

Artinya  "Rasulullah SAW. ditanya tentang 'urban (uang muka) dalam jual beli, maka 

beliau menghalalkannya.
36

 

 

Kedua hadits tersebut menjelaskan bahwa jual beli yang tidak secara tunai 

memiliki keberkahan dan kebaikan dan bolehnya menggunakan uang muka, kedua 

hadits tersebut merupakan landasan kuat terhadap prakatek jual beli dengan cara 

diangsur atau dengan menggunakan uang muka sebab hampir transaksi bisnis zaman 

now telah mempraktek hal tersebut. 
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     c).  Ijma „ 

Mengenai Ijma' Mayoritas ulama sepakat tentang kebolehan jual beli dengan 

cara Murabahah 
37

. 

Jual beli atau murabahah termasuk dalam ruang lingkup muamalah yang 

dalam Kaidah fiqh, muamalah adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang 

membatasinya dengan larangan, sebagaiman kaidahnya : 

الَثِ  ٍَ عَب َُ ب. اأَلَْصُو فِٚ اْى َٖ َِ ُْ يَذُهه دَِىْيو  َعَيٚ حَْحِرْي  اإِْلبَبَحتُ إِله أَ

Artinya “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil 

yang mengharamkannya.”
38

 

3. Rukun dan Syarat Murabahah 

a).  Rukun Murabahah 

Adapun menurut Jumhur Ulama ada 4 rukun dalam murabahah, yaitu: 

1)      Orang yang menjual (Ba‟i) 

Yaitu pihak yang memiliki barang untuk dijual atau pihak yang ingin menjual 

barangnya. Dalam transaksi pembiayaan murabahah di perbankan syariah merupakan 

pihak penjual. 

2)      Orang yang membeli (Musytari) 

Yaitu pihak yang membutuhkan dan ingin membeli barang dari penjual, dalam 

pembiayaan murabahah nasabah merupakan pihak pembeli. 

3)      Sighat atau ijab qabul atau serah terima,  
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Yaitu sebagai indicator saling ridha antara kedua pihak (penjual dan pembeli) untuk 

melakukan transaksi bisa dalam bentuk kata-kata, tertulis atau apa yang menjadi 

kebiasaan . 

4)      Barang atau sesuatu yang diakadkan Mabi‟ dan & Harga (Tsaman) 

Yaitu barang yang diperjual belikan. Barang tersebut harus sudah dimiliki oleh 

penjual sebelum dijual kepada pembeli, atau penjual menyanggupi untuk mengadakan 

barang yang diinginkan pembeli.
39

 Sedangkan harga adalah nilai terhadap barang 

b). Syarat Murabahah 

Adapun syarat murabahah sebagai berikut: 

1) Syarat Pihak yang berakad, yaitu Ba'i' dan Musytari harus cakap hukum atau balik 

(dewasa), dan mereka saling meridhai (rela). 

2) Syarat  Mabi' persyaratanya adalah harus jelas dari segi sifat jumlah, jenis yang akan 

ditransaksikan dan juga tidak termasuk dalam kategori barang haram. (maal ghair 

mutaqawwim), Penyerahan mabii‟ dari penjual ke pembeli dapat dilakukan, 

Mabii‟ merupakan hak milik penuh penjual, Spesifikasi mabii‟ harus jelas dari aspek 

kuantitas,  kualitas, dll 

3) Syarat Harga (Tsaman) dan keuntungan harus disebutkan begitu pula sistem 

pembayarannya, semuanya ini dinyatakan didepan sebelum akad resmi (ijab qabul) 

dinyatakan tertulis.
40

  ketentuan yang sangat perlu diperhatikan adalah Harga Jual 

barang yang terdiri dari harga beli barang oleh penjual (as-sir) ditambah dengan 

jumlah keuntungan (ribhun). Tsaman yang akan disepakati harus jelas jumlahnya  dan 

Pembeli harus mengetahui jumlah keuntungan (ribhun) yang diperoleh penjual 
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4) Syarat Sighot   yaitu Harus jelas dan disebutkan secara  spesifik dengan siapa 

berakad,  Tidak mengandung klausul yang bersifat  menggantungkan keabsahan 

transaksi pada  hal / kejadian yang  akan datang. 

Sedangkan syarat untuk jual beli al-murabahah menurut Syafi‟I Antonio adalah 

sebagai berikut. 

a) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. 

b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. 

c) Kontrak harus bebas dari riba. 

d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah 

pembelian. 

e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembeli, misalnya 

jika pembelian dilakukan secara utang 

Secara prinsip, jika syarat dalam 1, 4, atau 5, tidak terpenuhi pembeli memiliki pilihan. 

Pertama Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.kedua  Kembali kepada penjual dan 

menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual. Ketiga Membatalkan kontrak. 
41

 

4. Praktek Murabahah di Perbankan Syariah. 

Jual beli murabahah, biasanya diistilahkan oleh pihak perbankan syari‟ah sebagai profit 

and lost sharing, yaitu praktik berbagi keuntungan dan/kerugian atas resiko usaha antara 

pihak pemodal (nasabah) dengan pihak yang dimodali (bank) sebagai alternatif pengganti 

dari sistem bunga kredit (riba nasiah) yang biasa dipakai oleh perbankan konvensional. 

Praktik murabahah ini didasarkan pada keputusan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Murabahah.  
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Produk murabahah merupakan produk pembiayaan (funding) yang paling banyak 

diterapkan oleh Perbankan Syariah dalam berbagai aktivitasnya. Berdasarkan laporan Buku 

Standart Produk Murabahah yang diterbitkan oleh Departemen Perbankan Syariah dan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diakui bahwa 60 persen produk pembiayaan perbankan 

syari‟ah bergantung pada produk murabahah ini
42

, 

Majelis Ulama Indonesia memberikan beberapa pedoman pelaksanaan yang harus 

dipatuhi oleh perbankan, yaitu:  

1).  Bank harus membeli sendiri barang yang dibutuhkan oleh nasabah. 

2). Bank menjual barang yang sudah dibelinya kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual 

senilai harga pembelian ditambah keuntungan. Dalam hal ini, pihak bank diwajibkan 

memberi tahu pihak nasabah secara jujur harga pokok barang (ra‟su al-mâl) ditambah 

dengan biaya yang diperlukan dalam membelinya (transport/ongkos kirim barang). 

3). Bilamana pihak Bank tidak bisa melakukan pembelian sendiri, pihak bank bisa menyuruh 

pihak ketiga mewakilinya untuk membelikan, dan selanjutnya aqad murabahah dilakukan 

setelah barang diterima oleh perbankan. 

Mencermati terhadap ketentuan ini, sejatinya perbankan syariah untuk mendapatkan 

keuntungan dalam melakukan praktek murabahah harus didasari dengan kehati-hatian di 

dalamnya, yakni kehadiran barang yang dibeli harus jelas harga pokoknya ditambah 

transportasi atau jasa pihak ketiga sebagai tambahan lainnya dan semua itu harus jelas dalam 

akadnya.  

C. Wanprestasi 

1. Pengertian Wanprestasi 
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Wanprestasi berasal dari Bahasa belanda Wanprestatie yaitu kelalaian, kealpaan
43

 biasa 

disebut juga dengan ingkar janji, cidera janji atau tidak menepati janji. Menurut Kamus 

Bahasa Indonesia wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) 

berprestasi buruk karena kelalaian
44

 

Menurut Abdul R Saliman, wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak 

memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam 

perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur
45

 

Menurut J Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi 

janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan 

kepadanya
46

. 

Uraian tersebut diatas terdapat unsur-unsur wanprestasi yaitu pertama Ada perjanjian 

oleh para pihak, kedua Ada pihak melanggar atau tidak melaksakan isi perjanjian yang sudah 

disepakati ketiga Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi 

perjanjian.Berdasarkan unsur tersebut dapat dipahami bahwa wanprestasi adalah keadaan di 

mana kreditur maupun debitur tidak/lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. 

2. Akibat Hukum Wanprestasi.  

Bila seseorang dinyatakan wanprestasi maka ada beberapa akibat hukum yang muncul 

yaitu: 

a). Debitur diharuskan membayar ganti rugi. 

Dasar hukumnya Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi:  

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan 

mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk 

memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya 
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hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang 

telah ditentukan.
 47

 

 

b). Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui pengadilan. 

Dasar hukumnya Pasal 1266 KUHPer, berbunyi: 

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, 

andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian 

persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada 

Pengadilan 
48

. 

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya 

kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam 

persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa 

memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak 

boleh lebih dan satu bulan.” 

c). Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi 

dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi. 

Dasar hukumnya Pasal 1267 KUHPerdata, berbunyi:  

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak 

yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau 

menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”
 

49
 

3. Alternatif Penyelesaian Wanprestasi.  

Penyelesaian Wanprestasi dapat melalui jalur non litigasi di luar Pengadilan (Non-

Litigation Effort)  maupun jalur Litigasi di Pengadilan (Litigation Effort). 

a). Penyelesaian sengketa melalui jalur di luar Pengadilan (Non-Litigation Effort) 
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Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-

litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Penyelesaian perkara diluar 

pengadilan ini  diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam 

penjelasan Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehakiman disebutkan ” Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau 

melalui wasit (arbitase) tetap diperbolehkan” . Kedua, dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 

tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan ” 

Alternatif Penyelesaian Perkara ( Alternatif Dispute Resolution) adalah  lembaga 

penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur  yang disepakati para pihak, 

yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau 

penilaian para ahli.” 

Konsultasi adalah pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasihat, saran, 

dan sebagainya) yang sebaik-baiknya,
50

 merupakan suatu tindakan yang bersifat personal 

antara suatu pihak (klien) dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan 

pendapatnya atau saran  kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan 

klien. Konsultan hanya memberikan pendapat (hukum) sebagaimana diminta oleh kliennya, 

dan selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil oleh para 

pihak. 

Negoisasi, adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau 

menerima guna mencapai suatu kesepakatan bersama,
51

 penyelesaian sengketa melalui 

musyawarah/perundingan langsung diantara para pihak yang bertikai dengan maksud  

mencari dan menemukan bentuk-bentuk  penyelesaian yang dapat diterima para pihak. 

                                                           
50

 Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (PDF) h. 727 
51

 Kamus Bahasa Indonesia, (PDF) h. 977 



 

 

Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk 

tertulis yang disetujui oleh para pihak. 

Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu 

perselisihan, yang kedudukannya hanya sebagai penasihat, dia tidak berwewenang untuk 

memberi keputusan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut,
52

 merupakan penyelesaian 

sengketa  melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak/netral 

guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak. Konsiliasi, 

Consilliation dalam bahasa Inggris berarti perdamaian, penyelesaian sengketa melalui 

perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (konsisliator) untuk membantu 

pihak yang bertikai dalam menemukan bentuk penyelesaian yang disepakati para pihak.  

Hasil konsilisiasi ini ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh 

para pihak yang bersengketa, selanjutnya harus didaftarkan di Pengadilan. Kesepakatan 

tertulis ini bersifat final dan mengikat para pihak. 

Pendapat ahli, upaya menyelesaikan sengketa dengan menunjuk ahli untuk memberikan 

pendapatnya terhadap masalah yang dipersengketakan untuk mendapat pandangan yang 

obyektif . Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi)  merupakan upaya tawar-

menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. 

Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa,  melainkan para 

pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir. 

Menurut Suyud Margono, kecenderungan memilih Alternatif Dispute Resolution (ADR) 

oleh masyarakat dewasa ini didasarkan atas pertimbangan bahwa para pihak kurang percaya 

pada sistem pengadilan dan pada saat yang sama sudah dipahaminya keuntungan 

mempergunakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dibandingkan dengan penyelesaian 

sengketa di Pengadilan, sehingga masyarakat pelaku bisnis lebih suka mencari alternatif lain 

                                                           
52

 Kamus Bahasa Indonesia, (PDF) h. 909 



 

 

dalam upaya menyelesaikan berbagai sengketa bisnisnya yakni dengan jalan arbitrase atau 

jalan alternatif penyelesaian sengketa.
53

   

 

Berdasarkan pembagiannya, Alternatif Dispute Resolution (ADR) dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu: 

1) Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Perdamaian 

Pemikiran kebutuhan akan lembaga al-shulhu (perdamaian) pada zaman modern ini 

tentunya bukanlah suatu wacana dan cita-cita yang masih utopis, melainkan sudah masuk ke 

wilayah praktis. Hal ini dapat dilihat dengan marak dan populernya Alternative Dispute 

Resolution (ADR). Untuk kontek Indonesia, perdamaian telah didukung keberadaannya dalam 

hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

Adanya pengaturan secara positif mengenai perdamaian, maka segala hal yang 

berkaitan dengan perdamaian baik yang masih dalam bentuk upaya, proses teknis 

pelaksanaan hingga pelaksanaan putusan dengan sendirinya telah sepenuhnya didukung oleh 

negara. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa dapat dikatakan sebagai wujud yang paling riil dan lebih spesifik 

dalam upaya negara mengaplikasikan dan mensosialisasikan institusi perdamaian dalam 

sengketa bisnis. 

Penyelesaian sengketa dengan cara alternatif penyelesaian sengketa merupakan 

alternatif yang menguntungkan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase 

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur tentang penyelesaian sengketa di luar 

Pengadilan (ADR) menerangkan bahwa ADR melalui alternatif penyelesaian sengketa 

merupakan penyelesaian sengketa melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau 
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penilaian ahli. Hasilnya harus dalam bentuk tulisan yang disepakati dan kedudukannya 

bersifat final dan memaksa (binding). 

2) Arbitrase (Tahkim) melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) 

Biasanya dalam kontrak bisnis sudah disepakati dalam kontrak yang dibuatnya untuk 

menyelesaikan sengketa yang terjadi dikemudian hari di antara mereka. Usaha penyelesaian 

sengketa dapat diserahkan kepada forum-forum tertentu sesuai dengan kesepakatan. Ada 

yang langsung ke lembaga Pengadilan atau ada juga melalui lembaga di luar Pengadilan yaitu 

arbitrase (choice of forum/choice of jurisdiction). Di samping itu, dalam klausul yang dibuat 

oleh para pihak ditentukan pula hukum mana yang disepakati untuk dipergunakan apabila 

dikemudian hari terjadi sengketa di antara mereka (choice of law). 

Dasar hukum pemberlakuan arbitrase dalam penyelesaian sengketa dalam bidang bisnis 

adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa yang mulai diberlakukan pada tanggal 12 Agustus 1999. adapun 

ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat perjanjian atau klausul arbitrase mengikuti 

ketentuan syarat sebagaimana umumnya perjanjian yaitu syarat subyektif dan syarat-syarat 

obyektif yang dipahami dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maupun syarat subyektif dan syarat 

obyektif yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Hal ini didasarkan 

bahwa arbitrase itu merupakan kesepakatan yang diperjanjikan dalam suatu kontrak bisnis 

dan sekaligus menjadi bagian dari seluruh topik yang diperjanjikan oleh para pihak tersebut. 

Lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa di bidang perdagangan dan 

mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya 

oleh pihak yang bersengketa yang berada di Indonesia diantaranya adalah Badan Arbitrase 

Nasional Indonesia (BANI) yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis konvensional 

(sektor perdagangan, industry, dan keuangan). Selain BANI, ada juga Badan Arbitrase Pasar 

Modal Indonesia (BAPMI) yang khusus menyelesaikan sengketa mengenai pasar modal di 



 

 

Indonesia. Kemudian juga ada Basyarnas yang merupakan lembaga Arbitrase yang berperan 

menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah. 

Oleh karena itu, lembaga atau badan arbitrase yang khusus menangani sengketa ekonomi 

syariah di Indonesia adalah Basyarnas. 

Putusan yang dukeluarkan oleh badan atau lembaga arbitrase bersifat final dan 

memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (binding).
54

 Apabila putusan badan 

Arbitrase tidak dilaksanakan secara sukarela, maka dapat mengajukan permohonan penetapan 

eksekusi. Untuk melakukan eksekusi atas putusan tersebut, penetapan eksekusinya diberikan 

oleh Pengadilan Negeri setempat.  

Badan Arbitrase Muamalah  Indonesia (BAMUI) adalah cikal bakal lahirnya 

Basyarnas. Lembaga ini didirikan berdasarkan SK MUI Nomor: Kep-392/MUI/V/1992, 

bersamaan dengan pendirian Bank Muamalah  Indonesia (BMI) tahun 1992. Tujuan BAMUI 

ini adalah untuk menangani sengketa antara nasabah dengan bank syariah pertama tersebut 

(BMI). Kemudian pada tahun 2003, beberapa bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah 

(UUS) pun lahir sehingga BAMUI dirubah menjadi Badan Basyarnas. Perubahan tersebut 

berdasarkan SK MUI Nomor: Kep-09/MUI/XII/2003 tertanggal 24 Desember 2003. 

Basyarnas ini merupakan satu-satunya badan hukum otonom yang dimiliki Majelis Ulama 

Indonesia.
55

  

Basyarnas adalah lembaga arbitrase satu-satunya di Indonesia yang berwenang 

memeriksa dan memutus sengketa muamalah (ekonomi syariah) yang timbul dalam bidang 

perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain. Semua fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perihal hubungan muamalah (perdata) senantiasa 

diakhiri dengan ketentuan: “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
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terjadi perselisihan diantara keduabelah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui 

Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”. 
56

  

Untuk proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah, apabila dalan akta perjanjian 

ada klausul bahwa apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak, maka penyelesaian 

sengketanya melalui Basyarnas. 

b). Penyelesaian sengketa melalui jalur Pengadilan (Litigation Effort)  

Litigasi adalah proses penyelesaian melalui lembaga peradilan yang diawali dengan 

persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara 

menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan 

menghindari permasalahan yang tak terduga. 

Umumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Gugatan adalah suatu tindakan sipil 

yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah 

mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, menuntut upaya hukum atau adil. 

Terdakwa diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat. Jika penggugat berhasil, 

penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat, dan berbagai perintah pengadilan 

mungkin dikeluarkan untuk menegakkan hak, kerusakan penghargaan, atau memberlakukan 

perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan. Orang yang 

memiliki kecenderungan untuk litigasi daripada mencari solusi non-yudisial yang disebut 

sadar hukum. 

Peradilan Agama memiliki Wewenang mutlak terhadap Penyelesaian Sengketa 

Perbankan Syariah Pasca-Putusan Mk No.93/Puu-X/2012 Pada tanggal 29 Agustus 2013,
57
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Menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi, antara lain, akad (perjanjian) merupakan Undang-

Undang bagi mereka yang membuatnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KHUPerdata, namun suatu akad 

tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, terlebih lagi Undang-Undang yang telah menetapkan 



 

 

Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dalam perkara No. 93/PUU-X/2012 

mengenai Judicial Review Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

yang diajukan oleh Ir. H. Dadang Achmad. Perkara ini secara umum terkait dengan Pasal 55 

ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 21 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang 

penyelesaian sengketa.  

Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berbunyi sebagai berikut: 

(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan 

Peradilan Agama. (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa 

selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan 

isi akad. (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh 

bertentangan dengan Prinsip Syariah. Pasal 55 ayat (2) dalam penjelasannya dijabarkan 

sebagai berikut “Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi 

Akad” adalah upaya sebagai berikut: a. musyawarah; b. mediasi perbankan; c. melalui 

pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. 

Menurut Prof. Abdul Manan, dalam kuliah umum yang diadakan oleh Jurusan Business 

Law, menyatakan tidak ada masalah lagi atas putusan MK tersebut. Berdasarkan putusan 

                                                                                                                                                                                     
adanya kekuasaan mutlak bagi suatu badan peradilan yang mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. 

Oleh sebab itu, kejelasan dalam penyusunan perjanjian merupakan suatu keharusan. Selanjutnya, pilihan forum 

(choice of forum) sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah 

menimbulkan persoalan konstitutionalitas yang pada akhirnya dapat memunculkan ketidakpastian hukum dan 

kerugian bagi nasabah dan unit usaha syariah. Di samping adanya ketidakpastian hukum dan menimbulkan 

kerugian, Pasal 55 ayat (2) tersebut juga menimbulkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili 

oleh karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah 

sedangkan UU Peradilan Agama secara tegas menyatakan bahwa peradilan agama berwenang menyelesaikan 

sengketa perbankan syariah termasuk juga ekonomi syariah. [Lihat Putusan MK MK No. 93/PUU-X/2012, h. 

37]. Dalam Amar Putusannya, MK mengabulkan permohonan Pemohon sebagian, menyatakan bahwa 

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat. Dengan kata lain, Penjelasan Pasal 55 ayat (2) telah dihapuskan dan tidak berlaku lagi. Putusan 

Majelis Hakim MK ini merupakan putusan yang bersifat declaratoir dan constitutief karena berisi pernyataan 

dan tidak mengandung unsur penghukuman yang bersifat condemnatoir dan putusan tersebut meniadakan suatu 

keadaan hukum atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. 



 

 

MK, peradilan agama menjadi satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang 

menyelesaikan perkara perbankan syariah dan hal ini sudah disepakati dalam internal 

Mahkamah Agung RI.
58

 

D. Penelitian Terdahulu. 

Dalam penyusunan tesis ini peneliti memadu padamkan beberapa review jurnal  dan 

sebuah buku yang erat kaitannya dengan judul ini sebagai berikut;  

1. Wardah Yuspin, Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah.( 

jurnal ilmu Hukum Volume 10 No. 1 Maret 2007).  

Dalam abstrak Pada prinsipnya, perjanjian implementasi di perbankan syariah sangat 

unik. Implementasi perjanjian tidak hanya harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian 

berdasarkan pasal 1320 Burgerlijk Wetboek tetapi juga harus memenuhi kondisi hukum 

dan prinsip hukum syariah. Salah satu kesepakatan dalam perbankan syariah adalah 

murabahah (perdagangan). Agar tetap syariah, implementasi murabahah harus memenuhi 

persyaratan hukum dan menghindari dari maisir (judi), gharar (ketidakpastian), zat riba 

(riba) dan bathil (tidak adil).59 

Jurnal di atas memfokuskan pada kajian implementasi perjanjian terhadap praktek di 

perbankan syariah dengan melihat dua sudut pandang yaitu berdasarkan Pasal 1320 BW 

dan sudut pandang syariah, hal yang membedakan dengan penelitian ini adalah adanya 

wanprestasi akad produk murabahah dan letak kesamaanya  yaitu sama-sama mengkaji 

akad murabahah. 

2. Maskufa, Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah pada Lembaga Keuangan 

Syariah, al-Iqtishad: Vol. V, Nomor 1, Januari 2013.  
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Kesimpulan yang diperoleh ialah bahwa penyelesaian sengketa muamalah dalam 

tradisi Islam sudah dilakukan sejak masa Nabi Muhammad SAW. Penyelesaian sengketa 

dapat dilakukan melalui jalur shulh, fatwa, tahkim, mazhalim, dan hisbah atau yang lebih 

dikenal dengan istilah non-litigasi. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah 

khusus yang berlaku pada saat ini hampir sama dengan yang berlaku pada masa tradisi 

Islam di zaman Rasulullah SAW.Qadha (peradilan) di masa Rasulullah SAW dapat 

dipersamakan dengan pengadilan (lembaga litigasi). Jalur non-litigasi melalui alternative 

dispute resolution (ADR) dikenal dalam fiqih dengan istilah shulh (perdamaian), serta 

arbitrase dikenal dengan istilah tahkim. Fatwa di Indonesia ialah DSN-MUI, yakni 

lembaga yang bertugas memberi fatwa terkait lalu lintas bisnis syariah. Wilayah al-

Mazhalim mirip dengan Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu bertugas untuk 

menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat 

pemerintah. Wilayah al-Hisbah memiliki kemiripan dengan Lembaga Penuntut Umum, 

polisi, dan satpol PP. Wilayah al-Hisbah memiliki wewenang untuk menyelesaikan 

masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses 

peradilan untuk menyelesaikannya.
60

 

Kesimpulan jurnal tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu dari sisi 

penyelesaian non litigasi shulh, tahkim dan lembaga litigasi yaitu  Wilayah al-Hisbah  

akan tetapi pada penelitian ini lebih  fokus pada metode atau cara penyelesaian 

wanprestasi produk murabaha di Perbankan syariah yang terikat dengan berbagai aturan 

dan ketentuan hukum dan perikatan lainnya.  

3. Nurhasanah dan Hotnidah Nasution, Kecenderungan Masyarakat Memilih Lembaga 

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Ahkam: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016.  
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Jurnal ini membahas mengenai preferensi masyarakat ekonomi syariah dalam 

memilih lembaga penyelesaian sengketa. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa 

preferensi masyarakat ekonomi syariah dalam memilih lembaga penyelesaian sengketa 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor regulasi, asas kebebasan berkontrak, 

sumber daya manusia, kelembagaan, efisiensi waktu dan biaya berperkara.
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Jurnal tersebut telah mengurai faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi 

masyarakat ekonomi syariah dalam memilih lembaga penyelesaian sengketa berbeda 

dengan penelitian ini  yang berusaha untuk menemukan faktor penyebab wanprestasi 

yang selanjutnya  mengurai mekanisme penyelesaiannya. 

4. Nurul Ichsan, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia, Ahkam: Vol. 

XV, No. 2, Juli 2015.  

Jurnal ini menggunakan metode kualitatif dengan menelaah, mengkaji, menganalisis, 

dan menguraikan sumber-sumber pustaka. Kesimpulannya bahwa Islam memberikan 

tuntutan bagi yang mengalami perselisihan untuk saling berdamai, bermusyawarah untuk 

mufakat. Apabila tidak disepakati, maka diambil atau ditunjuk seorang wasit untuk 

menyelesaikan perkara tersebut. Wasit disebut pula badan arbitrase. Ada dua jenis wasit, 

yaitu pertama wasit ad hoc yakni wasit yang bekerja secara insidental karena diminta atau 

ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa, kedua wasit permanen (badan arbitrase 

institusional) yakni wasit yang bersifat melembaga dan bekerjasama secara tetap. 

Kemudian apabila dengan penunjukan wasit (dengan melalui arbitrase) tersebut belum 

juga didapat jalan keluarnya, maka Islam mengajarkan untuk membawa perkara ke 

pengadilan yang adil.
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Kesimpulan jurnal tersebut adalah penyelesaian ekonomi syariah melalui wasit dan 

lembaga peradilan sebuah alur yang sama dengan penelitian ini akan tetapi bila dibanding 

dengan penelitian ini berfokus pada wanprestasi akad murabahah dengan menjadikan 

portofolio sabagai sampel bukan pada personalitasnya. 

5. Erna Widjaja, Penyelesaian Sengketa Kepailitan Menurut Hukum Perbankan Syariah, 

Ahkam: Vol. XV, No. 1, Januari 2015.  

Jurnal ini menggunakan metode kualitatif dengan mempelajari dan menganalisis 

kasus (studi kasus). Kasus yang dipilih yaitu perkara kepailitan dengan register Nomor 

7/pailit/2011/PN.Niaga.Jakarta.Pusat, tertanggal 31 Januari 2011 di Pengadilan Niaga 

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh para pihak bank yang tunduk pada Undang-

undang Perbankan Syariah. Sengketa terjadi sebab perusahaan Perseroan Terbatas di 

bidang telekomunikasi yang bertransaksi (akad pembiayaan) dengan Perbankan Syariah 

telah wanprestasi (pembayarannya tidak berjalan lancar), sehingga pihak bank syariah 

mengajukan pemailitan PT yang bersangkutan kepada Pengadilan Niaga. 

Termohon pailit mengajukan kasus ini sampai tingkat kasasi. Salah satu keberatan 

yang diajukan termohon adalah bahwa pengadilan niaga tidak berwenang menyelesaikan 

sengketa perbankan syariah. Namun Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Kepailitan 

Nomor 7/Pailit/2001/PN. Niaga.JKT.PST di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat tidak mempertimbangkan hukum acara khusus yang menjadi kewenangan 

absolut pengadilan agama, begitu pula Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi Perkara 

Nomor 346 K/PDT.SUS/2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Niaga. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa pengadilan niaga tidak 

berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa kepailitan antara 

pihak-pihak yang tunduk pada hukum ekonomi syariah. Oleh karena, penyelesaian 

perkara ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut pengadilan agama. Hal tersebut 



 

 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan 

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah (KHES). Pasal 1 ayat (1) KHES mengatur bahwa hakim pengadilan 

dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan 

perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, menggunakan KHES sebagai pedoman 

dalam memutus perkara ekonomi syariah. Oleh karena itu, pertimbangan Pengadilan 

Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung dalam memutus perkara kepailitan yang 

bersangkut dinilai tidaklah tepat.
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Penelitian ini memiliki kesamaan di atas hasil jurnal di atas bahwa penelitian ini 

berusaha untuk memberikan penguatan lembaga peradilan agama dalam menyelesaiakan 

sengeketa ekonomi syariah 

6. Moh. Ansyar “Analisis Pembiayaan Murabahah pada PT, Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Pembantu ((KCP) Palu Tadulako” e-Jurnal Katalogis, Volume 3 

Nomor 10, Oktober 2015.  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif,  maka 

informan penelitian ini adalah karyawan bagian marketing di PT. Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Pembantu (KCP) Palu Tadulako.
64

 Kesimpulan peneliti bahwa 

Pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) 

Palu Tadulako sudah dijalankan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku dengan 

fitur dan dokumen yang diperlukan dengan tujuan agar dalam penyaluran dana di 

masyarakat sesuai dengan syariat Islam melalui sistem murabahah, Rekomendasi 

Direkomendasikan kepada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) 
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Palu Tadulako agar mensosialisasikan lagi tentang pembiayaan murabahah di masyarakat/ 

nasabah agar dalam peroses pembiayaan nasabah mendapat kejelasan dan tidak bingung 

dengan pembiayaan yang mereka terima. 

Pada jurnal tersebut telah mengungkapkan bahwa akad murabah pada Bank Syariah 

Mandiri Palu Tadulako telah sesuai dengan prinsip syariah namun masyarakat belum 

memahami secara luas sedangkan dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian yang 

sama mengenai kesesuaian prinsif-prinsif syariah pada akad murabahah namun pada 

tempat dan lokasi yang berbeda. 

7 Dewi Nurul Musjtari, sebuah buku berjudul Penyelesaian Sengketa (Akad 

pembiayaan dengan jaminan hak Tanggungan dalam praktik perbankan syariah).  

Dalam buku tersebut adanya kajian dari aspek hukum dan pengenalan hukum hukum 

materil dan formil Ekonomi Syariah sebagai suatu cabang ilmu hukum yang berkemabang 

cukup pesat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama serta putusan Mahkamah Konstitusi No 

93/PUU-X/2012. 

Buku tersebut telah menjadikan beberapa aturan yang berkaitan dengan ekonomi 

syariah dan yurisprudensi mengenai kewenangan lembaga yang menyelesaikannya, 

tentunya dalam penelitian ini peneliti juga menjadikan aturan tersebut sebagai bahan 

referensi namun perbedaanya dalam buku tersebut memfokuskan pada penyelesaian akad  

pembiayaan  dengan  jaminan hak tanggungan dalam praktik perbankan syariah sedangkan 

dalam penelitian ini berfokus pada penyelesaian wanprestasi.  

Jurnal-jurnal dan buku tersebut di atas bila disimpulkan memilki titik singgung 

dengan penelitian ini namun bukan berarti penelitian ini tidak perlu lagi karena adanya 



 

 

penelitian yang mendahulunya akan tetapi justru penelitian ini adalah variasi dan 

konparasi terhadap penelitian sebelumnya dan untuk lebih tegasnya penelitian ini dengan 

judul “ Analisis Wanprestasi Akad Produk Murabahah Pada PT Bank Syariah Mandiri 

(BSM) Kantor Cabang Kendari” sangat berbeda dengan penelitian terdahulu meskipun 

memiliki relevansi. Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk mengungkapkan kondisi 

obyektif wanprestasi Pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Kendari dan 

menganalisis dan menggali faktor penyebabnya yang mungkin saja bukan hanya berasal 

dari pihak nasabah atau debitur semata kemungkinan ada hal lain sebagai pemicu 

wanprestasi itu sendiri kemudian mengurai solusi atau cara penyelesaian wanprestasi pada 

PT Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Kendari, penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif dengan memfokuskan pada Portofolio pembiayaan akad Murabahah 

dengan memperhatikan Non Ferfoment Finance (NPF).  

E. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir ini memberikan gambaran mengenai penyelesaian wanprestasi pada PT 

Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Kendari, diawali dengan akad al-Murabahah 

yang menimbulkan  hak dan kewajiban masing-masing pihak, apabila isi akad tidak terpenuhi 

menimbulkan wanprestasi, sedangkan gambaran wanprestasi secara obyektif berdasarkan 

portofolio 2018, kemudian menggali faktor-faktor penyebabnya dan mengurai solusianya dan 

pada bagian solusi secara umum dapat diselesaikan secara non litigasi maupun secara litigasi 

melalui lembaga peradilan agama, secara sederhana dapat dilihat pada diagram berikut ini   

 


