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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

A. Penelitian Relevan  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lain yang 

relevan dengan penelitian penulis, yang berkaitan dengan ”Pelaksanaan Akad 

Murabahah Wal Wakalah Pada Produk Pembiayaan BSM Implan Di Bank 

Syariah Mandiri Cabang Kendari”. Dalam penelitian terdahulu digunakan utnuk 

membantu mendapatkan gambaran dalam menyusun mengenai penelitian ini. 

Adapun tulisan terdahulu yang telah membahas sekitar topik ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Desi Wulandari (2015)  

Penelitian berjudul Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Al-

Wakalah Pada Pembiayaan Warung Mikro PT Bank Syariah Mandiri Cabang 

Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis alasan 

keharusan digunakannya pembiayaan Murabahah Al-Wakalah dalam proses 

pembiayaan warung mikro di PT. Bank Mandiri Cabang Medan, pelakasanaan 

akad pembiayaan Murabahah Al-Wakalah pada pembiayaan warung mikro di PT. 

Bank Mandiri Syariah Cabang Medan serta menganalisis bagaimana hambatan 

yang dihadapi dalam pelaksanaan akad pembiayaan Murabahah Al-Wakalah pada 

pembiayaan warung mikro di PT. Bank Mandiri Cabang Medan. 
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2. Fadilla Rachma Aurina (2018)  

Penelitian berjudul Prosedur Akad Murabahah Al-Wakalah Pada 

Pembiayaan BSM Implan Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan dan mengetahui kriteria 

pelanggan yang sesuai dengan pembiayaan Implan BSM, prosedur kontrak 

Murabahah Al-Wakalah Implan BSM, dan fasilitas proses perpanjangan jika 

pembiayaan menemukan masalah pada Implan BSM.  Dalam penelitian ini 

menggunakan data kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dengan 

dokumentasi dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Kemudian, data 

dianalisis dengan mengklasifikasikan data yang sesuai dengan tujuan untuk 

mendapatkan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa calon pelanggan 

pembiayaan Implan BSM adalah karyawan tetap dan juga karyawan swasta yang 

telah direkomendasikan oleh perusahaan, yang tidak termasuk dalam daftar hitam 

Bank Indonesia. Jadi, pelanggan adalah orang-orang yang sadar akan hukum. 

BSM Implan Financing adalah pembiayaan konsumtif, bank memberikan 

delegasinya kepada pelanggan mengikuti aturan margin yang telah ditentukan 

sebelumnya. Cara memperluas fasilitas bagi pelanggan yang bermasalah dengan 

menggunakan istilah pembayaran kembali rescedulling dan menggunakan 

rekondisi dengan menunda pembayaran cicilan.  

3. Ari Astuti (2017)  

Penelitian berjudul  Implementasi akad murabahah bil wakalah pada 

produk pembiayaan KSPPS Binama Semarang.. Akad murabahah bil wakalah 

adalah akad yang paling dominan digunakan untuk produk pembiayaan di KSPPS 
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Binama Semarang. Hasil dari penelitian ini yaitu pada prosedur perealisasian akad 

murabahah bil wakalah di KSPPS Binama belum sesuai dengan ketentuan Fatwa 

DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada ketentuan umum murabahah dalam bank 

syariah point ke sembilan dan point ke empat, serta ketentuan murabahah pada 

nasabah pada point kedua. Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah point 

ke sembilan menyatakan bahwasannya jika bank hendak mewakilkan kepada 

nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus 

dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Point keempat 

menyatakan bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 

sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Selanjutnya ketentuan kedua 

menyatakan jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih 

dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang 

4. Jurnal Li Falah oleh Ummi  Kalsum & Eka Rizky Saputra (Juni 2016) 

Penelitian berjudul Penyertaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan 

Murabahah (Studi Kasusu Di BNI Syariah Cabang Kendari9. Berdasarkan hasil 

penelitian ditemukan ketidaksesuaian antara penerapan wakalah inklusi pada 

pembiayaan murabahah di BNI Syariah Cabang Kendari dengan skema yang 

disediakan oleh bank. Pertama, kontrak di murabahah yang harus dilakukan 

setelah pelanggan sebagai wakil bank membeli barang ke pemasok ternyata 

diadakan bersamaan dengan wakalah. Kedua, pembelian barang ke perwakilan 

pelanggan tidak atas nama tetapi atas nama bank pelanggan itu sendiri. Ketiga, 

mendanai pembelian barang yang harus dibayar langsung oleh bank kepada 

 
9Ummi Kalsum dan Eka Rizky Saputra, Penyertaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan 

Murabahah (Studi Kasusu Di BNI Syariah Cabang Kendari), Jurnal Li Falah Vollume 1 No. 1, 

Kendari: 2016 
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pemasok ternyata lebih dulu dicairkan dengan mentransfer ke rekening pelanggan. 

Dalam perspektif ekonomi Islam, murabahah wal wakalah termasuk dalam jenis 

kontrak merger diperbolehkan , tetapi setiap pilar dan persyaratan kedua dalam 

kontrak ini harus dipenuhi jika itu akan digabungkan. Namun, dalam praktiknya, 

pembiayaan murabahah wal wakalah yang terjadi di BNI Syariah Cabang Kendari 

telah mematahkan salah satu pilar dan syarat jual beli yaitu kurangnya barang 

yang diperdagangkan dan barang yang hak kepemilikannya tidak berakad penuh. 

Penawaran untuk membeli jenis ini dilarang karena termasuk dalam kategori 

menjual barang-barang yang tidak dimiliki, menjual barang-barang yang bukan 

milik Anda dan menetapkan untung pada barang-barang yang belum terkendali. 

Ketentuan dalam wakalah juga tidak terpenuhi karena barang yang akan dibeli 

belum menjadi milik bank. Bank tidak memiliki hubungan kerja sama dan 

perjanjian dalam perjanjian pembelian dengan pemasok barang sehingga proses 

pembelian tidak dapat didelegasikan kepada pelanggan. 

5. Suri Muchlisyah, (2011)  

Penelitian berjudul Preferensi dan Potensi produk implan pada PT. Bank 

Syariah Mandiri menurut perspektif ekonomi Islam (Studi Kasus PT. Bank 

Syariah Mandiri KCP Tg. Balai  Karimun). Dari hasil penelitian diketahui bahwa 

preferensi nasabah mengenai produk implan Di Bank Syariah Mandiri KCP Tg. 

Balai Karimun sangat baik hal ini dapat dilihat dari preferensi- preferensi nasabah 

yang positif dan mendukung mengenai produk implan. Dari preferensi nasabah 

yang positif serta mendukung dan juga banyaknya nasabah yang menggunakan 

produk implan di Bank Syariah Mandiri KCP Tg, Balai Karimun menunjukkan 
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bahwa produk implan di Bank Syariah Mandiri KCP Tg. Balai Karimun memiliki 

potensi yang sangat bagus dalam perkembangan produk implan di Kab Karimun. 

Dari pembahasan diatas mengenai produk implan Bank Syariah Mandiri kalau 

ditinjau menurut perspektif Ekonomi Islam, sesuai dengan ekonomi islam yaitu 

sama-sama bertujuan untuk membantu dalam meringankan kebutuhan ekonomi, 

yang mana produk Implan Bank Syariah Mandiri tersebut merupakan pemberian 

fasilitas pembiayaan multiguna tanpa agunan yang bertujuan untuk membantu 

memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak. 

B. Kajian Teori  

1. Definisi Pembiayaan  

Kata pembiayaan berasal dari kata dasar biaya yang berarti uang yang 

dikeluarkan untuk mengadakan, mendirikan dan melakukan sesuatu. Sehingga 

pembiayaan adalah kegiatan mengeluarkan uang dalam rangka mengadakan, 

mendirikan atau melakukan sesuatu. 

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu 

pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik 

dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah 

pendanaan yang dikluarkan untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan. 

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian I believe, I trust, 

yang berarti ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan 

pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) yang berarti bank menaruh 

kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan bank 

selaku penyedia dana. 
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Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai 

dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas. Pembiayaan adalah penyediaan uang 

atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga keuangan lainnya 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.10 

 

a. Unsur-Unsur Dalam Pembiayaan 

1) BMT 

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain 

yang membutuhkan dana.  

   

2) Mitra Usaha/ Partner 

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari BMT, atau 

pengguna dana yang disalurkan oleh BMT.  

 

3) Kepercayaan 

BMT memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan 

bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana BMT sesuai 

dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. BMT memberikan pembiayaan 

kepada mitra usaha sama artinya dengan BMT memberikan kepercayaan kepada 

pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat 

memenuhi kewajibannya.  

4) Akad 

 Merupakan kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara 

BMT dan pihak anggota atau mitra. 

5) Adanya persetujuan 

Kesepakatan pihak pemberi dana dengan pihak lainnya yang berjanji 

membayar (pihak penerima dana kepada pihak pemberi dana). Janji membayar 

tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) yang disertai dengan 

saksi. 

6) Adanya unsur waktu 

Merupakan unsur esensial dalam pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena 

unsur waktu, baik dilihat dari pemberi dana maupun dilihat dari penerima dana. 

 

 

 
10Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan 

Aplikasi, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 698. 
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7) Adanya unsur risiko 

Risiko dari kedua belah pihak baik di pihak pemberi dana atau pihak 

penerima dana. Risiko di pihak pemberi dana adalah risiko gagal bayar, baik 

karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar 

(pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak 

penerima dana adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa 

pemberi dana yang dari semula dimaksudkan oleh pemberi dana untuk mengambil 

perusahaan yang diberi pembiayaan. 

8) Adanya balas jasa  

Balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah. 

Hal ini disebut juga dengan nisbah dari akad yang telah disepakati antara bank dan 

nasabah.11 

b. Fungsi Pembiayaan  

1) Meningkatkan daya guna, peredaran, dan lalu lintas uang 

2) Meningkatkan daya guna dan peredaran uang 

3) Meningkatkan aktivitas investasi dan peredaran barang 

4) Sebagai asset terbesar yang menjadi sumber income terbesar bank. 

c. Tujuan Pembiayaan  

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk 

meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-

nilai islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya 

pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan. Untuk 

menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-

barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan. 

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, 

yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk 

tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk: 

 
11Ibid  
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1) Peningkatan ekonomi umat 

Artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan 

adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, 

dapat meningkatkan taraf ekonominya. 

2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha 

Artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana 

tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan.  

3) Meningkatkan produktivitas 

Artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha 

agar mampu meningkatkan daya produksinya. 

4) Membuka lapangan kerja baru 

Artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana 

pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.  

5) Terjadi distribusi pendapatan 

Artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, 

berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.12 

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk: 

1) Upaya mengoptimalkan laba 

Artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu 

menghasilkan laba usaha. 

 

 

 
12Lihat Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, Islamic Banking, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2010), h. 681 

 



18 
 

 
 

2) Upaya meminimalkan resiko 

Artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, 

maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. 

3) Pendayagunaan sumber ekonomi 

Artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan 

mixing antara sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, dan sumber 

daya modal tidak ada. 

4) Penyaluran kelebihan dana 

Artinya dalam kehidupan masyarakat ini pihak yang memiliki kelebihan 

sementara ada pihak yang kekurangan sehingga dapat menjadi jembatan dalam 

penyeimbang dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) 

kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.13 

d. Jenis-Jenis Pembiayaan  

1) Bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah); 

2) Jual beli (Murabahah, Salam dan Istishna’); 

3) Sewa  (Ijarah,  Ijarah Muntahiya Biltamlik/ Wa Iqna); 

4) Surat berharga syari’ah (wesel, obligasi syari’ah, sertifikat dana syari’ah dan 

surat berharga lainnya); 

5) Penempatan (penanaman dana bank syari’ah pada bank syari’ah lainnya). 

6) Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia (SWBI). 

7) Bentuk pinjaman Qardh. 

 
13Lihat Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2014), 

h. 303 
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Adapun jenis-jenis pembiayaan bank syariah menurut Karim sebagai 

berikut: 

1) Pembiayaan Modal Kerja Syari’ah 

Merupakan pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan 

untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip 

syari’ah. Jangka waktu untuk pembiayaan modal kerja ini maksimum adalah satu 

tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas 

pembiayaan modal kerja ini dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur 

dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan. 

 

2) Pembiayaan  investasi  Syari’ah   

Merupakan pembiayaan jangka menengah atau jangk panjang untuk 

pembelian barang-barang  modal yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, 

rehabilitasi (penggantian mesin atau peralatan lama yang sudah rusak), 

modernisasi (penggantian menyeluruh mesin atau peralatan lama dengan yang    

baru yang tingkat teknologinya lebih tinggi), ekspansi (penambahan mesin atau  

peralatan) dan relokasi  proyek  yang sudah ada (pemindahan   lokasi   proyek   

atau pabrik secara keseluruhan).  Jangka waktu  pembiayaan  ini  maksimal adalah 

12 tahun. 

 

3) Pembiayaan Konsumtif Syari’ah  

Merupakan pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan 

umumnya bersifat perorangan. 

 

4) Pembiayaan Sindikasi 

Merupakan pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga 

keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pada umumnya pembiayaan 

ini diberikan bank kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai transaksi yang 

sangat besar. 

 

5) Pembiayaan Berdasarkan Take Over 

Merupakan pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari take over terhadap 

transaksi non syari’ah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syari’ah atas 

permintaan nasabah. 

 

6) Pembiayaan Letter of Credit (L/C)  

Adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka menfasilitasi transaksi 

impor atau ekspor nasabah.
14

 

 
14Adiwarman Karim, Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: Rajawali Press, 

2009), h. 231  
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e. Prinsip Pemberian Pembiayaan  

1) Character 

Dilihat dari kejujurannya lewat investasi yang dilakukan oleh maker, 

keadaan lingkungan keluarga calon nasabah, dan riwayat peminjaman yang 

dilakukan di bank lain. Selain itu, hal terpenting yang harus diperhatikan adalah 

adanya unsur kemauan dari calon nasabah untuk melunasi pembiayaan yang 

diberikan oleh lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan syariah yang 

bersangkutan. 

2) Capital,  

Modal yang dilihat adalah jumlah dana yang dimiliki nasabah untuk 

membeli barang yang diperhitungkannya atau menjalankan kegiatan usahanya. 

Dengan kata lain, calon nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan pun 

harus memiliki setidaknya uang muka untuk membuka rekening yang digunakan 

sebagai cara pelunasan pembiayaan nantinya. 

3) Capacity 

Kemampuan calon nasabah untuk melunasi pembiayaan yang diberikan 

oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dilihat dari usaha calon nasabaha yang 

menjadi sumber pelunasan pembiayaan yang dimaksud. 

4) Condition of Economic 

Melihat faktor-faktor luar (ekonomi makro) yang mungkin terjadi dan 

dapat mempengaruhi kegiatan usaha calon nasabah yang menjadi sumber 
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pelunasan dari pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah yang diberikan 

kepadanya. 

5) Collateral 

Agunan adalah jaminan yang diberikan nasabah kepada bank ketika 

melakukan pembiayaan. Agunan ini diberikan sebagai sesuatu yang menjamin 

bahwa nasabah akan membayar angsuran pembiayaan setiap bulannya.15   

2. BSM Implan  

Implan merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris Implant secara bahasa 

berarti menanamkan atau memasukkan. Sedangkan dalam kamus ekonomi, 

Implant berartikan menanamkan atau invest. BSM Implan adalah pembiayaan 

konsumer dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap 

perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok). Pembiayaan 

konsumtif yang penyalurannya tidak langsung tetapi perusahaan bekerjasama 

dengan bank, sehingga pengajuan pembiayaan Implan dilakukan oleh suatu 

perusahaan, perusahaan merekomendasikan pegawai tetapnya untuk melakukan 

pembiayaan BSM Implan di Bank Syariah.16  

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendari memberikan pembiayaan 

BSM Implan di berbagai perusahaan atau Instansi, sebagian perusahaan atau 

Instansi yang dapat saya sebutkan seperti Dinas Pendapatan, Dinas Pendidikan, 

Lapas Perempuan Kendari, Poltekes Kendar, SMPN 2 Kendari.17 

 

Produk BSM Implan memiliki tujuan, antara lain:  

 
15Lihat Anshori, Penerapan Prinsip Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Perdasa, 2010), h. 

196-197  
16https://www.syariahmandiri.co.id (diakses 20 Desember 2018 ) 
17Risaldi Pratama Putra, Consumer Banking Relationship Manager, Hasil Wawancara 

tanggal 13 Agustus 2019 

https://www.syariahmandiri.co.id/
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a. Mempercepat pertumbuhan portofolio pembiayaan retai. 

b. Meminimalisasi overhead/operational cost dan collection, melalui kerja sama 

dengan perusahaan/instansi dengan cara pemotongan gaji langsung. 

c. Meningkatkan jumlah customer based (number of account) pembiayaan, 

sehingga terjadi spreading risk. 

3. Definisi Akad Murabahah  

“Murabahah secara bahasa adalah bentuk mutual (bermakna saling) yang 

diambil dari bahasa arab, yaitu ar-ribhu  (الربح) yang berarti kelebihan dan 

tambahan (keuntungan)”.18 Murabahah merupakan bentuk masdar dari rabaha-

yurabihu-murabahatan (saling memberi keuntungan). Beberapa definisi 

murabahah menurut para ulama:  

a. Menurut ulama Hanafiyah  

Murabahah adalah memindahkan hak milik seseorang kepada orang lain 

sesuai dengan transaksi dan harga awal yang dilakukan pemilik awal ditambah 

dengan keuntungan yang diinginkan.19 

b. Menurut ulama Syafi‟iyyah 

Murabahah adalah jual beli dengan seumpama harga (awal) atau yang 

senilai dengannya, disertai dengan keuntungan yang didasarkan pada tiap 

pembagiannya.20 

c. Menurut Wahbah Al-Zuhailiy 

 
18Abdullah al-Mushih dan Shalah ash-Shawi, Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, Terj. Abu 

Umar Basyir,(Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 198. 
19Lihat Muhammad bin ‘Abd al-Wahid, al-Syarh Fath al-Qadir (Juz 6; Beirut: Dar al-

Fikr,t.th), h. 494  
20Lihat Abd al-Hamid al-Syarwaniy, Hawasyly al-Syarwanly (Juz 4; Beirut: Das al-Fikr, 

1405 H), h. 129 
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Murabahah dengan jual beli yang dilakukan seseorang dengan harga awal 

ditambah dengan keuntungan. penjual menyampaikan harga beli kepada pembeli 

ditambah dengan permintaan keuntungan yang dikehendaki penjual kepada 

pembeli.21  

d. Menurut Ulama Hanabilah 

Murabahah adalah jual beli dengan harga modal ditambah keuntungan 

yang diketahui.22 

e. Menurut Widyaningsih 

Murabahah adalah suatu pembiayaan berupa talangan dana yang 

dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa kewajiban mengembalikan 

talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan pada waktu jatuh 

tempo.23 

f. Menurut definisi Fatwa DSN-MUI/IV/2000  

Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga 

belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih 

sebagai laba.24 

Beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa murabahah adalah akad 

jual beli yang dilakukan kepada seseorang di mana penjual menyampaikan harga 

beli kepada pembeli dan keuntungan yang di ambil sesuai dengan kesepakatan 

 
21Lihat Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan 

Syariah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 85. 
22Lihat Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, al-Mughnly (Juz 4; Beirut: Dar al-Fikr 1405 

H), h. 129  
23Lihat Widyaningsih,  Bank dan Asuransi Islam di Indonesia (Cet 1; Jakarta: Kencana, 

2005), h. 231 
24Lihat Ichwan Sam, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Jakarta: Gaung 

Persada, 2006), h. 20. 
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kedua belah pihak. Dengan demikian Lembaga Keuangan Syariah bertindak 

sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, Lembaga Keuangan Syariah 

menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah dan akan dibayar kembali oleh 

nasabah beserta margin yang telah disepakati antara BMT dan nasabah dengan 

jangka waktu yang telah ditentukan. 

Sebagimana fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama 

Indonesia (MUI), karakteristik pembiayaan murabahah berbeda dengan kredit 

yang terjadi pada perbankan konvensional diantaranya harga jual kredit kepada 

konsumen kepada perbankan konvensional memakai tingkat bunga yang 

tergantung situasi pasar, sedangkan pada pembiayaan murabahah, margin atau 

tingkat keuntungan murabahah  (bila sudah terjadi ijab kabul) bersifat tetap, 

sehingga harga jual tidak boleh berubah.25 

Awal perjanjian hingga dalam masa pelunasan Lembaga Keuangan 

Syariah tidak boleh merubah akad yang telah dijanjikan. Pada perbankan syariah 

diwajibkan adanya suatu barang yang diperjualbelikan tersebut berupa harta yang 

jelas harganya, seperti mobil atau motor. Sedangkan akad kredit perbankan 

konvensional terhadap konsumen berupa akad pinjam meminjam yang dalam ini 

belum tentu ada barangnya.26 

Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara 

eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual 

 
25Lihat Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Teras, 

2014), h. 224. 
26Ibid., h. 224. 
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kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang di inginkan. 

Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan 

bersama dalam bentuk persentase tertentu dari biaya. Semua biaya yang 

dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, pajak dan sebagaimana 

dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan 

margin keuntungan di dasarkan pada harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran 

yang timbul karena usaha seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha, dan 

sebagainya tidak dapat dimasukan ke dalam harga untuk suatu transaksi. 

Margin keuntungan yang diminta itulah yang yang mengcover 

pengeluaran-pengeluaran tersebut. Murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya-

biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat 

dipastikan, barang atau komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip 

murabahah.27  

Selain itu pembayaran dalam akad murabahah dapat dilakukan secara tunai 

atau cicilan. Dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam 

harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. Murabahah muajjal dicirikan 

dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian 

(setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk lump sum 

(sekaligus).28 

 

 

 

 

 
27Ascarya, Op.cit., h. 84. 
28Lihat Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: IIIT 

Indonesia, 2003), h. 163. 
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Gambar I 

Skema Proses Murabahah  

 

 

 

 

 

      Sumber: Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendari 

Keterangan:  

1) Nasabah mengajukan permohonan untuk membeli kepada bank. Bank 

memberikan persyaratan atas pengajuan nasabah, serta dilakukan 

megoisasi harga. 

2) Bank dan nasabah melakukan akad jual beli atas barang yang diminta 

oleh nasabah. 

3) Bank membeli barang dari supplier penjual sesuai dengan spesifikasi 

yang telah disepakati kepada nasabah. 

4) Supplier mengirim atau menyerahkan barang sesuai dengan spesifikasi 

yang telah disepakati kepada nasabah. 

Bank Nasabah 

Supplier/Penjual 

1. Negoisasi dan persyaratan  

5. Terima Barang  

dan Dokumen  

4. Kirim 3. Beli Barang  

6. Bayar Angsuran 

2. Akad Jual Beli  
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5) Nasabah menerima barang dan dokumen. 

6) Nasabah kemudian melakukan pembayaran kepada pihak bank secara 

angsur 

4. Landasan Hukum Murabahah  

b. Al-Qur’an  

Landasan hukum jual beli di dalam al-qur’an telah di jelaskan dalam Qs. 

An-Nisa ayat 29 yang berbunyi: 

َرةً َعن  َٰٓ أَن تَُكوَن تَِجَٰ ِطِل إَِلَّ لَُكم بَۡينَُكم بِٱۡلبََٰ اْ أَۡمَوَٰ أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ ََل تَۡأُكلُوَٰٓ
َٰٓ يََٰ

َ َكاَن بُِكۡم َرِحيٗما   اْ أَنفَُسُكۡمۚۡ إِنَّ ٱَّللَّ نُكۡمۚۡ َوََل تَۡقتُلُوَٰٓ    ٢٩تََراٖض م ِ

Terjemahanya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.“29 

c. Peraturan Bank Indonesia  

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005, BAB II, Paragraf 2, 

Pasal 9 dan 10 Tentang Penyaluran Dana Berdasarkan Murabahah.30 

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI  

Ketentuan tentang pembiayaan murabahah yang tercantum dalam fatwa 

DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut: 

1) Ketentuan murabahah dalam Bank Syariah   

a) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba  

b) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat islam 

 
29Depar temen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,(Jakarta: Departemen Agama, 

2009), h. 38 
30Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Ddan 

Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiataan Usaha Berdasarkan Prinsip Syaria, 

siaran pers Lembaran Republik Inonesia Tahun 2005 Nomor 124, http://bi.go.id (24 JUni 2019) 

http://bi.go.id/
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c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah 

disepakati kualifikasinya 

d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan 

pembelian ini harus sah dan bebas riba 

e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, 

misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang 

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

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

harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut 

biaya yang diperlukan 

g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka 

waktu tertentu yang telah disepakati . 

h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, 

pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. 

i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah membeli barang dari pihak 

ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara 

prinsip menjadi milik bank. 

 

2) Ketentuan murabahah kepada nasabah  

a) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suaru barang 

atau asset kepada bank 

b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu 

aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang 

c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu 

aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang 

d) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang 

muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan 

e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank 

harus dibayar dari uang muka tersebut 

f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, 

bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah 

g) Jaminan dalam murabahah diperbolehkan, agar nasabah serius dengan 

pesanannya. Disini bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan 

yang dapat dipegang.31 

 

3) Jaminan dalam Murabahah 

Dalam pembiayaan yang diberikan kepada nasabah perlu di adakannya 

jaminan. Jaminan diperlukan karena unsur kehati-harian dalam Lembaga 

Keuangan Syariah dalam memberikan pembiayaan. Dalam Fatwa No. 

04/DSN/MUI/IV/2000: 

a) Jaminan dalam Murabahah diperbolehkan, agar nasabah serius dengan 

pesanannya. 

b) Bank dapat meminta nasabah menyediakan jaminan yang dapat dipegang. 

 
31Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, 

(Jakarta: CV Gaung Persada, 2006) Cet. 4, h. 24.  
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4) Utang dalam Murabahah  

a) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi Murabahah tidak 

ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak 

ketiga atas barang tersebut, jika nasabah menjual kembali barang tersebut 

dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk 

menyelesaikannya kepada Bank. 

b) Jika penjualan barang tersebut memyebabkan kerugian, nasabah tetap harus 

menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh 

memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu 

diperhitungkan. 

 

5) Penundaan pembayaran dalam Murabahah  

a) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian 

utangnya. 

b) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau salah satu 

pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan 

melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 

musyawarah.32 

 

5. Tipe Murabahah dalam Praktik Perbankan  

Tipe penerapan murabahah dalam praktik perbankan syariah yang 

kesemuanya dapat dibagi menjadi tiga kategori besar, yaitu: 

a. Tipe Pertama  

Tipe pertama penerapan Murabahah adalah konsisten terhadap fiqih 

muamalah. Dalam tipe ini Bank membeli dahulu barang yang akan dibeli oleh 

nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas nama 

Bank, kemudian dijual ke nasabah dengan harga perolehan ditambah margin 

keuntungan sesuai kesepakatan. Pembelian dapat dilakukan secara tunai atau 

tangguh baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Pada umumnya 

nasabah membayar secara tangguh. 

 
32Ibid  
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b. Tipe Kedua  

Tipe kedua mirip dengan tipe pertama, tapi perpindahan kepemilikan 

langsung dari supplier kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan Bank 

langsung kepada penjual/supplier. Nasabah selaku pembeli akhir menerima 

barang setelah sebelumnya melakukan perjanjian dengan Bank. Pembelian dapat 

dilakukan secara tunai atau tangguh baik berupa angsuran atau sekaligus pada 

waktu tertentu, pada umumnya nasabah membayar secara tangguh. Transaksi ini 

lebih dekat dengan Murabahah yang asli, tapi rawan dari masalah legal. Dalam 

beberapa kasus ditemukan adanya klaim nasabah bahwa mereka tidak berhutang 

kepada Bank tetapi pihak ketiga yang mengirim barang. Meskipun nasabah telah 

menandatangani perjanjian Murabahah dengan Bank, perjanjian ini kurang 

memiliki kekuatan hukum karena tidak memiliki tanda bukti bahwa nasabah 

menerima uang dari pihak Bank sebagai tanda bukti pinjaman.33 

c. Tipe Ketiga 

Tipe ini paling banyak dipraktekkan oleh bank syariah. Bank melakukan 

perjanjian Murabahah dengan nasabah dan pada saat yang sama mewakilkan 

kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya. Dana lalu di 

masukkan ke rekening nasabah dan nasabah menandatangani tanda terima uang. 

Tanda terima uang ini menjadi dasar bagi Bank untk menghindari klaim bahwa 

nasabah tidak berhutang kepada bank karena tidak menerima uang sebagai sarana 

pinjaman. Tipe ketiga ini bisa menyalahi ketentuan syariah jika bank mewakilkan 

 
33Lihat Ah Azharuddin Lathif, Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah pada Perbankan 

Syariah di Indonesia, h. 13 
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barang dari pihak ketiga, sementara akad jual beli murabahah telah dilakukan 

sebelum barang secara prinsup menjadi milik Bank.34  

6. Definisi Akad Wakalah  

Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak 

pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan 

(dalam halini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau 

wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah 

dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab 

atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau 

pemberi kuasa.35 

Wakalah sebenarnya pemilik urusan (muwakkil) itu dapat secara sah 

untuk mengerjakan pekerjaannya secara sendiri. Namun, karena satu dan lain hal 

urusan itu ia serahkan kepada orang lain yang dipandang mampu untuk 

menggantikannya. Oleh karena itu, jika seorang muwakkil itu ialah orang yang 

tidak ahli mengerjakan urusannya itu sperti orang gila dan anak kecil maka tidak 

sah untuk mewakilkan kepada orang lain.36 

7. Landasan Hukum Wakalah 

Sebagaimana Firman Allah SWT Qs. Al-Kahfi ayat 19 menyebutkan 

tentang perihal wakalah. 

 

 
34 Ibid 
35https://www.scribd.com/doc/94747204/PENGERTIAN-WAKALH. (diakses 21 

Desember 2018) 
36Lihat Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A. dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 187 

https://www.scribd.com/doc/94747204/PENGERTIAN-WAKALH
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ِذِهۦَٰٓ إِلَى ٱۡلَمِدين...                 اْ أََحَدُكم بَِوِرقُِكۡم َهَٰ ... فَٱۡبعَثُوَٰٓ
                                              

Terjemahanya: 

“...Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke Kota 

dengan membawa uang perakmu ini...”37 

 

Ijma ulama membolehkan wakalah karena wakalah dipandang sebagai 

bentuk tolong menolng atas dasar kebaikan dan takwa yang di perintahkan oleh 

Allah swt. Dan Rsul-Nya swt. Berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2 :  

َٰٓأَيَُّهاٱلَِّذينَ  َٰٓئَِر َءاَمنُواْ ََل تُِحلُّ  يََٰ ِ واْ َشعََٰ َوََل   ٱۡلَهۡديَ َوََل  ٱلشَّۡهَرٱۡلَحَرامَ َوََل  ٱَّللَّ
ئِدَ 
َٰٓ يَن  ٱۡلقَلََٰ ٗناۚۡ َوإِذَا َحلَۡلتُۡم   ٱۡلبَۡيتَٱۡلَحَرامَ َوََلَٰٓ َءآَٰم ِ ب ِِهۡم َوِرۡضَوَٰ ن رَّ يَۡبتَغُوَن فَۡضٗٗل م ِ
أَن   ٱۡلَمۡسِجِدٱۡلَحَرامِ اُن قَۡوٍم أَن َصدُّوُكۡم َعِن   يَۡجِرَمنَُّكۡم َشنَ  َلَ وَ  ٱۡصَطاُدواْۚۡ فَ 

ۡثمِ َوََل تَعَاَونُواْ َعلَى  ٱلتَّۡقَوىَٰ  وَ  ٱۡلبِر ِ تَۡعتَُدواْْۘ َوتَعَاَونُواْ َعلَى  ِنۚۡ وَ  ٱۡۡلِ   ٱۡلعُۡدَوَٰ
َ  وَ  َ إِنَّ  ٱتَّقُواْٱَّللَّ   ٢ ٱۡلِعقَابِ َشِديُد   ٱَّللَّ

Terjemahanya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi´ar-syi´ar 

Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan 

(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-

id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi 

Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya 

dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah 

berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum 

karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, 

mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah 

kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. 38 

8. Pengertian Murabahah Wal Wakalah  

 
37Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,(Jakarta: Departemen Agama, 

2009), h.  295 
38Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,(Jakarta: Departemen Agama, 

2009), h. 106 
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Murabahah Wal Wakalah adalah jual beli dengan sistem wakalah. Dalam 

jual beli sistem ini pihak penjual mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, 

dengan demikian akad pertama adalah akad wakalah setelah akad wakalah 

berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke Lembaga 

Keuangan Syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad murabahah. 

Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 

pasal 1 ayat 9: “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 

barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah 

barang, secara prinsip, menjadi milik bank”.39  

 

Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI akad murabahah wal wakalah 

dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya 

sudah milik lembaga keuangan syariah, kemudian setelah barang tersebut dimiliki 

lembaga keuangan syariah maka akad murabahah dapat dilakukan. 

Akad murabahah wal wakalah adalah jual beli dimana lembaga keuangan 

syariah mewakilkan pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk 

tersebut didapatkan oleh nasabah kemudian nasabah memberikannya kepada 

pihak lembaga keuangan syariah. Setelah barang tersebut di miliki pihak lembaga 

dan harga dari barang tersebut jelas maka pihak lembaga menentukan margin 

yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh 

pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah. 

Praktek ini tidak begitu saja dilakukan secara sepihak oleh bank tanpa 

melalui keputusan dan persetujuan lembaga yang mempunyai kewenangan dalam 

mengatur dan mengawasi kinerja perbankan syariah. Terbukti dengan terbitnya 

 
39DSN MUI, Himpunan Fatwa DSN... h. 26. 
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Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang membolehkan penyertaan akad 

wakalah pada pembiayaan murabahah, yang kemudian disusul dengan 

dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia yang menjadikan penggabungan kedua 

akad tersebut mendapat legalitas dan kekuatan hukum sehingga sah untuk 

dipraktekkan (Fatawa Dewan Syariah Nasional No. 04 Tahun 2000). Namun jika 

ditelusuri lebih jauh dalam kitab-kitab hadits tentang jual beli, ada beberapa nash 

yang melarang dua akad dalam satu transaksi, karena pada kenyataannya produk 

pembiayaan ini memang terdapat dua akad di dalamnya yaitu wakalah dan 

murabahah (jual beli) yang digabung dan dijadikan satu transaksi. 

a. Rukun Murabahah Wal Wakalah  

1) Penjual, yang dimaksud adalah pihak ketiga (supplier) 

2) Pembeli, yang dimaksud adalah pihak Bank 

3) Barang yang dibeli, adalah barang yang disepakati antara Bank dan Nasabah 

4) Harga, yang terdiri dari harga beli margin keuntungan dan harga jual, harga 

yang disepakati oleh pihak Bank dan Nasabah pada awal akad 

5) Pelaku akad, yaitu muwakil adalah pihak yang member kuasa kepada pihak 

lain dan wakil adalah pihak yang diberi kuasa  

6) Shigah, yaitu akad atau perjanjian antara Bank dan Nasabah40 

 

b. Syarat Murabahah Wal Wakalah 

1) Barang yang diperjual belikan harus halal dan bebas dari najis  

2) Penjual memberitahukan modal yang akan diberikan kepada nasabah 

3) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telag ditetapkan 

4) Kontrak harus bebas dari riba 

5) Penjual harus memberitahu atau menjelaskan bila terjadi cacat atas barang 

sesudah pembelian 

6) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian 

7) Objek barang yang akan dibeli harus jelas dan diwakilkan kepada nasabah 

yang mengajukan pembiayaan dengan akad murabahah wal wakalah 

8) Tidak bertentangan dengan syariat islam41 

Gambar II 

Skema Murabahah Wal Wakalah 

 
40Binti Nur Aisyah, Manajemen Pembiayaan, h. 226 
41Ibid 



35 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendari 

Penjelasan dari skema di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Nasabah mengajukan pembiayaan murabahah wal wakalah kepada bank 

dengan membawa persyaratan  

b) Bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah 

c) Nasabah membeli barang dari supplier atas nama bank 

d) Setelah akad wakalah selesai selanjutnya akad jual beli 

e) Nasabah membayar angsuran kepada bank 

 

B 

A 

N 

K 

 

N 

A 

S 

A 

B 

A 

H 

 

1. Negoisasi dan 
persyaratan  

2. Akad wakalah 
untuk membeli 
barang-barang  

3.    Akad jual beli  

4.    Bayar angsuran  

Menyediakan 
jaminan  
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C. Kerangka Pikir  

Terjadinya  peningkatan jumlah pembiayaan BSM Implan pada setiap 

bulannya akan berdampak positif bagi keberlangsungan bank itu sendiri. dimana 

pembiayaan merupakan salah satu penyokong utama pendapatan Bank Syariah 

seperti hal nya kredit pada bank konvensional. Hal itu tidak terlepas dari fungsi 

pokok sebuah bank yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan 

dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagaimana yang 

tercantum dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang 

menyatakan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk tabungan atau bentuk-bentuk lainnya dan 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. 

Aktivitas perbankan yang masyarakat (funding) yaitu bank masyarakat. 

Pembelian dana dari pertama  adalah  menghimpun  dana  dari mengumpulkan 

atau  mencari  dana  dari masyarakat  bertujuan  agar  masyarakat menanamkan 

dananya dalam bentuk simpanan baik tabungan, giro, deposito maupun lainnya. 

Setelah bank memperoleh dana, kemudian bank memutarkan kembali dana 

tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (lending). 

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan 

menyatakan bahwa “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan 

uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 
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mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 

imbalan atau bagi hasil”. 

 

Gambar III 

Kerangka Berfikir  

  

  
Syariat 

Ibadah Muamalah 

Akad Murabahah Wal Wakalah 

Bank Nasabah 

Pelaksanaan Akad Murabahah Wal Wakalah 

Berdasarkan Fatwa DSN MUI 

No. 4 Tahun 2000  


