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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Relevan 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian, maka peneliti mencamtumkan 

penelitian sebelumnya yang telah diteliti oleh peneliti lainnya yang relevan dengan 

penelitian ini. 

1. Skripsi Muhammad Akhyar Adnan (2013) pembiayaan murabahah Menurut 

Perspektif Manajemen Bank Syariah Dengan Pendekatan Kritisyang berjudul 

“Analisis Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Murabahah 

Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah Dengan Pendekatan Kritis”. 

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa standar moral lah salah satu faktor yang 

menyebabkan kecilnya pembiayaan murabahah. Karena dengan adanya faktor ini 

bank tidak bisa dengan leluasa memberikan pembiayaan kepada para mudharib. 

Ketidak efektifan pembiayaan murabahah juga ditenggarai sebagai salah satu faktor 

rendahnya pembiayaan murabahah.  Salah satu faktor berikutnya berkaitan denga 

para pengusahanya yaitu degan keterlibatan perbankan syariah dengan kegiatan 

usahanya ini akan menyebabkan tidak berkembanganya usaha tersebut. 

Perbedaan dalam penelitian ini dengan peneliti adalah jual beli keuntungan 

yang menyebabkan factor pembiayaan murabahah menjadi kurang menguntungkan.  

Ini disebabkan profesiolitas para pegawai bank tersebut kurang ahli dalam menagani 

mekanisme jual beli.  Persamaan dalam penelitian ini dengan peneliti adalah dari sisi 

nasabah adanya ketidak cocokan dalam melaporkan hasil usahanya, baik itu 
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dikarenakan hal yang disengaja atau tidak karena pembiayaan murabahah ini 

memiliki resiko yang tinggi dibandingkan dengan pembiayaan yang lain seperti 

mudarabah. 

2. Skripsi Muhammad Ali Ridho,(2012) yang berjudul “metode penentuan harga jual 

beli pada akad murabahah di BPR Asad Alif Cabang Semarang” dari penelitian ini 

didapatkan bahwa penentuan harga jual murabahah di BPRS Asad Alif  memang 

menunjukan ke-syariahnya, karena metode yang digunakan sangat berbeda yang 

digunakan oleh lembaga keuagan syariah pada umumnya yang dirasa masih sama 

dengan cara penentuan harga jual beli di lembaga keuangan konvesional yaitu 

masih menggunakan suku bunga sebagai benchmark. Selain itu, harga lebih 

menjadi murah, tdiak ada biaya administrasi dan tidak takut akan pengaruh suku 

bunga ketika mengalami flutuasi.  

Kelemahan metode ini adalah kemungkinan pendapatan bank menurun kalau 

nasabah tetap bahkan lebih sedikit dari bulan sebelumnya. Nasabah yang berasal 

dari karyawan merasa sedikit terbebani karena perhitungan margin terbebani karena 

perhitungan margin disamakan. Biasanya mereka mendapatkan harga special dari 

bank namun karean ada metode ini tidak ada lagi harga special itu. 

3. Skripsi Ferliataim Julianto (2017) yang berjudul “Peran PT. Permodalan Nasional 

Madani (PNM) Persero Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Menegah (UKM) Melalui 

Lembaga Keuangan Syariah (LKS)”.  Penelitian menghasilkan temuan bahwa 

lembaga keuagan konvensional, sebagai lembaga intermediary kurang memberikan 

solusi bagi UKM, khususnya usaha kecil, yang kadang kala yang tidak mau repot 

dengan prosedur-prosedur permohonan kredit tersebut yang berokratif, dan merasa 
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keberatan dengan beban suku bunga yang tidak menentu, selain itu lembaga 

keuangan syariah mengambil peran penting sebagai lembaga alternatif yang 

menyediakaan pembiayaan dengan prosedur yang relatif mudah, serta tidak 

membebankan pengusaha dengan tingkat suku bunga tertentu, melainkan dengan 

sistem jual beli (murabahah) namun lembaga keuagan ini mempunyai 

permasalahan yang krusial yaitu keterbatasanya dana untuk disalurkan dan sumber 

daya manusia yang kurang kompeten. 

Persamaan dalam penelitian ini dengan peneliti adalah bank melakukan usaha-

usaha untuk membantu mengembangkan usaha mikro kecil menegah dan koperasi 

(UMKMK) secara terpadu baik melalui pendanaan maupun pembinaan.  Perbedaan 

dalam penelitian ini dengan peneliti adalah permodalan nasional madani tidak 

berhubungan langsung dengan UMKMK tetapi melalui lembaga keuangan lain. 

Peneliti telah melakukan penelusuran terhadap karya dan hasil-hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumya, dan menjadi bahan yang amat 

berharga bagi penulis, terutama untuk memberikan gambaran sebelummya, dan 

menjadi bahan yang amat berharga bagi penulis, begitu juga sumber-sumber lain 

yang membahas megenai Analisis Pola Manajemen Pembiayaan Sistem Murabahah 

PT.BNI Syariah Cabang Kendari, menjadi bahan yang amat sangat berguna, sehingga 

penulis memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para peneliti 

sebelumnya. 

2.2 . Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah 
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Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang perbankan nomor 10 tahun 

1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepkatan antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 

tersebut setelah jangka waktu tertentu (38). 

 

Pembiayaan menurut Muhammad syafei’i Antonio (2019), secara luas berarti 

financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk 

mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun 

dijalankan oleh orang lain.  Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk 

mendefenisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti 

bank syariah kepada nasabah (38). 

 

Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan 

yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang membiayai untuk mengembalikan 

uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau jual 

beli.  Contoh pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan 

berdasarkan penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan 

memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan 

prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah). “Menurut Ismail (2011). Pembiayaan 

merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain 

bank berdasarkan pada prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan 

didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna 

dana (105-106)”. 

Secara bahasa, kata murabahah berasal dari bahasa arab dengan akar kata ribh 

yang artinya “keuntungan”. Sedangkan secara istilah, murabahah merupakan akad 

jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang tediri atas 

harga pokok barang dan tingkat keuntungan tetentu atas barang, dimana harga jual 
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tersebut disetujui pembeli. “Sebagaimana telah dikutip Dimyauddin (2008) didalam 

bukunya murabahah adalah jual beli komoditas dimana penjual memberikan 

informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat 

keuntungan yang diingingkan (103-104)”.  

menurut Antonio bai, (2001) murabahah adalah jual beli barang pada harga asal 

degan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam jual beli murabahah, 

penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu 

tingkat keuntungan sebagai tambahanya” (101). “Menurut Anwar (1991) 

murabahah adalah menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah 

keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang ditentukan 

atau dibayar secara cicilan (13). 

 

Pengertian yang sama juga diberikan karim, (2001) bahwa cara pembayaran 

murabahah dapat dilakukan dalam betuk lump sum (sekaligus) maupun dalam 

bentuk angsuran” (63). Sedangkan di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 

(DSN) No. 04/DSN.MUI/IV/2000 murabahah yaitu menjual suatu barang 

dengan dengan menegasakan harga belinya kepada pembeli dan pembeli 

membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. 

   

Menurut Karnaen A. perwataatmadja, (1992), memberi defenisi yang tidak jauh 

berbeda megenai muarabahah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada 

nasabah dalam rangka pemenuhan produksi. Pembiayaan murabahah mirip 

dengan kredit modal kerja yang biasa diberikan oleh bank-bank konvesional, 

dan karenanya pembiayaan murabahah berjangka waktu di bawah 1 tahun (15). 

 

Menurut Zainul Arifin, (2006) dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam 

transaksi murabahah, penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang 

diperjualbelikan dan tidak ter masuk barang haram. Demikian juga harus 

pembelian barang dan keuntungan yang diambil dan cara pembayaranya harus 

disebutkan dengan jelas. Dengan cara ini, pembeli dapat megetahui  harga 

sebenarnya dari barang yang dibeli  dan dikehendaki penjual (85). 

 

Jika ditinjau dari segi defenisi, maka murabahah dapat dipahami sebagai 

keuntungan yang disepakati. Oleh sebab itu menurut karim (2001) karateristik 

murabahah adalah sebagai berikut: 

“ si penjual memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan 

menyatakan jumlah keuntungan yang ditambhkan pada biaya tersebut. Missal si fulan 
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membeli unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika ia 

menawarkan untanya ia mengatakan : saya jual unta ini 50 dinar, saya mengambil 

keuntungan 15 dinar”. 

Melihat beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah 

akad jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait atas barang 

tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan 

termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian BMT mensyaratkan 

atas laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Dalam konteks in, BMT tidak 

meminjamkan uang kepada anggota untuk membeli komoditas tertentu, akan tetapi 

pihak BMT membelikan komoditas pesanan anggota dari pihak ketiga, dan baru 

kemudian dijual kembali kepada anggota dengan harga yang disepakati kedua bela 

pihak.  

Dari defenisi diatas juga disimpulkan Murabahah adalah suatu akad jual beli 

antara pihak penjual (bank) dengan pembeli (nasabah) dengan fasilitas penudaan 

pembayaraan baik untuk pembelian asset modal kerja maupun investasi dengan harga 

asal ditambah dengan keuntungan dan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua 

belah pihak dan cara membayarnya dapat dilakukan secara tunai pada saat jatuh 

tempo ataupun dengan angsuran. 

2.1.2 Konsep Pembiayaan Murabahah 

 Pemahaman dalam konsep jual beli sistem pembiayaan murabahah semakin 

luas, namun tetap saja disana sini orang menuntut suatu penjelasan jual beli, dimana 

sistem dilakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut dilakukan prisnsip jual beli 



 

 

 13  

 

dimana harga jualnya terdiri atas harga pokok barang ditambah nilai keuntungan yang 

disepakati. 

Dalam daftar istilah himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) 

dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan murabahah adalah menjual suatu barang 

dengan menegaskan harga belinya dan pembeli membayarnya degan harga yang lebih 

sebagai laba. 

Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini 

mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada disemua bank islam. 

Dalam islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia 

yang diridhoi oleh Allah Swt. 

Dalam konsep perbankan syariah pembiayaan murabahah dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu : 

a.  Pembiayaan Murabahah Tanpa Pesanan 

Murabahah tanpa pesanan adalah jenis jual beli murabahah yang dilakukan 

dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan (mengajukan pembiayaan) atau 

tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan oleh bank atau BMT sendiri dan 

dilakukan tidak terkait dengan jual beli murabahah sendiri. 

Dengan kata lain, dalam murabahah tanpa pesanan, bank syariah atau BMT 

menyediakan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada 

nasabah yang membeli atau tidak. Sehingga proses pengadaan barang dilakukan 

sebelum transaksi/akad jual beli murabahah dilakukan. Pengadaan barang yang 

dilakukan bank syariah atau BMT ini dapat dilakukan dengan beberapa cara antara 

lain : 
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1. Membeli barang jadi kepada produsen (prinsip murabahah)  

2. Memesan kepada pembuat barang/produsen dengan pembayaran dilakukan 

secara keseluruhan setelah akad (prisnip salam) 

3. Memesan kepada pembuat barang/produsen dengan pembayaran yang 

dilakukan di depan, selama dalam massa pembuatan atau setelah penyerahan 

barang (prinsip isthisna) 

4. Merupakan barang-barang dari persediaan mudharabah atau musyarakah. 

b. Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan 

Murabahah berdasarkan pesanan adalah jual beli murabahah yang dilakukan 

setelah ada pesanan dari pemesan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan 

muarabahah. Jadi murabahah berdasarkan pesanan, bank syariah atau BMT 

melakukan pengadaan barang dan melakukan transaksi jual beli setelah ada nasabah 

yang memesan untuk dibelikan barang atau asset sesuai dengan apa yang diinginkan 

nasabah tersebut. 

Manfaat murabahah kepada perbankan syariah sesuai dengan sifat bisnis 

(tijarah) transaksi murabahah memiliki beberapa manfaat. Murabahah memberi bank 

manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adanya keuntungan yang muncul dari 

selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Seperti halnya jual 

beli, murabahah juga mempunyai beberapa keungulan yang sama yaitu selisi harga 

beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain dari pada itu, manfaat lain 

akad murabahah sama seperti akad jual beli yaitu menghindarkan kita dari riba. 

Selain itu, sistem murabahah juga sangat sederhana. Hal ini tersebut memudahkan 
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penaganan administrasinya di bank syariah lainya, namun demikian ada juga resiko 

yang harus diiantisipasi. 

Diantara resiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut : 

a. Default atau kelalaian maksudnya adalah nasabah sengaja tidak membayar 

angsuran. 

b. Fluktuasi harga komparatif. Maksudnya adalah ini terjadi bila harga suatu barang 

di pasar naik setelahbank membelikanya untuk nasabah. Bank tidak bias 

mengubah harga jual beli tesebut. 

c. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena 

berbagai sebab. Biasanya terjadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah 

tidak mau menerimanya. Karena itu sebaiknya dilindungi dengan asuransi. 

Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tesebut berbeda 

dengan yang ia pesan. Bila bank tela menandatangani kontrak pembelian dengan 

penjualnya, barang tesebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank 

mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain. Maka ketika kontrak 

ditandatagani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan 

apapun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika 

demikian resiko default akan besar. 

Pembiayaan murabahah ada namanya pembiayaan bermasalah. Pengertian 

pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mana menggambarkan situasi akan 

terjadi resiko kegagalan dalam pengembalian kewajiban, bahkan menunjukan gejala-

gejala akan terjadi kegagalan. Pembiayaan bermasalah setidaknya memenuhi salah 

satu dari kriteria sebagai berikut : 
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a.  Belum atau tidak mencapai target angsuran pokok maupun margin atau margin 

yang diinginkan 

b. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban dalam bentuk pembayaran 

pokok atau margin yang menjadi kewajiban anggota yang bersangkutan. 

c.  Memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari. 

 

2.1.3 Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah 

Menurut Departemen Agama RI, (2012) Melakukan murabahah atau qiradh adalah 

boleh (mubah).  Murabahah adalah salah satu jenis transaksi musyarakah dimana 

pihak yang bersyirkah adalah pemilik barang (shahibul maal) dan pembeli barang 

(mudharib).  Dalam hal ini Islam telah mengajarkan melalui Q.S. An-Nisa/4: ayat 29. 

 

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman,jaganlah saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka 

diantara kamu. Dan jaganlah kamu membunuh dirimu. 

Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.  

 

 Ayat di atas melarang segala bentuk transaksi yang bathil. Diantara 

transaksi yang dikategorikan bathil adalah yang mengandung bunga (riba) 

sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional karena akad yang 

digunakan adalah utang. Berbeda dengan murabahah, dalam akad ini tidak 

ditemukan unsur bunga, karena menggunakan akad jual beli. Di samping 



 

 

 17  

 

itu, ayat ini mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi murabahah 

harus berdasarkan prinsip kesepakatan antara para pihak yang dituangkan 

dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang 

menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.    

Maksudnya bank syariah seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan 

lain-lain secara tidak tunai, misalnya pinjaman atau pesanan untuk waktu yang 

ditentukan atau diketahui, maka hendaklah kamu catat untuk pengukuhan dan 

menghilangkan pertikaian nantinya. Dan hendaklah ditulis surat utang itu diantara 

kamu oleh seorang penulis dengan adil, maksudnya benar tanpa menambah atau 

mengurangi jumlah utang atau jumlah temponya, dan janganlah merasa enggan atau 

berkeberatan penulis itu untuk menuliskannya, jika ia diminta sebagaimana telah 

diajarkan Allah kepadanya, maka jaganlah dia kikir menyumbangkanya.  Maka 

hendaklah dituliskanya sebagai penguat dan hendaklah diimlakan surat itu oleh orang 

yang berutang karena dialah yang dipersaksikan, maka hendaklah diakuinya agar 

diketahuinya kewajibanya dan hendaklah ia bertakwah kepada Allah,Tuhanya dalam 

mengimlakan itu dan jaganlah dikurangi darinya dari utangnya itu sedikitpun juga. 

Kemudian sekiranya orang yang berutang itu bodoh, boros, atau lemah 

keadaanya untuk mengimlakannya bisu atau tidak menguasai bahasa dan sebaiknya, 

maka hendaklah diimlakan oleh walinya misalnya bapak, orang yang diberi amanat, 

yang mengasuh atau penerjemahannya dengan jujur. Dan hendaknya persaksian utang 

itu kepada dua orang saksi diantara laki-lakimu artinya dua orang Islam yang telah 

baliq lagi merdeka, jika keduanya mereka itu bukan yakni kedua saksi itu maka 
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seorang laki-laki dan d ua orang perempuan bole menjadi saksi diantara saksi-saksi 

yang kamu sukai disebabkan agama dan kejujuranya. 

Isi kandungan dari ayat tersebut adalah secara umum membolehkan umat Islam 

dalam melakukan transaksi murabahah, yang bekerja sama dalam mencari rezeki.  

Dan dari ayat tersebut juga mengajarkan agar perjanjian-perjanjian dibuat secar 

tertulis, maka sebaiknya perjanjian murabahah dibuat secara tertulis dengan dihadiri 

oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat secara tegas dan jelas untuk menghadiri salah 

tafsir yang secara lebih lanjut dapat menimbulkan salah pengertian yang dapat 

menimbulkan perbedaan pendapat antara shahibul maal dan mudharib. 

2.1.4 Jenis-jenis Murabahah 

Pembiayaan murabahah yaitu akad yang boleh digunakan sebagai objek jual 

beli.   Adapun objek tersebut yaitu : rumah, kendaraan bermotor atau alat transportasi, 

pembeliaan alat-alat industri, pembelian pabrik, gudang, dan asset tetap lainya. 

Namun di BNI Syariah Cabang Kendari pembiayaan murabahah yang digunakan 

hanya rumah dan alat transportasi (mobil). Tujuan murabahah tidak digunkan sebagai 

modal pembiayaan, selain itu tujuan nasabah memperoleh dana guna membeli barang 

yang diperlukannya. Apabila untuk tujuan lain selain untuk membeli barang, 

murabahah tidak bole digunakan, karena pembelian asset yang tidak bertentangan 

dengan syariah islam. 

Adapun jenis penggunaan akad murabahah antara lain sebagai beriku : 

1. Pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan 

dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli 

barang investasi dari barang-barang yang diperlukan oleh individu. 
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2. Jenis penggunaan pembiayaan murabahah lebih sesuai untuk pembiayaan investasi 

dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi, akad murabahah sangat sesuai karena 

ada barang yang akan diinvestasi oleh nasabah atau aka nada barang yang menjadi 

objek investasi. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan 

dikonsumsi oleh nasabah jelas dan terukur. 

3. Pembiayaan murabahah kurang cocok untuk pembiayaan modal kerja yang 

diberikan langsung dalam bentuk uang. 

Pembiayaan murabahah harus ada rukun dan syarat yang dipenuhi diantaranya: 

a. Penjual, adalah yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan. Dalam 

transaksi perbankan syariah, maka pihak penjualnya adalah bank syariah.  

b. Pembeli, merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, 

dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli dalam aplikasi 

bank syariah adalah nasabah. 

c. Objek jual beli, merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi 

jaul beli. Objek ini harus ada fisiknya, dan harus memenuhi persyaratan beriku :  

1. Barang yang diperjualbelikan harus halal 

2. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau 

memiliki nilai, dan bukan barang-barang dilarang diperjualbelikan. 

3. Barang tersebut dimiliki oleh penjual 

4. Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat didentifikasi oleh 

pembeli sehingga tdiak ada gharar (ketidakpastian). 

d. Harga, setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang 

disepakati antara penjual dan pembeli. 
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e. Ijab Kabul, merupakan penyerahan barang dan penerimaan barang yang 

diperjualbelikan. Ijab Kabul harus di sampaikan secara jelas atau dituliskan untuk 

ditandatagani oleh penjual dan pembeli. 

Adapaun syarat dari akad murabahah ada dua yaitu sebagai berikut : 

a.  Pihak yang berakad 

Pihak yang melakukan akad harus ikhlas dan memiliki kemampuan untuk 

melakukan transaksi jual beli. Misalnya, sudah cakap hokum. 

b. Obyek jual beli 

Barangnya ada atau ada kesanggupan dari penjual untuk mengadakan barang yang 

akan dijual. Bila barang belum ada, dan masih akan diadakan, amak barang 

tersebut harus sesuai dengan pernyataan penjual (jenis, spesifikasi, dan 

kualitasnya). 

Menurut Muhammad Syafei’i Antonio, (2012) ketentuan pelaksanaan kontrak 

murabahah atau penyaluran dana dengan kontrak murabahah di Bank Syari’ah diatur 

dalam fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/200.  Sebagai berikut: 

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

b. Barang yang diperjualbelikan tidak haram oleh syariah islam. 

c. Bank yang 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 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 member 

tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang 

diperlukan.  

g. Nasabah membayar harga yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu 

tertentu yang telah disepakati  

h. Untuk mencegah terjadinya penyelagunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak 

bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. 
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i. Jika bank khendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak 

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

menjadi milik bank (83). 

 

2.1.5 Sistem Penyeleksiaan Untuk Mengurangi Resiko Pembiayaan Murabahah 
 

Bank syariah merupakan lembaga bisnis yang berbasis amanah.  Sebagai 

lembaga bisnsi amanah, maka pada saat akan memasuki kontrak bisnis dengan 

prinsip pembiayaan murabahah, maka pihak bank harus memperhatikan aspek-aspek 

yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan murabahah. Menurut Wardi Ahmad, 

(2010) Agar terhindar dari resiko-resiko yang dapat menyebabkan terjadinya 

pembiayaan yang bermasalah, maka pihak bank harus benar-benar melakukan sistem 

penyeleksian yang cermat terhadap calon nasabah, diantaranya sebagai berikut: 

a. Resiko bisnis minimal bisnis tidak dipisahkan dengan resiko. Resiko bisnis 

minimal merupakan proyek yang memiliki risiko kegagalan minimal. 

b. Sistem informasi akutansi.  Sistem informasi akuntansi merupakan aspek penting 

bagi proyek yang dibiayai dengan pembiayaan mudharabah. Sebab pembiayaan 

murabahah merupakan kontrak yang menuntut adanya pelaporan yang tertib, 

transparansi dan benar.  Sistem informasi akuntansi yang dimaksud adalah sistem 

pencatatan hasil usaha yang dilakukan oleh pengelola dana sebagai dasar 

penentuan bagi hasil bagi kedua belah pihak yang melakukan pembiayaan 

murabahah. 

c. Kepastian hasil usaha.  Pihak bank syariah memaknai kepastian hasil usaha berarti 

mendapatkan kembalian hasil usaha atau bagi hasil yang dibayarkan sesuai dengan 

waktu yang telah disepakati dalam perjanjian murabahah. 
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d. Tingkat return proyek. Proyek yang tidak memiliki return akan diabaikan oleh 

pihak bank syari’ah.  Dengan demikian, proyek yang memiliki tingkat return yang 

baik merupakan aspek yang diperhatikan dalam pembiayaan murabahah. 

e. Tingkat kesehatan usaha proyek yang sehat adalah proyek yang memiliki rasio 

keuangan dan manjemen yang baik. 

f. Jaminan atas proyek jaminan sesungguhnya hanyalah untuk mengikat dan 

mencipatakan kesungguhan nasabah yang mendapatkan pembiayaan.  Agar 

pemilik dana dapat memperoleh modal dan keuntungannya kembali secara tepat 

waktu.  Maka ia dapat menerapkan jaminan kepada pengelola dana. 

g. Jangka waktu kontrak. Jangka waktu pembiayaan adalah lamanya waktu 

dituangkan dalam kontrak perjanjian. 

h. Usia/ lama proyek.  Pihak bank memaknai usaha/ lama proyek adalah proyek telah 

berusia atau usaha telah berjalan selama tiga tahun. 

i. Prospek proyek baik.  Menurut pihak bank, prospek proyek adalah gambaran 

tentang proyek yang memiliki kelayakan usaha, pasar, produk, return bisnis, dan 

aspek-aspek bisnis lainya. 

j. Kelangsugan perkembangan usaha. Kelangsungan usaha merupakan suatu keadaan 

bahwa usaha yang akan dibiayai merupakan usaha yang didirikan telah 

berkembang bukan usaha yang baru sendiri (45). 

 

Perbankan Syariah tentu berharap bahwa semua pembiayaan yang diberikan 

akan menjadi pembiayaan yang lancar, sehat, dan bermanfaat  bagi penerimanya.  

Namun harapan tersebut tidak selamanya terwujud.  Adakalahnya pembiayaan yang 
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diberikan menjadikan pembiayaan yang bermasalah, dimana nasabah tidak mampu 

membayar kewajibanya sehingga terjadi tunggakan baik, baik berupa tunggakan 

pokok, margin pembiayaan, maupun tunggakan kewajiban jual beli. Ada dua factor 

yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah. Baik yang bersifat internal maupun 

eksternal sebagai berikut : 

a. Dari pihak perbankan analisis yang dilakukan pihak bank kurang teliti, sehingga 

apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah 

dalam melakukan perhitungan.  Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis 

kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif 

dan akal-akalan. 

b. Dari pihak nasabah.  Dari pihak nasabah akibat 2 hal yaitu: 

a) Adanya unsur kesengajaan.  Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak 

bermaksud membayar kewajibanya kepada bank sehingga kredit yang 

diberikan macet.  Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk 

membayar, walaupun sebenarnya nasabah mampu. 

b) Adanya unsur tidak sengaja.  Artinya si debitur mau membayar akan tetapi 

tidak mampu. 

 

Ketidak efektifan pembiayaan murabahah juga ditandai sebagai salah satu 

faktor rendahnya pembiayaan murabahah.  Pembiayaan murabahah tidak 

menyediakan berbagai macam kebutuhan dari pembiayaan ekonomi kontemporer.  

Dalam hal ini pembiayaan sistem murabahah juga dalam penerapan keuntungan juga 
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sangat jelas.  Dalam penerapannya BMT Bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual 

barang halal tertentu yang dibutuhkan anggota. 

Pembiayaan yang bermasalah dapat terjadi melalui beberapa faktor, yang 

dapat merugikan bank (shahibul maal).  Untuk itu bank dapat melakukan 

penyelamatan sebelum terjadi pembiayaan bermasalah. Bank Indonesia melalui PBI 

Nomor 10/18/PBI/2018, telah mengatur ketentuan mengenai restruktur bagi 

perbankan syari’ah.  Restrukturasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank 

dalam rangka membantu nasabah dalam agar dapat menyelesaikan kewajibanya 

melalui : 

a. Penjadwalan kembali (rescheduling).  Yaitu perubahan jadwal pembayaran 

kewajiban nasabah atau jangka waktunya. 

b. Persyaratan kembali (reconditionting), yaitu perubahan sebagian atau seluruh 

persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah 

angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa 

kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. 

c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak 

terbatas pada rescheduling atau reconditionoting, antara lain meliputi: 

a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank. 

b)  Konversi akad pembiayaan ada dua yaitu: 

1) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga  syari’ah berjangka waktu 

menegah. 

2) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada 

perusahaan nasabah. 
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2.3 Kerangka Pikir 

PT. BNI Syari’ah Cabang Kendari merupakan salah satu Cabang Bank Rakyat 

Indonesia yang kegiatanya meghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada 

masyarakat tanpa adanya sistem bunga, dalam proses kegiatanya PT. BNI Syari’ah 

Cabang Kendari tidak terlepas dari manajemen pembiayaan murabahah, sehingga 

perlu adanya seseorang yang ahli dalam bidangnya untuk memanejerial pembiayaan 

murabahah tersebut. 

Manajemen pembiayaan sistem murabahah merupakan perencanaan, 

pengorganisasian, penkoordinasian, dan pengkontrolan sumber daya pada BNI untuk 

mencapai sasaran secara efektif dan efesien pada fasilitas yang berhubungan dengan 

biaya melalui penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara bank dengan pihak nasabah. 

Berikut adalah gambaran kerangka pikir terkait pola manajemen pembiayaan 

sistem murabahah pada BNI Syari’ah Cabang Kendari. 
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