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ABSTRAK 

Nurul Aldina. 2020. Analisis Yuridis Pelaksanaan Prinsip Syariah Akad 

Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas 

Hukum. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing  : Baidhowi ,S.Ag., M.ag. 

Kata Kunci :  Standar, Akta, Akad, Pembiayaan, Prinsip syariah, Hukum 

Ekonomi syariah. 

Pada saat ini di Indonesia sedang berkembang mengenai ekonomi syariah 

atau ekonomi islam perkembangan dan perubahan masyarakat tersebut membuat 

muncul permasalahan baru dalam bidang ekonomi khususnya Pembuatan akad 

pembiayaan sebagai salah satu contoh bentuk permasalahannya. Dalam 

pembuatan  akad pembiayaan khususnya murabahah belum memiliki standar. 

Pada saat ini akad juga kerap masih berpedoman pada produk keuangan 

konvensional yang jelas ada perbedaannya dengan hukum syariah.Permasalahan 

dalam penelitian ini mengenai sebagai berikut (1) Bagaimana Pelaksanaan 

prinsip syariah akad murabahah di lembaga keuangan syariah? (2) Bagaimana 

implikasi terhadap akad yang tidak sesuai dengan prinsip syariah? 

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum Kualitatif 

dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan yaitu data primer 

dan data sekunder. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.  

Hasil yang didapatkan dari penelitian menunjukkan : 1) standar prinsip 

akta dalam akad pembiayaan murabahah belum ada secara khusus masih 

berlandasakan Undang-undang perbankan syariah Nomor 21 tahun 2008 dan 

hukum konvensional lainnya yang berkaitan, yang disepakati oleh para pihak , 

Majelis Ulama Indonesia sebagai Dewan Pengawas syariah mengawasi agar 

tidak ada akad yang tidak sesuai dengan prinsip syariah karena di Indonesia saat 

ini tidak ada fatwa yang mengatur  secara khusus yang membahas mengenai 

standar prinsip  akta dalam akad pembiayaan Murabahah. 2) Notaris hanya 

bertanggung jawab saat pembuatan akta setelah pembuatan akta ada 

permasalahan notaris tidak bertanggung jawab akan hal itu karena akta yang 

dibuat notaris berdasarkan kesepakatan para pihak, Dewan Pengawas Syariah 

mengatakan masih menemui beberapa akad yang tidak sesuai dengan prinsip 

syariah atau tidak sesuai dengan standar tetapi tidak dilaporkan ke otoritas jasa 

keuangan melainkan diselesaikan antar para pihak, apabila tidak selesai Otoritas 

Jasa keuangan akan memanggil Bank atau lembaga pembiayaan diberikan 

bimbingan apabila masih ditemui kesalahan akan diberikan sanksi, sanksi yang 

paling berat pencabutan kesyariahannya. .Kesimpulan yang didapat bahwa : 1) 

saat ini tidak ada standar prinsip akta dalam akad pembiayaan murabahah, fatwa 

secara khusus membahas mengenai standarisasi pembuatan akta dalam akad 

pembiayaan. 2)Dalam praktiknya, akad yang tidak sesuai dengan standar prinsip 

diselesaikan oleh para pihak dan apabila tidak selesai dengan para pihak akan 

ditindak lanjuti oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) . 
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ABSTRACT 

 

 

Nurul Aldina, 2020. Juridical analysis on implementing the Sharia principle of 

Murabahah financing in the perspective of Sharia economic law . Faculty of 

Law. State University of Semarang. Instructor: Baidhowi, S.Ag., M.ag. 

Keywords: standards, deed, agreement, financing, sharia principles, 

Sharia law of economics. 

At this time in Indonesia is developing about the sharia economy or 

Islamic economic developments and the change of society is making new 

problems in the field of economics, especially the manufacture of contract 

financing as one example of the Problem. In manufacturing contract financing 

especially Murabahah has not had the standard. At this time, Akad is also often 

based on conventional financial products that clearly differ from Sharia law. The 

problem in this study is about as follows (1) How is implementing the sharia 

principle of murabahah Akad in Sharia financial institution? (2) How is the 

implication of the contract not in accordance with the sharia principle? 

The methods used are qualitative legal research methods with a 

sociological juridical approach. Data collected is primary data and secondary 

data. Validity of data using triangulation techniques.  

Results obtained from the study showed: 1) standard deed principles in 

the Agreement on Murabahah financing has not been specifically still based on 

sharia banking law number 21 year 2008 and other conventional laws relating to, 

the Agreed by the parties, the Indonesian Ulemas council as the Sharia 

supervisory board supervises that no contract is not in accordance with the Sharia 

principles because in Indonesia there is currently no special fatwa that discusses 

the standards of Principles of Deed in the Murabahah financing agreement. 2) 

Notary is only responsible for the creation of the deed after the deed there is a 

notarized issue of no responsibility for it because the deed made notary based on 

the agreement of the parties, the Sharia supervisory board said it still finds Some 

of the contract that is not in accordance with the Shariah principle or not in 

accordance with the standards but not reported to the Financial Services 

Authority but is resolved among the parties, if not completed the Financial 

Services Authority will call the Bank or the institution Financing is given 

guidance if still encountered error will be sanctioned, the sanction of the most 

severe revocation of its severity. . Conclusions gained that: 1) Currently there is 

no standard of deed principles in the contract of financing Murabahah, fatwa 

specifically discusses the standardization of the deed in financing contract. 2) in 

practice, the contract which does not conform to the standard of principle is 

resolved by the parties and if not completed with the parties shall be followed up 

by the Financial Services Authority (OJK). 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pada saat ini di Indonesia sedang berkembang mengenai ekonomi syariah 

atau ekonomi islam perkembangan dan perubahan masyarakat tersebut membuat 

muncul permasalahan baru dalam bidang ekonomi . Khususnya Dalam hal 

pelaksanaan prinsip syariah akad pembiayaan Murabahah . Padahal dengan 

terlaksananya prinsip syariah ini akan memberikan kepastian-kepastian bahwa 

prinsip syariah akan terakomodir dalam setiap akta terutama dalam akad 

pembiayaan yang di keluarkan oleh lembaga keuangan atau bank. Pada saat ini 

akad atau perjanjian itu juga kerap masih berpedoman pada produk keuangan 

konvensional. Yang dibahas mengenai pelaksanaan prinsip syariah ini adalah pada 

akta outentik. 

Pengertian akta outentik menurut KUHPer yaitu “ suatu akta outentik ialah 

akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang oleh atau 

dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.”.  

Yang dimaksud pejabat umum yang berwenang disini ialah notaris. Notaris selaku 

pejabat umum mempunyai kewenangan membuat akta outentik yang merupakan 

bukti tertulis perbuatan hukum para pihak dalam bidang hukum perdata (AA. 

Andi Prajitno, 2001: 60). Ketentuan mengenai kewenangan notaris diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaiman 
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telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan 

Notaris dalam pasal 1 yang berbunyi “ Notaris merupakan pejabat umum yang 

berwenang membuat akta outentik dan memiliki kewenangan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-

Undang lainnya.”. 

Dalam ekonomi syariah khususnya perbankan syariah notaris membuat akta 

dalam bentuk akad. Pengertian akad secara etimologi, anatara lain berarti ikatan 

antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari 

satu segi maupun dua segi. Akad juga berarti sambungan (al-uqudah) dan janji ( 

al-„ahd) Syafei (2001 : 43) ,Menurut Ibn Abidin, akad adalah perikatan yang 

ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentun syara‟ yang berdampak 

bagi objeknya. (Mardani, 2015: 144). Sedangkan pengertian akad menurut 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasa 1 angka 

13 yaitu “ akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS (Unit 

Usaha Syariah) dan pihak yang saling menampung hak dan kewajiban bagi 

masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.”.  

 Akad adalah apa saja yang diikatkan oleh seseorang atas suatu urusan yang 

harus ia kerjakan atau untuk tidak ia kerjakan karena adanya suatu kemestian 

(yang mengikat) atasnya (Rachmawati, al iqhtishad vol III No 1 Januari 2011 : 22) 

 Akad merupakan dasar dan penting untuk dicermati mengingat dasar 

dibuatnya suatu ikatan adalah akad. Akad yang dibuat memiliki efek hukum untuk 

itu perlu di pedomani hukum yang berlaku. Unsur- unsur akad :Yang dimaksud 



3 
 

 
 

dengan unsur akad adalah komponen-komponen yang dapat membentuk akad itu 

sendiri, yaitu terdiri atas unsur rukun dan syarat serta derivatifnya. Menurut 

Wahbah al-Zuhaylî, ada empat komponen yang harus terpenuhi untuk 

terbentuknya suatu akad. Artinya, suatu akad tidak akan terbentuk kecuali dengan 

keempat komponen/ unsur ini, yaitu: shighah al-‟aqd, al-‟aqidân, mahal al-‟aqd, 

dan mawdhû‟ al-„aqd ( Abbdurauf, Jurnal Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 1, Januari 

2012 : 21). Perjanjian sudah dapat dikatakan terwujud apabila unsur-unsur  

tersebut sudah dapat dipenuhi. Dan dalam pembuatan akad ada syarat-syarat yang 

harus dipenuhi yaitu terjadinya akad, keabsahan akad, pelaksanaan akad, 

kepastian hukum,  dan tujuan pembuatan akad.. Firman allah mengenai akad : 

 

 Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagimu 

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

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya allah 

menetapkan hukum-hukum menurut yang di kehendakinya. ( Al- Mai‟dah [5] : 1) 

 Bentuk-bentuk akad dilihat dari motif yang mendasarinya dibagi menjadi 2 

macam yaitu : a. Akad Tabarru‟ adalah jenis akad yang berkaitan dengan transaksi 

non profit (transaksi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan laba atau 

keuntungan). Yang termasuk akad tabarru‟ ini adalah al-qardh, al-rahn, hiwalah, 

wakalah, kafalah, wadi‟ah, hibah, hadiah, wakaf, dan shadaqah. b. Akad 
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Mu‟awadah atau akad tijarah adalah akad yang bertujuan untuk mendapatkan 

imbalan berupa keuntungan tertentu. Atau dengan kata lain akad ini menyangkut 

transaksi bisnis dengan motif untuk mendapatkan laba (profit oriented). Yang 

termasuk akad mu‟awadah ini adalah akad berdasarkan jual beli (ba‟i al-

murabahah, akad salam, akad istishna‟, akad berdasarkan bagi hasil (al-

mudharabah, al-musyarakah), akad berdasarkan prinsip sewa menyewa (ijarah dan 

ijarah muntahiya bit tamlik). (Anshori, 2010 : 36) 

 Pada saat ini di Indonesia dalam pembuatan akta dalam akad pembiayaan 

hanya berlandaskan pada Fatwa MUI dan tidak menyeluruh berdasarkan fatwa 

MUI dalam prakteknya masih banyak bepedoman pada hukum konvensional yang 

jelas ada perbedaan dengan hukum syariah padahal dalam pembentukan akad 

harus berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian 

berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana 

dan/atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan 

berdasrkan prinsip bagi hasil (Mudharabah), Pembiayaan dengan prinsip 

Penyertaan modal (Musyarakah), Prinsip Jual beli barang dengan memperoleh 

keuntungan (Murabahah), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip 

sewamurni tanpa pilihan (ijarah), atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan 

atau barang yang di sewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtima) (Ali, 

2008: 5). Menerapkan prinsip syariah dalam rangka mencapai kemaslahatan di 

bidang ekonomi. Ketentuan ini mengacu pada kaidah fiqih: “Apabila hukum 

syara‟ dilaksanakan, maka pastilah akan tercipta kemaslahatan” (Susanto, 2008 : 

31)  
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 Dapat kita lihat betapa pentingnya Pelaksanaan prinsip syariah akad 

pembiayaan tersebut untuk digunakan sebagai pedoman bagi penyelesaian 

sengketa dalam kontrak ekonomi syariah, sekaligus sebagai panduan yang 

memudahkan para notaris dan pelaku keuangan syariah. Dengan demikian, 

kepatuhan dan kesesuaian terhadap prinsip syariah dapat dijamin untuk 

melindungi kepentingan dan keadilan bagi semua pihak karena pada saat ini 

dengan tidak adanya standarisasi dalam pembuatan akta terutama pada akad 

pembiayaan akan membuat kesulitan pembuatan akta yaitu Notaris maupun 

pelaku keuangan syariah lainnya. Dan  karena hal tersebut penulis bermaksud 

melakukan penelitian terkait pelaksanaan prinsip syariah dalam akad pembiayaan 

murabahah. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang yang diuraikan diatas, masalah yang mungkin muncul, yaitu : 

1. Potensi terjadinya konflik karena adanya wanprestasi 

2. Kurangnya perlindungan hukum terhadap aqidan 

3. Memicu itikad tidak baik para pihak. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, peneliti membatasi masalah untuk 

menjadi bahan penelitian yaitu: 
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1. Kajian terhadap Pelaksaanaan prinsip syariah akad pembiayaan 

murabahah yang berkembang di Indonesia dalam perspektif hukum 

ekonomi syariah. 

2. Kajian dalam hal yuridis terkait standar akad pembiayaan murabahah  

di indonesia dalam perspektif hukum ekonomi syariah serta Penerapan 

pembuatan akta dalam akad pembiayaan berdasarkan hukum Ekonomi 

syariah yang berlaku di indonesia. 

1.4 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan  latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, 

maka secara lebih konkrit masalah penelitian yang penulis rumuskan adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip syariah akad pembiayaan Murabahah di 

lembaga keuangan syariah? 

2. Bagaimana Implikasi terhadap akad yang tidak sesuai dengan prinsip 

syariah? 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Kegiatan penelitian ini dilakukan oleh penulis agar dapat menyajikan data 

yang akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan 

masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini mempunyai dua tujuan, 

diantaranya yaitu: 

a. Tujuan Objektif  
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a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan prinsip syariah akad 

pembiayaan murabahah dalam perspektif hukum ekonomi syariah. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implikasi terhadap akad 

yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. 

b. Tujuan Subjektif 

a. Untuk menambah pengetahuan serta pemahaman penulis terutama 

mengenai teori-teori yang diperoleh penulis selama melaksanakan 

perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. 

b. Untuk memperoleh data-data lengkap sebagai bahan dalam 

melaksanakan penelitian serta penyusunan penulisan hukum guna 

memenuhi syarat untuk gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Semarang. 

1.6 Manfaat Penelitian  

1.6.1 Manfaat Teoritis 

a. Untuk menambah ilmu pengetahuan hukum mengenai ketentuan hukum 

yang dijadikan ladasan dalam melakukan pelaksanaan prinsip syariah akad 

pembiayaan murabahah dalam perspektif ekonomi syariah . 

b. Manfaat selanjutnya adalah sebagai studi keilmuan dan dapat dijadikan 

sebagai tambahan sumber pustaka atau referensi keilmuan. 

c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk 

dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang. 
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1.6.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis  

 Untuk menambah ilmu pengetahuan hukum mengenai ketentuan 

hukum yang dijadikan ladasan dalam pelaksanaan prinsip syariah akad 

pembiayaan murabahah. 

b. Bagi Pembuat akta 

 Dapat memberikan informasi pelaksanaan prinsip syariah akad 

pembiayaan Murabahah kaidah hukum nasional pada umumnya dan 

khususnya kaidah hukum  ekonomi syariah di Indonesia supaya dalam 

melakukan pembuatan akta tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan maupun fatwa MUI ( Majelis Ulama Indonesia) serta 

hukum ekonomi syariah  di indonesia. 

c. Bagi Masyarakat 

 Manfaat bagi masyarakat dari hasil penelitian ini diaharapkan 

dapat membantu memberikan informasi kepada masyarakat tentang 

pelaksanaan prinsip syariah akad pembiayaan murabahah yang sesuai 

dengan hukum yang berlaku dalam hal ini perundang-undangan, fatwa 

MUI serta hukum ekonomi syariah. 

1.7 Sistematika Penulisan 

1.7.1 Bagian Awal Skripsi 

 Bagian Awal Skripsi ini terdiri dari sampul, lembar berlogo yang 

merupakan pembatas antara sampul dan lembar judul, judul, pengesahan 
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kelulusan, pernyataan yang berisi bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri 

bukan buatan orang lain dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain baik 

seluruhnya maupun sebagian, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, 

daftar isi, dan daftar lampiran. 

1.7.2 Bagian Isi Skripsi 

 Bagian ini adalah bab pertama dalam skripsi yang mengantar pembaca 

mengetahui apa yang diteliti, mengapa dan untuk apa penelitian dilakukan. 

BAB I :   PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis menguraikan sub bab, yang dimulai dari latar belakang, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada Bab ini berisi Teori apa yang digunakan untuk landasan kerja penelitian. 

Mengenai teori-teori yang diharapkan mampu mempermudah dalam memperoleh 

hasil penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ketiga ini penulis akan menjabarkan mengenai cara-cara menyusun 

penulisan hukum secara sistematis, yang berdasarkan pada metode pendekatan, 

spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data alat dan 

teknik pengumpulan data, keabsahan data dan metode analisis data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Pada bab ini nantinya akan dijelaskan mengenai hasil penelitian dan 

penjelasannya serta analisis-analisis penelitian tentang data yang telah diperoleh 

sehingga dalam bab ini pula akan diuraikan jawaban permasalahan yang berkaitan 

tersebut. 

BAB V : PENUTUP 

Merupakan bagian penutup serta bab terakhir. Bab penutup ini berisikan tentang 

kesimpulan dan saran, peneliti akan mencoba menarik sebuah benang merah 

terhadap permasalahan yang diangkat.  

1.7.3 Bagian Akhir Skripsi 

 Bagian Akhir Skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 

Daftar pustaka diperoleh dari berbagai literatur-literatur dalam tulisan ini dan 

kemudian dicantumkan dengan jelas dan dengan penulisan daftar pustaka yang 

sesuai dengan penulisan menggunakan Harvard dalam penulisan daftar pustaka, 

apabila diambil dari internet harus jelas juga dalam akses pengambilan atau 

pengunduhan di internet jam berapa judul, dan lain-lain. Kemudian lampiran-

lampiran hasil setelah melakukan penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Skripsi dengan Perlindungan Hukum Terhadap Mudharib Pada Akad 

Pembiayaan Mudharabah (Studi Analisis Terhadap Program Pemutihan di BMT 

Darussalam Kabupaten Demak), Nama : Fahmi Saifudin (811141030), Fakultas / 

Jurusan : Hukum /Ilmu Hukum, Kampus: Universitas Negeri Semarang, Jenis / 

Tahun : Skripsi / 2015. Masalah yang diteliti dalam skripsi tersebut adalah  1) 

Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadapmudharib pada akad pembiayaan 

mudharabah menurut Undang-Undang, 2) Bagaimana praktek perlindungan 

hukum dan pemutihan terhadap mudharib pada akad pembiayaan mudharabah di 

BMT Darussalam Kabupaten Demak. 

 Hasil dan pembahasan menjelaskan bahwa secara hukum BMT 

Darussalam telah melaksanakan perlindungan terhadap mudharib dalam berakad. 

Hal ini dibuktikan dengan kelengkapan BMT sebagai subjek yang berbadan 

hukum Kopontren/88/BH/XIV8/PAD/KDK/11-03/1/2008 sesuai dengan pasal 9 

UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992. Sehingga BMT ini tidak ilegal (sudah 

legal). Demikian juga BMT Darussalam memiliki Dewan Pengawas Syariah yang 

diketuai oleh K. H. Drs. Suali M. S. yang berfungsi untuk menangani 

produkproduk yang dilakukan oleh BMT sesuai yang diamanatkan oleh pasal 38 

UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992. Dalam hal ini Dewan Pengawas adalah 
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Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan jika terjadi nasabah mengalami kerugian 

dan belum mengembalikan modal sesui rencana, maka BMT berusaha 

menyelesaikan secara musyawarah (rapat anggota) sebagaimana amanat pasal 24 

UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992. Hasil musyawarah ada tiga opsi. Opsi 

pertama jika mudharib masih ada kemampuan maka akan diberikan 

pendampingan dan pencerahan untuk memperbaiki usaha mudharib, penjadwalan 

ulang (rescdule) untuk melunasinya. Opsi kedua jika mudharib tidak mampu, dan 

masih ada usaha, mudharib diharapkan mengembalian pokok pinjaman tanpa ada 

nisbah. Opsi ke 3 jika mudharib sudah tidak mempunyai kemampuan maka BMT 

berupaya untuk memutihkan dengan alasan bahwa mudharib merupakan kategori 

mustahiq zakat yaitu gharim. 

 Jurnal dari Baidhowi , Jenis Jurnal YUDISIA, Vol.8, No.2 2 Desember 

2017 ,Dengan judul REKONTRUKSI AKAD MURABAHAH (STUDI AKAD 

MURABAHAH DI BMT SM NU PEKALONGAN). Isi dari jurnal tersebut yaitu 

mengenai pelaksanaan akad murabahah di BMT Besar Nadhlatul ulama 

Pekalongan, persyaratan yang mungkin dilanggar dalam perjanjian dan solusi 

yang membuat perjanjian tersebut sesuai dengan syariah. Hasil dari peneitian 

tersebut yaitu 1. ada 2 jenis perjanjian di BMT Besar Nadhlatul ulama Pekalongan 

yaitu wakalah dan tanpa wakalah dan pelaksanaan murabahah di BMT Besar 

Nadhlatul ulama Pekalongan itu rumit dalam kontrak sedikitinya ada empat jenis 

kontrak yaitu murabahah, sewa ijarah, dan pinjaman, 2. Dalam murabahah dengan 

wakalah ada beberapa persyaratan yang tdak membayar syariah yaitu palsu. 3. 
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Ada dua alternative perjanjian rekontruksi sehingga pembayaran yang membayar 

syariah. 

 Jurnal dari Sentiya Dwi Ningsih dari Fakultas Hukum, Magister 

Kenotariatan UNNISSULA , Jenis Jurnal Akta Vol. 4. No. 1, Maret 2017,  

Dengan judul PERAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN PEMBUATAN 

AKTA AKAD PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH MENURUT UNDANG-

UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS. Isi dari 

jurnal tersebut yaitu peran Notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta akad 

pembiayaan di Bank Syariah dan  akibat hukum yang timbul terhadap akta akad 

pembiayaan di Bank Syariah menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Jabatan Notaris dan hasil dari penelitian ini adalah notaris dalam 

pelaksanaan pembuatan akta akad pembiayaan di Bank Syariah bahwa peran 

notaris di dalam pembuatan akta akad pembiayaan di bank syariah sepanjang yang 

menyangkut akta yang dibuatnya, Notaris berperan sepanjang mengenai orang, 

untuk kepentingan siapa akta itu dibuat, Notaris berperan sepanjang mengenai 

tempat, di mana akta itu dibuat dan Notaris berperan sepanjang tempat kedudukan 

pembuatan akta itu. Akibat hukum yang timbul terhadap akta akad pembiayaan di 

Bank Syariah adalah bahwa pihak yang berwenang membuat akta otentik adalah 

notaris, terkecuali wewenang tersebut diserahkan pada pejabat lain atau orang 

lain, kemudian dari sisi Grosse Akta Pengakuan Hutang akan mempunyai 

kekuatan eksekutorial dan di samakan dengan keputusan hakim. Akibat yang lain 

adalah ketergantungan bank terhadap Notaris hingga notaris harus dianggap 

sebagai mitra atau rekanan dalam pelaksanaan suatu akta akad pembiayaan. 
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2.2 Landasan Teori 

 Dalam penulisan ini penulis menggunakan Teori Perlindungan Hukum, 

Menurut Muchsin Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi 

individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang 

menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam 

pergaulan hidup sesama manusia (Muchsin, 2003:14). Perlindungan hukum 

merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu 

sanksi. Perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: 

a. Perlindungan Hukum Preventif, perlindungan hukum yang diberikan oleh 

pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya 

pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan 

dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan 

rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. 

b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan perlindungan hukum akhir 

berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang 

diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu 

pelanggaran. (Muchsin, 2003: 20) 

 Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Rajarjo awal mula 

munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau 

aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh plato, Aristoteles (Murid Plato), dan 

Zeno (Pendiri aliran Stoic). Menurut teori aliran hukum alam menyebutkan bahwa 
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hukum itu bersumber dari tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara 

hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang 

bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal 

dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. (Satjipto 

Raharjo, 2000: 53) 

 Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum 

bertujuan meintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan, 

perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara 

membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah 

mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas 

tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan 

dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum 

lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh 

masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut 

untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara 

perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan 

masyarakat. (Satjipto Raharjo, 2000: 54) 

2.3 Landasan Konseptual 

2.3.1 Prinsip Syariah 

prinsip syariah pada umumnya disamping prinsip kehati-hatian serta memenuhi 

standar 'market conduct.  Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan 

hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau 
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kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan 

berdasrkan prinsip bagi hasil (Mudharabah), Pembiayaan dengan prinsip 

Penyertaan modal (Musyarakah), Prinsip Jual beli barang dengan memperoleh 

keuntungan (Murabahah), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip 

sewamurni tanpa pilihan (ijarah), atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan 

atau barang yang di sewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtima) (Ali, 

2008: 5).  Menerapkan prinsip syariah dalam rangka mencapai kemaslahatan di 

bidang ekonomi. Ketentuan ini mengacu pada kaidah fiqih: “Apabila hukum 

syara‟ dilaksanakan, maka pastilah akan tercipta kemaslahatan” (Susanto, 2008 : 

31)  

Prinsip-Prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah 

kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 

 Maisir:  Menurut bahasa maisir berarti gampang/mudah. Menurut istilah 

maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Maisir 

sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang 

dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian, 

seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi.Judi dilarang dalam 

praktik keuangan Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah 

sebagai berikut:”Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, 

maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji 

termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar 

kamu mendapat keberuntungan” (QS Al-Maaidah : 90)      

      Pelarangan maisir oleh Allah SWT dikarenakan efek negatif maisir. 
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Ketika melakukan perjudian seseorang dihadapkan kondisi dapat untung 

maupun rugi secara abnormal. Suatu saat ketika seseorang beruntung ia 

mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang usaha yang 

dilakukannya. Sedangkan ketika tidak beruntung seseorang dapat 

mengalami kerugian yang sangat besar. Perjudian tidak sesuai dengan 

prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga diharamkan dalam sistem 

keuangan Islam. 

 Gharar : Menurut bahasa gharar berarti pertaruhan. Menurut istilah 

gharar berarti seduatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau 

perjudian. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak 

berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli gharar. 

Misalnya membeli burung di udara atau ikan dalam air atau membeli 

ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk dalam transaksi 

yang bersifat gharar.  Pelarangan gharar karena memberikan efek 

negative dalam kehidupan karena gharar merupakan praktik pengambilan 

keuntungan secara bathil. Ayat dan hadits yang melarang gharar 

diantaranya :“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian 

yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu 

membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan 

sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) 

dosa, padahal kamu mengetahui” (Al-Baqarah : 188)  

 Riba:  Makna harfiyah dari kata Riba adalah pertambahan, kelebihan, 

pertumbuhan atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba 
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berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. 

Para ulama sepakat bahwa hukumnya riba adalah haram. Sebagaimana 

firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 130 yang melarang kita 

untuk memakan harta riba secara berlipat ganda. Sangatlah penting bagi 

kita sejak awal pembahasan bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat di 

antara umat Muslim mengenai pengharaman Riba dan bahwa semua 

mazhab Muslim berpendapat keterlibatan dalam transaksi yang 

mengandung riba adalah dosa besar. Hal ini dikarenakan sumber utama 

syariah, yaitu Al-Qur‟an dan Sunah benar-benar mengutuk riba. Akan 

tetapi, ada perbedaan terkait dengan makna dari riba atau apa saja yang 

merupakan riba harus dihindari untuk kesesuaian aktivitas-aktivitas 

perekonomian dengan ajaran Syariah. 

Ada banyak ayat Al-Qur‟an yang menjelaskan tentang keharaman riba, 

diantaranya: 

 Surat Al-Baqarah, ayat 275: 

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 
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urusannya (terserah) kepada Alloh. Orang yang kembali (mengambil riba), maka 

orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. 

 Surat An-Nisa, ayat 161: 

      Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sesungguhnya mereka telah 

dilarang darinya dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang tidak 

sah . Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka azab yang 

pedih. 

 Surat Ali ‘Imran, ayat 130: 

 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat 

ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 

keberuntungan. 

 Surat Ar-Rum, ayat 39: 

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta 

manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. 

       

2.3.2  Pengertian Pembiayaan 

 Pembiayaan 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 mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh 
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lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. ( Muhamad, 2002 

:260). Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah 

diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 nomor 

12: “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyedian uang atau tagihan 

yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 

imbalan atau bagi hasil” dan nomor 13:  

   Sedangkan pembiayaan menurut pasal 1 angka 25 Undang-Undang 

Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan 

dengan itu berupa:  

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah 

b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 

bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik 

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan 

isthisna 

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh  

e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 

multi jasa. 

  Dalam perbankan syariah pembiayaan dibagi menjadi 3 yaitu :) 1) Return 

bearing Financing ,Secara bentuk pembiayaan yang secara komersial 
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menguntungkan ketika pemilik modal mau menanggung resiko kerugian dan 

nasabah juga memberikan keuntungan. 2) Return Free Financing, Bentuk 

pembiayaan tidak semata-mata mencari keuntungan yang di tujukan kepada orang 

yang membutuhkan, dan tidak ada keuntungan yang di dapat. 3) Charity 

Financing, Bentuk pembiayaan yang tidak ada klaim pokok mencari keuntungan 

dan ditujukan kepada orang miskin yang membutuhkan  (Al-harran, 1999 :122). 

unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan adalah sebagai berikut: 

1. Kepercayaan  

 Yaitu suatu keyakinan pemberian pembiayaan, bahwa pembiayaan yang 

diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali 

di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena 

sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang 

mendalam tentang nasabah. 

 2. Kesepakatan  

 Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing 

pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan 

penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani 

oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan pihak nasabah.   

3. Jangka waktu 
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  Setiap pembiayaan mempunyai jangka waktu tertentu, jangka waktu ini 

mencakup waktu pemberian pembiayaan yang telah disepakati. Hampir dapat 

dipastikan bahwa tidak ada pembiayaan yang tidak memiliki jangka waktu.  

4. Risiko 

  Faktor resiko kerugian dapat disebabkan karena dua hal, yaitu risiko 

kerugian yang disebabkan karena nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya 

padahal mampu dan resiko kerugian yang disebabkan karena nasabah tidak 

sengaja, yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. 

 5. Balas jasa 

  Akibat dari fasilitas kredit yang diberikan bank tentu mengharapkan suatu 

keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian kredit tersebut 

disebut dengan bunga bagi bank prinsip konvensional, sedangkan pada bank 

syariah disebut dengan bagi hasil.   

 Jenis-jenis pembiayaan dalam penyaluran bank syariah yang sering 

digunakan yaitu : 

a. Pembiayaan murabahah  

 Pembiayaan Murabahah merupakan transaksi menjual barang yang 

menyatakan harga perolehan dan keuntungan (Margin) yang disepakati oleh 

penjual dan pembeli. Penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan 

meningkatkan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. (Institut Bankir 

Indonesia, 2002: 66). Dalam perjanjian murabahah ini, bank membiayai 
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pembelian barang yang dibutuhkan nasabah dengan membeli barang tersebut ke 

pemasok dan kemudian mejualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah 

atau markup . ( Heri Sudarsono, 2007: 27). 

b. Pembiayaan istisna‟  

 Pembiayaan yang disediakan bank mulai dari proses produksi sampai 

menghasilkan barang jdi. Melalui fasilitas ini bank melakukan pemesanan barang 

dengan harga yang disepakati kedua belah pihak dan dengan pembayaran dimuka 

secara bertahap. Dengan demikian kewajiban dan tanggung jawab pengusaha 

adalah keberhasilan proses produksi tesebut sampai menghasilkan barang jadi 

sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang telah di perjanjikan. ( Antonio, 2001: 

164) Skim istisna‟ umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan 

konstruksi. (Syarifudin Arif, 2011: 159) 

c. Pembiayaan qard  

 Qard merupakan pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan, biasanya 

untuk pembelian barang-barang fungible (yaitu barang yang dapat diperkirakan 

dan diganti sesuai dengan berat, ukuran dan jumlahnya). Kata Qard ini kemudian 

diadopsi menjadi credo (romawi), credit (Inggris), dan kredit (Indonesia). Objek 

pinjaman qard biasanya adalah uang atau alat tukar lainya, yang merupakan 

transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika pinjaman mendapatkan uang tunai 

dari pemilik dana danhanya wajib mengembalikan pokok hutang pada waktu 

tertentu dimasa yang akan datang. Peminjaman atas prakasa sendiri dapat 

mengembalika lebih banyak sebagai ucapan terimakasih. Ulama-ulama tertentu 
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memperbolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan 

pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupaka keuntungan, tetapi merupakan biaya 

aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji 

pegawai dan peralatan kantor. 

d. Pembiayaan musyarakah  

 Pembiayaan Musyaraka adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak 

bank syariah atau bank muamalah untuk membiayai suatu proyek bersama antara 

nasabah dengan bank. Nasabah dapat mengajukan proposal kepada bank syariah 

untuk mendanai suatu proyek atau usaha tertentu dan kemudian akan disepakati 

beberapa modal dari bank dan beberapa modal dari nasabah serta akan ditentukan 

bagi hasilnya bagi masing-masing pihak berdasarkan presentase pendapatan atau 

keuntungan bersih dari proyek usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan. Oleh 

karena itu, Musyarakah adalah perjanjian atau akad antara dua pihak atau lebih 

dalam suatu usaha tertentu, yaitu masing-masing pihak akan memberikan 

kontribusi dengan kesepakatan bila terjadi keuntungan. Namun bila terjadi 

kerugian maka masing-masing pihak mendapatkan margin dalam bentuk 

menanggung resiko.(Zainudin Ali, 2008: 34). 

e. Pembiayaan mudharabah 

 Mudharabah dibagi menjadi 2 (dua) yakni mudharabah mutlaqah yaitu 

perjanjian kerja sama anatara shaibul maal dan mudharib yang tidak dibatasi 

dengan spesifikasi usaha, tempat dan waktu selagi dalam batas- batas yang 

dibenarkan oleh hukum syara‟. Dan yang kedua adalah mudharabah muqayadah 
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yaitu usaha kerja sama yang dalam perjanjianya akan dibatasi sesuai dengan 

kehendak shaibul maal, selama sesua dengan bentuk-bentuk yang dihalalkan 

syariah.( Zainudin Ali, 2008: 36) 

  Unsur-unsur pembiayaan yaitu Bank syariah, mitra usaha/partner, 

kepercayaan (trust), akad, risiko, Jangka waktu dan balas jasa.  Fungi pembiayaan 

itu sendiri untuk meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa, untuk alat 

yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund, untuk alat pengendali harga, dan 

untuk mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. ( Ismail, 2011: 

108) Lembaga Pembiayaan menurut Kepres RI No.61 tahun 1988, pasal 1 ayat 2 

pembiayaan adalah “Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam 

bentuk penyediaan barang atau dana dengan tidak menarik dana secara langsung 

dari masyarakat (Giro, Deposito, Tabungan dll)” kegiatan usaha lembaga 

pembiayaan adalah Sewa Guna Usaha (leasing) , Anjak piutang (factoring), 

Usaha Kartu Kredit (credit card) , pembiayaan konsumen (consumer finance). 

 Perusahaan pembiayaan selain beroperasi menggunakan system 

konvensional juga dapat melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 

Menurut Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

No. PER-03/BL/2007/tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan 

Prinsip Syari‟ah Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan 

berdasarkan persetujuan anatra perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut 

dengan jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 
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2.3.3. Akad Murabahah 

 Akad diistlahakan sebagai ikatan dan tali pengikat, yang secara bahasa 

berarti menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga didalamnya janji dan 

sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji melaksanakannya.( Abdul Aziz, 

2010: 15). Menurut Ahmad Ahar Basyir, akad adalah suatu perikatan antara ijab 

dan qabul dengan cara yang dibenarkan syarak, yang menetapkan adanya akibat 

hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi 

perikatan yang diinginkan sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk 

menerimannya.Dalam akad timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi Akad 

merupakan keterkaitan atau pertemuaan ijab dan Qabul yang berakibat timbulnya 

akibat hukum.  

 Akad didalam hukum perdata dikenal dengan hukum perikatan 

(verbintenis senrecht). Hukum perikatan adalah keseluruhan peraturan yang 

mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum 

yang lainnya dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu 

berhak atas suatu prestasi, sedangkan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk 

memenuhi prestasi. ( Salim, 2013 : 151) 

 Akad murabahah Murabahah merupakan salah satu bentuk menghimpun 

dana yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha yang 

bersifat produktif, maupun yang bersifat konsumtif. (Zainudin, 2010:26)  

 Factor yang harus ada (rukun ) dalam akad murabahah adalah : 

a. Pelaku ( pemilik modal maupun pelaksana usaha ) 
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b. Objek murabahah ( modal dan kerja ) 

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab – qabul ) 

d. Nisbah keuntungan 

2. Syarat murabahah 

a. Penjual memberiS tahu biaya modal kepada nasabah 

b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang di tetapkan 

c. Kontrak harus bebas dari riba 

d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sudah 

pembelian 

 

Syarat murabahah 

a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah 

b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang di tetapkan 

c. Kontrak harus bebas dari riba 

d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sudah 

pembelian 

e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, 

misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.(Adiwarma, 2011: 127) 
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Secara prinsip, jika syarat diatas tidak terpenuhi pembeli memiliki pilihan : 

a. Melanjutkan pilihan seperti apa adanya 

b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidak setujuan atas barang yang 

dijual 

c. Membatalkan kontrak (Antonio, 2001: 102) 

. 

 Syarat untuk terpenuhinya akad yaitu Kecakapan minimal (tamyiz), 

Berbilang pihak (at-ta‟adud) , Kesesuaian ijab dan qabul (kesepakatan), 

Kesesuaian majelis akad, Objek akad dapat diserahkan, Objek akad tertentu atau 

dapat ditentukan, Objek akad dapat ditransaksika, Tujuan akad tidak bertentangan 

dengan syariah. (syamsul anwar, 2007: 76). Selain ada syarat adapula rukun yang 

berikaitan dengan akad terdapat 4 rukun akad menurut hukum ekonomi syariah 

yaitu Pihak-pihak yang berakad ,Objek akad, Tujuan pokok akad , Ijab dan qabul. 

 Dalam berakad bank syariah atau lembaga pembiayaan syariah harus 

menghindari hal-hal sebagai berikut :  

1. Usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah  

2.  Usaha yang bersifat spekulatif dan mengandung ketidakpastian yang 

tinggi 

3.  Usaha yang tidak mempunyai informasi keuangan yang memadai 
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4. Bidang usaha yang memerlukan keahlian khusus sedang aparat bank tidak 

mempunyai keahlian atau menguasai bidang usaha tersebut . 

5. Pengusaha yang bermasalah.   ( Zainul arifin,  2002: 10) 

 Berakhirnya akad Menurut hukum Islam, akad berakhir disebabkan 

terpenuhinya tujuan akad (tahqiq gharadh al-aqd), pembatalan (fasakh), putus 

demi hukum (infisakh), kematian, dan ketidakizinan („adal al-ijazah) dari pihak 

yang memiliki kewenangan dalam mengurus akad mauquf (kontrak yang 

keabsahannya bergantung pada pihak lain). ( Abdul manan, 2012: 76). 

a. Terpenuhi Tujuan Akad  

 suatu akad dipandang berakhir apabila tujuan akad sudah tercapai. 

Contohnya akad jual beli, akad dipandang berakhir apabila barang telah berpindah 

tangan kepada pembeli dan harganya telah milik penjual. Akad gadai (rahn) dan  

pertanggungan (kafalah), akad dipandang telah berakhir apabila hutang telah 

dibayar. Akad bisa dianggap berakhir jika telah berakhirnya masa akad, misalnya 

akad sewa-menyewa sudah habis, akad menjadi berakhir dengan sendirinya.  

b. Berakhirnya Akad Karena Pembatalan (Fasakh)  

Penyebab timbulnya fasakh akad yakni: (Ghufron, 2002 : 112) Fasakh karena 

rusaknya akad  , Fasakh karena khiyar  Fasakh berdasarkan iqalah  Fasakh karena 

tiada realisasi  Fasakh karena jatuh tempo atau karena tujuan akad telah terealisir . 
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  Dalam pandangan fiqh muamalah akad yang dilakukan ole pihak 

yang berakad mempunyai asas tertentu. Asas ini merupakan prinsip yang ada 

dalam akad dan menjadi landasan, bilamana sebuah akad dilakukan oleh pihak-

pihak yang berkepentingan dengannya, asas-asas dalam berakad meliputi yaitu: 

(Yazid Afandi, 2009 : 47) 

1. Asas ibahah, asas ini merupakan asas yang umum dalam hukum islam, 

kepadanya berlaku kaidah fiqih : 

 

 

 

Artinya:  

“Pada dasarnya dalam muamalah segala sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang 

melarangnya.” 

2. Asas kebebasan, asas ini meniscayakan setiap orang yang memenuhi 

syarat tertentu, memiliki kebebasan untuk melakukan akad, sepanjang 

tidak melanggar ketertiban umum, asas kebebasan dalam islam tidak 

berarti bebas secara mutlak, akan tetapi bebas dengan syarat tertentu, 

yakni kebebasan yang dibatasi oleh kebebasan orang lain. (Yanzi Afandi, 

2009 : 48). 
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3. Asas Konsensualisme, asas ini menyatakan untuk tercapainya suatu 

perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu 

dipenuhinya formalitas tertentu. Dalam hukum islam, pada umumnya 

perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual. Dalam asas ini berlaku 

kaidah: “pada dasarnya perjanjan itu adalah kesepakatan para pihak dan 

akibat hukumnya adalah apa yang tetapkan melalui janji.” 

4. Asas keseimbangan, hukum perjanjian islam memandang perlu adanya 

keseimbangan antara orang yang berakad. Baik keseimbangan antara apa 

yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam 

memikul resiko. Asas keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa 

yang diterima tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami 

ketidak seimbanga prestasi yang mencolok. 

5. Asas Amanah, dengan asas ini dimaksudkan bahwa masing-masing pihak 

yang melakukan akad harus beritikad baik dalam bertransaksi dengan 

pihak lainnya dan tidak dibenarjan mengeksploitasi ketidak tahuan 

mitranya. 

2.3.4 Bank Syariah 

 Pengertian bank menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang 

perbankan yaitu “ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan krpada masyarakat dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Sedangkan menurut Triandaru 

(Triandaru, 2006:153) Bank konvensional yaitu bank yang aktivitasnya, baik 
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penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan 

mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam presentase 

tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Persetanse tertentu ini biasanya 

ditetapkan pertahun. 

 Bank itu dibagi menjadi 2 (dua) yaitu bank konvensional dan bank syariah. 

Perbedaan bank konvensioal dan syariah yaitu : 1) Orientasi, Bank konvensional 

hanya untuk keuntungan (profit oriented) semata sedangkan bank syariah untuk 

keuntungan, kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat, 2) Keuntungan, bank 

konvensional mendapatkan keuntungan dari bunga sedangkan bank syariah dari 

bagi hasil, 3) Hubungan Nasabah dan bank, kalau bank konvensional 

hubungannya kreditur dan debitur sedangkan bank syariah kemitraan, 4) Dewan 

pengawas, kalau bank konvensional tidak memiliki dewan pengawas, 5) Investasi, 

Bank konvensional bisa investasi dalam semua jenis bidang usaha kalau bank 

syariah hanya jenis bidang usaha yang halal saja, dan 6) Aspek Hukum, bank 

konvensional berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu Hukum 

Perdata dan Hukum Pidana sedangkan Bank syariah berdasarkan syariah islam 

berdasarkan alquran dan hadist dan Fatwa Ulama (MUI). 

 Pengertian Bank syariah dalam bukunya Edy Wibowo adalah bank yang 

beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara 

beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan hadits. Bank 

yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah 

bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, 

khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara 
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bermuamalat itu dijauhi praktikpraktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-

unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan 

pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman 

Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak 

dilarang oleh beliau ( Edy Wibowo, 2005: 33) sedangkan pengertian Bank syariah 

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah 

adalah “Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah 

dan Bank Pembiayaan rakyat syariah.”   

 Tujuan adanya bank syariah adalah  untuk a.Menyediakan lembaga 

keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial 

ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya 

kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta 

peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap. Metode bagi hasil 

akan membantu orang yang lemah permodalannya untuk bergabung dengan bank 

syariah untuk mengembangkan usahanya. Metode bagi hasil in akan 

memunculkan usaha-usaha baru dan pengembangan usaha yang telah ada 

sehingga dapat mengurangi pengangguran. b. Meningkatnya partisipasi 

masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian 

masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap 

menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah. Metode perbankan yang 

efisien dan adil akan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan. c. Membentuk 

masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk 
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meningkatkan kualitas hidupnya. d. Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank 

syariah dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melalui bankbank dengan 

metode lain (Edy wibowo, 2005: 47) 

 Dalam bank syariah terdapat beberapa produk yang ditawarkan terbagi 

menjadi tiga bagian besar yaitu produk penghimbunan dana (funding), Produk 

Penyaluran dana (Financing), dan Produk Jasa (service). (Nur Rianto, 2012: 133). 

a) Produk Penghimpun dana (funding) ada beberapa bentuk yaitu :  

1. Tabungan, pengertian Tabungan menurut Undang-undang Nomor 21 

Tahun 2008 Tentang perbankan syariah, “Tabungan adalah simpanan 

berdasrkan akad wadi‟ah atau investasi dana berdasarkan mudharabah 

atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang 

penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu 

yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau 

yang dipersamakan dengan itu.” Tabungan adalah bentuk simpanan 

nasabah yang dapat diambil sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh 

nasabah tetapi bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung 

kecil. tetapi bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil.  

2. Deposito , Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang 

perbankan syaraih pengertian deposito adalah investasi dana 

berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada 

waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank 
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syariah dan/ atau Unit Usaha Syariah (UUS). Bentuk simpanan deposito 

mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu dan bagi 

hasilnya lebih tinggi daripada tabungan . 

3. Giro, pengertian Giro menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 

Tentang perbankan syariah adalah simpanan berdasarkan akad wadi‟ah 

atau akad lain yang tidak bertentangan demgan prinsip syariah yang 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, 

bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah 

pemindahbukuan. Bentuk simpanan giro tidak diberikan bagi hasil dan 

pengambilan dananya menggunakan cek biasanya digunakan oleh 

perusahaan atau yayasan dan atau badan hukum lainnya dalam proses 

keuangan mereka.  Walaupun tidak memberikan bagi hasil tetapi pihak 

bank berhak memberikan bonus kepada nasabah yang besarnya tidak 

ditentukan di awal, jadi besaranya tergantung pada kebaikan pihak 

bank. 

 Dalam Bank syariah prinsip operasional yang telah diterapkan secara luas 

dalam penghimpunan dana masyarakat ada 2 (dua) prinsip yaitu: Prinsip wadi‟‟ah 

dan prinsip mudharabah.  

a. Prinsip Wadi”ah yang diterapkan adalah wadi‟ ah yad shamanah. Disini bank 

dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa 

dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh nasabah penyimpan dana. Namun 
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dalam rekening tidak diperbolehkan saldo negatif (overdraft). Landasan Hukum 

prinsip ini adalah: 

 1)  Q.S An nisa (4) Ayat 58, yang terjemahannya:  

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

mendengar lagi Maha Melihat.”  

2) Al-hadits :  “Sampaikan (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak 

menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah 

menghianatimu.” (H.R. Abu Dawud).  

b. Prinsip Mudharabah Dalam mengaplikasikan prinsip ini penyimpan dana atau 

deposan bertindak sebagai Shaibul Mal (Pemilik modal) dan bank sebagai 

mudharib (Pengelola). Lalu bank melakukan penyaluran pembiayaan kepada 

nasabah peminjam yang membutuhkan dengan menggunakan dana yang diperoleh 

tersebut, bisa dalam bentuk murabah, ijarah, Mudharabah, Musyarakah atau 

bentuk yang lainnya. Hasil usaha ini selanjutnya akan dibagi hasilkan kepada 

nasabah penabung berdasarkan nisbah yang disepakati. Jika bank 

menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, bank tersebut 

bertanggungjawab penuh atas kerugian yang timbul. 

 b) Produk Penyaluran Dana/ Pembiayaan (Financing) adalah pendanaan 

yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi 
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yang telah direncanakan, baik itu dilakukan sendiri ataupun dilakukan oleh 

lembaga. Artinya pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk 

mendukung investasi yang telah direncanakan sebelumnya. Produk-produk 

pembiayaan kepada nasabah antara lain yaitu: 1) Pembiayaan dengan prinsip Jual 

beli. Contohnya Bai” Murabahah, Bai” as salam dan Bai”al istishna, 2) 

Pembiayaan dengan prinsip sewa. Contohnya yaitu Ijarah dan Ijarah muntahiya 

bit tamlik, 3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Contohnya Musyarakah, 

Mudharabah, Muzara”ah, dan Musaqah. 

 c) Produk Jasa (service) selain untuk menjalankan fungsinya sebagai 

penghubung (intermediaries) antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang 

kekurangan dana, bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa 

perbankan kepada nasabar dengan mendapat imbalan berupa sewa atau 

keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain sebagai berikut: 1) Jual beli 

valuta asing  Prinsip ini dipraktikkan pada bank syariah devisa yang memiliki izin 

untuk melakukan jual beli valuta asing. 2) Wadi”ah (Titipan) Pada dasarnya, 

dalam akad wadiah yad dhamanah penerima simpanan hanya dapat menyimpan 

titipan, tanpa berhak untuk menggunakannya. Dia tidak bertanggungjawab atas 

kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan selama hal ini bukan 

akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara 

barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan).( Nur Rianto, 2012: 

191) 

2.3.5  Akta 
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 Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang 

memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikata, yang dibuat sejak 

semula dengan sengaja untuk pembuktian. ( Abdul Ghofur, 2009: 18) . 

Berdasarkan pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) bahwa 

dikemukakan ada 2 (dua) macam akta yang dikenal yaitu : 

1) akta otentik 

  Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengertian 

akta otentik yaitu “suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang 

ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai 

umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.” Pejabat pembuat 

akta yang dimaksud yaitu notaris  dan selain itu adalah panitera, jurusita, pegawai 

catatan sipil, hakim dan lain-lain. 

 Akta otentik berfungsi sebagai suatu alat bukti tertulis yang digunakan 

untuk sebagai bahan pertimbangan hakim dalam mengambil putusan apabila 

terjadi perselisihan antara para pihak atau apabila ada gugatan dari pihak yang 

berkepentingan. (Lidya Febiana, 2013: 3). Suatu akta bisa dikatakan akta otentik, 

maka akta tersebut memiliki 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya 

yaitu:  

a. sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian 

tertentu, 

 b.sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah 

menjadi tujuan dan keinginan para pihak,  
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c. sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa tanggal tertentu kecuali jika 

ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjnajian dan bahwa isi 

perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak (Salim, 2006:43). 

 Menurut G.H.S Lumban Tobing, apabila suatu akta hendak memperoleh 

stempel otensitas, maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sesuai 

dengan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yaitu: a. 

akta itu harus dibuat oleh (door) atau dihadapan (tenorstaan) seorang perjabat 

umum, b. akta itu harus dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan, 

c. pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu harus mempunyai wewenang 

untuk membuat akta itu. (Lumban tobing, 1983: 48) 

2) Akta di bawah tangan  

 Akta di bawah tangan adalah akta yang memang sengaja dibuat untuk 

pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi akta di 

bawah tangan hanya semata-mata dibuat untuk para pihak yang berkepentingan. 

Akta yang termasuk akta di bawah tangan yaitu : a) Legalisasi adalah pengesahan 

dari surat-surat yang dibuat dibawah tangan dalam mana semua pihak yang 

membuat surat tersebut datang dihadapan notaris, dan notaris membacakan dan 

menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut di beri tanggal dan 

di tandatangani oleh para pihak dan akhirnya baru di legalisasi oleh notaris; 

b)Waarmerking adalah pendaftaran dengan membubuhkan cap dan kemudian 

mendaftarkannya dalam buku pendaftaran yang disediakan untuk itu. (Ida Rosita, 

1999: 19) 
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 Menuru G.H.S Lumban Tobing, perbedaan terbesar anta akta otentik dan 

akta di bawah tangan adalah: a. akta otentik mempunyai tanggal yang pasti, 

sedangkan akta yang dibuat di bawah tangan tidak selalu demikian, b. Grosse dan 

akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan 

hakim, sedangkan akta yang dibuat di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan 

eksekutorial, c. Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat di bawah tangan 

lebih besar dibandingkan dengan akta otentik. (Lumban Tobing, 1983: 54) 

 Unsur-unsur yang penting untuk suatu akta adalah : a. Ditandatangi,b. 

Memuat peristiwa yang memuat menjadi dasar suatu hal, c. Diperuntukan sebagai 

alat bukti tertulis (Ahdiana Yuni, 2008: 25). Menurut Sudikno Mertokusumo, 

syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu surat dapat disebut akta, yaitu : 

1. Surat harus ditanda tangani Keharusan tanda tangan bertujuan untuk 

membedakan akta yang sah dengan akta yang dibuat oleh orang lain, 

jadi fungsi tanda tangan sendiri adalah untuk mengindividualisir sebuah 

akta sehingga penandatanganan dapat di indetifikasi dan sudah 

sepatutnya orang yang menandatangani isi dari akta terikat pada akta 

tersebut. 

2.  Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau 

perikatan, Peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu dan dibutuhkan 

sebagai alat pembuktian haruslah merupakan peristiwa hukum yang 

menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan. Jika peristiwa hukum yang 

disebut dalam surat itu tidak memuat peristiwa hukum yang dapat 
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menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, maka surat itu bukanlah 

akta sebab tidaklah mungkin surat tersebut dapat digunakan sebagai alat 

pembuktian. 

3. Surat diperuntukan sebagai alat bukti. Untuk mengetahui apakah surat 

itu sejak semula dibuat untuk alat bukti adalah tidak mudah, jadi tidak 

menimbulkan ketidakpastian sejak semula para pihak harus menyadari 

bahwa surat itu dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian 

hari. 

4. Akta harus ditulis dan dibaca. Artinya dapat dibaca apa yang ditulis 

didalam akta itu dan tidak harus menerka-nerka apa yang tercantum 

didalamnya, hal ini sangat penting untuk kepastian hukum. ( Sudikno 

Mertukusumo, 2009:116) 
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2.4  Kerangka Berpikir 
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PELAKSANAAN PRINSIP 

SYARIAH AKAD 

PEMBIAYAAN MURABAHAH 

Akad sesuai 

Prinsip Syariah 
Akad tidak sesuai 

Prinsip syariah 

1. AL-QURAN 

2. SUNAH RASUL 

3. Fiqh Muamalah 

4. KUHPerdata 

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan 

Syariah 

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang perdilan 

agama 

7. FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL 

8. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 

9. Buku Panduan OJK 

Pelaksanaan akad murabahah masih ditemui yang tidak sesuai dengan prinsip 

syariah 

1) Pelaksanaan prinsip syariah akad 

pembiayaan murabahah 

2) Implikasi akad yang tidak sesuai dengan 

prinsip syariah 

HASIL PENELITIAN: 

1) Mengetahui Pelaksanaan prinsip syariah akad pembiayaan murabahah 

2) Memahami dampak dan apa yang terjadi apabila di temukan akan yang tidak sesuai Prinsip 

syariah. 

Metode penelitian 

Yuridis sosiologis 

1)Wawancara 

2observasi 

3)Dokumentasi  

1)Prinsip syariah, 2)Akad,  3) Macam-macam akad 

4)berakhirnya akad , 5) Murabahah,  6 )Syarat murabahah 

7) Rukun Murabahah, 8)Bank syariah,  9)Pembiayaan  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian 

Hukum Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan yuridis sosiologis atau socio legal research. (Soekanto, 1986: 10).  

Dimana dalam penelitian ini langkah-langkah teknis yang dilakukan 

mengikuti pola penelitian ilmu sosial serta ekonomi khususnya ekonomi syariah. 

Sebab permasalahan yang akan diteliti adalah berdasarkan pada perlindungan 

hukum konsumen yang mayoritas di Indonesian ini menganut agama islam serta 

memegang teguh syariat islam. Terkait Kajian yuridis apakah sudah sesuai dengan 

hukum yang berlaku di masyarakat baik hukum nasional maupun hukum ekonomi 

syariah. 

Metode pendekatan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara 

pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen, metode ini digunakan 

berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain: (Moleong, 2010: 9-10 

1. Metode yuridis sosiologis menyajikan secara langsung hakikat hubungan 

antara peneliti dan responden. 

2. Metode yuridis sosiologis lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri 

dengan banyak pola-pola nilai yang dihadapi sebagai penelitian. 
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3.2 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum 

ini adalah penelitian hukum kualitatif. Metode kualitatif menurut Denzin dan 

Lincoln 1987 oleh Moloeng dalam Metode Penelitian Kualitatif menyatakan 

bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang 

ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan 

jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Moloeng, 2010: 5). 

 Penelitian ini bisa dikatakan juga penelitian yang dilakukan terhadap 

keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan 

maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, 

setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi 

masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah ( Bambang 

Waluyo, 2002;15) 

3.3 Fokus Penelitian 

 Fokus pada dasarnya adalah masalah yang bersumber dari pengalaman 

penelitian atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari kepustakaan ilmiah 

ataupun kepustakaan lainnya. (Moleong, 2014: 92). Dalam hal ini peneliti 

memiliki fokus penelitian terdiri dari 2 hal yaitu : 

1. Pelaksanaan Prinsip syariah akad pembiayaan murabahah dalam perspektif 

hukum ekonomi syariah. 

2. Implikasi terhadap akad yang tidak sesuai dengan prinsip syariah 
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3.4 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akad dilakukan lokasi 

penelitian akan mengacu paa lokasi ini, bisa di lokasi tertentu atau tempat tertentu 

Lokasi dalam penelitian ini yaitu kepada Notarissebagai pelaksanaan pembuat 

akad pembiayaan ,serta lembaga yang berwenang dalam mengatasi permasalahan 

ekonomi syariah terutama dalam masalah jual beli syariah meliputi MUI (majelis 

ulama Indonesia) di kota semarang yang telah mengeluarkan Fatwa DSN MUI 

dan kepada Bank/ Lembaga pembiayaan syariah yang menjalankan akad. 

3.5 Sumber Data  

Sumber data penelitian adalah “ sumber darimana data dapat diperoleh.” 

(Moleong, 2010:114), jenis data  di dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 

(dua) jenis sumber data, yaitu: 

3.5.1 Sumber Data Primer 

 Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang 

diamati atau diwawancarai (Moleong, 2002 : 112) pengertian lain sumber data 

primer adala  data yang diperoleh langsung dari informan atau responden, 

diantaranya: (Ashshofa, 2004: 123) 

a. Informan 

 Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. (Moleong, 2010: 

132) Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah orang-orang 
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yang berkaitan langsung dan tidak langsung dalam Pelaksanaan prinsip 

syariah  dalam akad pembiayaan murabahah . 

b. Responden 

 Responden  merupakan sumber data yang berupa orang yang 

dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar 

belakang yang dialaminya sendiri. Pendapat lain mengatakan bahwa 

responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan 

peneliti, untuk tujuan penelitian itu sendiri. (Ashshofa, 2010: 20).  

Dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah Masyarakat yang 

membuat akta dalam akad syariah. 

3. 5. 2 Sumber Data Sekunder 

 Data Sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari 

informan/responden (Ashshofa, 2004: 123). Sedangkan  menurut lofland yang 

dikutip dalam (Moleong, 2002: 112) bahwa selain kata-kata/ tindakan sebagai 

sumber utama, data tambahan seperti dokumen dan lain-lain merupakan sumber 

data yang dapat dilihat dari segi sumber data. Sumber data sekunder yang 

digunakan : 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal  1320  KUH 

Perdata  tentang  syarat  sah perjanjian 

c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah 

d. AL-QURAN 

e. Sunah Rasul 
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f. Kompilasi Hukum Islam 

g. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

h. Fatwa Dewan Syariah Nasional 

i. Dokumen dan hasil-hasil penelitian yang ada kaitannya dengan 

pembuatan akta dalam akad syariah.  

j. Dokumen dan Data Pendukung lainya 

3.6 Teknik Pengambilan Data 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai cara yang 

disesuaikan dengan informasi yang diinginkan, antara lain : 

3.6.1 Wawancara 

 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu  (Moleong, 2010: 

186). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat pengumpulan data dengan 

berupa pedoman wawancara yaitu instrumen yang berbentuk pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan kepada Muhammad Hafid, S.H selaku notaris, Abdul 

Rokhmad selaku Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia (Jawa 

Tengah), Ayu Rokmawati bagian pengawasan lembaga keuangan syariah. 

3.6.2 Observasi 

 Metode observasi adalah pengamatan langsung kepada suatu objek yang 

akan diteliti, observasi dapat dilakukan dalam suatu waktu yang singkat. 

(Keraf,1979: 162). tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan cara 
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Pembuatan akta para notaris, apakah mereka dalam melakukan kegiatan 

pembuatan akta sudah sesuai dengan prinsip syariah atau standarisasi akad, cara 

mereka menyelesaikan konflik apabila timbul sengketa, .Dalam penelitian ini, 

peneliti mengamati secara langsung dampak yang diperoleh oleh para pembuat 

akta. Melalui observasi maka peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dengan 

alasan: 

a. Untuk melihat langsung apakah notaris melakukan kegiatannya sudah 

sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai prinsip syariah; 

b. Untuk mengetahui cara penyelesaian apabila timbul sengketa apabila akta 

tidak sesuai standar atau tidak adanya standarisasi. 

3.6.3 Teknik Mempelajari Dokumen 

 Untuk memanfaatkan dokumen yang padat isi biasanya digunakan teknik 

tertentu. Teknik yang paling umum digunakan ialah content analysis atau disini 

diutamakan kajian isi. (Moleong, 2010: 219-220) 

 Beberapa definisi dikemukakan untuk memberikan gambaran tentang 

konsep kajian isi tersebut, Berelson (1952, dalam (Guba dan Lincoln, 1981: 240) 

mendefinisikan kajian isi sebagai teknik penelitian untuk keperluan 

mendiskripsikan secara objektif, sistematis, dan kuantitatif tentang manifestasi 

komunikasi. (Weber, 1985: 9) menyatakan bahwa kajian isi adalah metodologi 

penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan 

yang sahih dari sebuah buku atau dokumen. Definisi berikutnya (Moleong, 2010: 

220) memberikan definisi agak lain dan menyatakan bahwa kajian isi adalah 
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teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha 

menemukan karekteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematif. Dari 

segi penelitian kualitatif tempaknya definisi terakhir lebih mendekati teknik yang 

diterapkan. 

3.7 Studi Pustaka 

Studi Kepustakaan merupakan metode tunggal yang digunakan dalam 

penelitian hukum normative, sedang bagi peneliti hukum empiris (sosiologis) 

studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan 

bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan. (Waluyo, 2002: 50). 

Dengan itu penulis menggunkan studi pustaka dari wawancara dan pengamatan 

serta membaca, mencatat literatur yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi 

Syariah, tentang pelaksanaan prinsip syariah akad pembiayaan murabahah. 

3.8 Validitas Data 

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik Triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabasahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. 

(Moleong,2010: 330). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi 

dengan sumber: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara; 
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2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi; 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu; 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi; 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. (Moleong, 2010: 331). 

3.9 Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke 

dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Moleong, 2010: 248). Analisis 

data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain.  

Secara etimologi “hipotesis” berarti dugaan sementara atau jawaban 

sementara. Menurut (Ashshohfa, 2010: 66) Proses analisis data sebenarnya 

merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesis-

hipotesis, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti dapat digunakan 

untuk merumuskan hipotesis. Hanya saja pada analisis data, tema, dan hipotesis 
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lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya denga sumber-

sumber data yang ada.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan 

keadaan atau fenomena di lapangan yang dipilih secara sistematis menurut 

kategorinya untuk memperoleh kesimpulan dengan menggunakan bahasa yang 

mudah dicerna atau mudah di fahami oleh masyarakat umum. (Anas Sudiyono, 

1987: 46). Lebih jelasnya  analisis data penelitian menggunakan data kualitatif 

model interaktif yang berlangsung terus-menerus dan berkelanjutan, analisis 

model interaktif melalui berbagai alur langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang 

diperlukan yang dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk apa yang ada di 

lapangan kemudian data tersebut dicatat (Moleong, 2010: 106). Pengumpulan data 

ini dilakukan berkaitan dengan data penelitian yang ada di lapangan yaitu peneliti 

melakukan wawancara kepada masyarakat yang mebuat akta dalam akad syariah 

serta kepada para pembuat akta. Adapun langkah-langkahnya yaitu : melakukan 

pra-penelitian, mencari bahan dan literatur yang diperlukan, melakukan diskusi 

dengan pihak-pihak terkait, penelitian di lapangan, mendapat dokumen dan hasil 

wawancara. 

2. Reduksi Data 

 Reduksi data termasuk dalam kategori pekerjaan analisis data. Data yang 

berupa catatan lapangan (field notes).  Mereduksi data berarti merangkum, 
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memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. (Sugiyono, 2011: 247). 

 Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan 

dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena 

itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang 

dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus 

dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Reduksi data 

merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan 

kedalaman wawasan yang tinggi. (Sugiyono, 2011: 249) 

3. Penyajian Data 

 Menurut Milles dalam bukunya Analisis Data Kualitatif  Penyajian data 

adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Milles, 1992: 17). Penyajian 

data ini membantu peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-

bagian tertentu dari hasil penelitian. Data yang diperoleh dari objek penelitian 

baik dari data primer maupun sekunder akan disusun secara sistematis dan 

disajikan dalam bentuk laporan penelitian secara kualitatif yaitu berdarkan konsep 

teori, peraturan perundang-undangan dan hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan, kemudian disusun. 

4. Menarik Kesimpulan (Verifikasi) 
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 Kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau 

kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang muncul dari data yang harus diuji 

kebenarannya, kekokohan, dan kecocokan yaitu mencapai validitasnya (Milles, 

1992: 19). Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik simpulan 

sebagai suatu yang berkaian pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan 

data berlangsung. Dalam hal ini peneliti mengkoreksi kembali hasil penelitian 

dengan catatan yang di dapat di lapangan selama penelitian. Setelah data tersebut 

sesuai, maka dapat ditarik simpulan dari setiap item yang ada. Tahapan analisis 

data kualitatif diatas melibatkan beberapa komponen data interaktif yang 

merupakan suatu proses siklus dalam melakukan analisis data. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1Gambaran Umum Lokasi penelitian 

4.1.1.1 Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

a)  Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah  

 Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah, terbentuk pada tanggal 27 

ebruari 1975 di Masjid Baiturrahman Semarang. Kepengurusan awal 

direstui oleh Pj. Gubernur KDH Tk. I Jawa Tengah. Pada awal tahun 1975 

itu, segera terbentuk Majelis Ulama Indonesia Tk II seluruh Jawa Tengah. 

Meskipun antara satu daerah dengan daerah lain secara struktur tidak 

sama, namun tidak mengurangi arti dan fungsi keberadaan Majelis Ulama. 

Hal itu disebabkan belum adanya kesatuan sikap, sehingga dari hasil 

konsultasi dan informasi yang ada, dijadikan pedoman dalam 

pembentukan kepengurusan. Dalam melaksanakan kegiatannya, MUI Jawa 

Tengah mendapatkan fasilitas dari Yayasan Masjid Baiturrahman berupa 

Kantor Sekretariat beserta perlengkapanya, serta 3 (tiga) orang staf dari 

Yayasan untuk diperbantukan di MUI.1 Dalam kiprahnya, di awal 

kepengurusan MUI Jawa Tengah, bertitik tolak pada tujuan dasar 

dibentuknya MUI, antara lain :  
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a) Membina dan mengembangkan kehidupan ke agamaan dan 

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di kalangan masyarakat 

luas.  

b) Mengusahakan penghayatan keagamaan dan kepercayaan terhadap 

Ketuhanan Yang Maha Esa di segala bidang pembangunan. 

 c) Memelihara dan memantapkan iklim kerukunan hidup di kalangan 

umat beragama. 

 d) Membina, memelihara, dan meningkatkan adanya gairah membangun 

bagi masyarakat. 

 e) Memelihara terciptanya secara terus menerus "Situasi Pendekatan" 

antara pemerintah dan rakyat, sehingga antara keduanya selalu timbul 

adanya saling pengertian yang serasi dalam membangun Negara dan 

masyarakat. 

b) Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah 

 a) Visi  

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan 

kenegaraan yang baik, memperoleh ridlo dan ampunan Allah swt menuju 

masyarakat berkualitas demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum 

muslimin dalam wadah Negara KesatuanRepublik Indonesia sebagai 

manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam  

b) Misi 

 1) Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif 

dengan menjadikan ulama sebagai panutan sehingga mampu mengarahkan 
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dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah 

Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah.  

2) Melaksanakan dakwah Islam, amar ma‟ruf nahi mungkar dalam 

mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas 

(khaira ummah) dalam berbagai aspek kehidupan. 

 3) Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam 

mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. (Majelis Ulama Indonesia, 2011: 7) 

c) Stuktur Organisasi 

Susunan dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah 

Masa khidmah 2016-2021 ( Surat keputusan Dewan pimpnan majelis 

Indonesia pusat Nomot: KEP-279/MUI/III/2016) 

I. DEWAN PERTIMBANGAN 

Ketua    : Drs. H. Ali Mufiz, MPA. 

Wakil Ketua  : H. Ganjar Pranowo, S.H. 

Sekertaris  : Drs. KH. Dzikron Abdullah 

Anggota  : 1. KH. Habib Lutfi bin Ali Yahya 

     2.  Drs. H Achamad 

     3. Drs. H. Ahmadi, M.Ag. 

     4. Ir. H. Boedi Santoso 

     5. H. Imam Syafi‟I, S.E.,M.M. 

     6. Prof. Dr. HM. Mutharom, MM. 

     7. Drs. HM Chabib Thoha, M.A. 
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     8. Prof. Dr. H .Muhibbin Noor, M.A. 

     9. Prof. Dr .H. Yos Juhan Utama, S.H., M.Hum. 

     10. Prof. Dr. Fathur Rohman, M.Hum. 

     11. H. Anis Malik Toha, Lc,M.A., Ph.D. 

     12. Dr. H. Noor Ahmad, M.A. 

     13. Dr. Ir. H, Edy Noersasongko, M.Kom. 

     14. Drs. KH. Ubaidillah Shodaqoh, S.H. 

     15. Drs. H. Tafsir, M.Ag 

     16. KH. Shodiq Hamzah. 

II. DEWAN PIMPINAN HARIAN  

Ketua Umum  : Dr. KH. Ahmad Darodji, M.Si. 

Wakil Ketua Umum : Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A. 

Ketua   : KH. Haris Shodaqoh. 

Ketua   : KH. Habibullah Idris. 

Ketua   : Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D. 

Ketua   : Drs. H. Musman Tholib, M.Ag. 

Ketua   : Drs. HM. Aminuddin Sanwar, M.M. 

Ketua   : Prof. Dr. H. Nashruddin Baidan, M.A. 

Ketua   : Dra. Hj. Siti Munawaroh Thowaf, M.Ag. 

Ketua   : Drs. Ibnu Djarir.  

Sekertaris umum : Drs. H. Muhyiddin, M.Ag. 

Sekertaris   : Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. 

Sekertaris   : Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag. 
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Sekertaris   : Drs. H. Multazam Ahmaf, M.Pd. 

Sekertaris   : Drs. H. Agus Fathuddin Yusuf, M.Si. 

Sekertaris   : Dr. Hj. Ummul Baroroh, M.Ag. 

Bendahara Umum : H. Soewanto, S.E.,M.M. 

Bendahara  : H. Musta‟in 

Bendahara  : Dr. H. Nurhadi, S.E.,M.Si.  

 

4.1.1.2 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

a)  Sejarah 

 Otoritas Jasa Keuangan  dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 

Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah diresmikan pada 

16 Juli 2012. Otoritas Jasa Keuangan  menjalankan tugas dan 

wewenangnya independen bebas dari campur tangan pihak lain,  kecuali 

untuk hal-hal lain yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang. 

sebelum pada akhirnya OJK menjalankan seluruh rangkaian tugasnya 

secara menyeluruh, antara lain: 

1) 15 Agustus 2012 dibentuk Tim Transisi OJK Tahap I yang 

bertugas untuk membantu para Dewan Komisioner OJK dalam 

melaksanakan tugas. 

2) 31 Desember 2012, OJK secara efektif beroperasi dengan cakupan 

tugas Pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank. 

3) 18 Maret 2013, dibentuk Tim Transisi OJK Tahap II yang 

bertugas membantu Dewan Komisioner OJK yang melasanakan 
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pengalihan fungsi, tugas dan wewenang Pengaturan dan 

Pengawasan Perbankan dari BI. 

4) 31 Desember 2013, OJK sepenuhnya menjalani tugasnya dalam 

mengawasi kinerja Perbankan. 

5) 01 Januari 2015, OJK mulai meluaskan pengawasannya ke 

industry Non-Bank, yaitu Pengaturan dan Pengawasan Lembaga 

Keuangan Mikro (LKM). 

 Dalam penelitian ini penulis fokus ke Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) Regional 3 Jawa Tengah Dan DIY beralamat di Jl. Kyai Saleh 

No.12 - 14, Mugassari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 

50243. 

b) Visi dan misi 

VISI 

Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas 

industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan 

konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa 

keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global 

serta dapat memajukan kesejahteraan umum. 

 

MISI 

Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah: 

Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa 

keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; 



60 
 

 
 

Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan 

stabil; 

Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.  

(https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx, diakses pada 

tanggal 18 agustus 2019 pukul 17.53) 

4.1.1.3 Notaris  

 Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang oleh undang-undang 

untuk membuat akta otentik, dalam penelitian penulis fokus pada notaris di KoTA 

Semarang  Muhammad Hafid, S.H. Yang kantornya beralamat di Jl. Sriwijaya 

No.57, Wonodri, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50242 

4.1.2 Pelaksanaan Prinsip syariah dalam akad  Murabahah 

Dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah juga perlu diperhatikan 

prinsip syariah, Dari hasil wawancara dengan Majelis Ulama Indonesia Jawa 

Tengah : 

“Pelaksanaan pembuatan akad pembiayaan harus melibatkan tentu ahli 

hukum, seperti notaris kemudian dari sisi syariahnya itu yang penting 

adalah Kaidah-kaidah ekonomi syariah atau kaidah-kaidah fiqih yang 

berkaitan dengan ekonomi syariah itu harus dipertimbangkan antara lain 

misalnya harus ada kaidah yang dipisahkan yang halal dengan yang haram  

itu salah satu prinsip syariah , memperhatikan fatwa-fatwa ekonomi syariah 

yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulsma Indonesia, 

dalam fiqih secara umum mengenai pelaksanaaan prinsip syariah tidak 

terlalu dibahas Karena ini mencakup aspek perkembangan masyarakat itu 

semua prinsip-prinsip yang harus ada dalam pembuatan akta dalam akad 

pembiayaan syariah..prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan 

hukum islam” ( Wawancara dengan Abdul Rokhamad, 15 Maret 2019 Jam 

09.00 WIB,  Di kampus 3 Fisip Universitas Islam Negeri Walisongo, 

Ngaliyan, Semarang). 

https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx
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Dari hasil wawancara diatas tersebut dapat memberikan informasi mengenai 

apa yang perlu di perhatikan dalam pelaksanaan pembuatan akad pembiayaan 

syariah, dalam pelaksanaan yang perlu diperhatikan itu ada 2 yaitu Kaidah-kaidah 

ekonomi syariah dan Fatwa-fatwa ekonomi syariah yang di keluarkan oleh Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dan harus melibatkan ahli-ahli hukum 

seperti notaris. Prinsip syariah merupakan pernjanjian berdasarkan hukum islam 

dalam hal ini perjanjian antara lembaga keuangan syariah dan pihak lain untuk 

penyimpanan dana atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. 

Dalam perjanjian tertulis di akta , pengertian akta adalah sebagai berikut: 

 “Akta/akte dibedakan dalam: Akta resmi atau otentik (authentiek) 

Contoh: Akta Hibah, Akta Pendirian Perusahaan, Akta Perkawinan, Akta 

Tanah, Akta dibawah tangan (onder hands) Contoh: Perjanjian 

Perdamaian, Perjanjian Pemborongan, Perjanjian Utang-piutang. Akta 

Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Akta Bawah Tangan Yang Di-

waarmerking, perbedaan akta, autentik :1. Bentuknya ditentukan UU  2.  

Harus dibuat oleh Pejabat yg berwenang. 3.  Mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sempurna. 4.  Bila kebenarannya dibantah, yang 

membantah harus membuktikan ketidak benarannya.  Sedangkan Akta  

bawah tangan : 1.  Bentuknya bebas; 2.  Dapat dibuat oleh setiap orang yg 

berkepentingan. 3.  Apabila diakui mempunyai kekuatan pembuktian yang 

sempurna. 4.  Bila kebenarannya dibantah, maka yang mengajukan bukti 

harus membuktikan kebenarannya (melalui saksi-saksi).”  (wawancara 

dengan  Noataris Muhammad Hafid, S.H, 26 Maret 2019 Jam 09.00 WIB, 

Di Kantor Notaris & PPAT Muhammad Hafid, S.H, Kota Semarang). 

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan akta adalah suatu perjanjian 

yang dibuat oleh notaris, Dan untuk mengenai akta yang dibahas dalam 

pembuatan akad pembiayaan merupakan akta otentik. Untuk mencapai pembuatan 

akta dalam akad pembiayaan murabahah yang sberdasrkan prinsip syariah harus 
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ada awal akta, isi akta dan akhir akta. Menurut hasil wawancara dengan notaris 

yaitu  

“ Dalam pelaksanaan membuat akad harus diperhatikan prinsip syariah, 

prinsip syariah yang dimaksud yaitu dalam isi akta harus berisi asas-asas 

dalam perjanjian syariah, asas-asas tersebut yaitu    Asas Ibahah (Mabda‟ al-

ibahah), Asas Kebebasan Berakad (Mabda‟ Hurriyah at-Ta‟aqud),  Asas 

Konsensualisme (Mabda‟ ar-Radha‟iyyah)/ pacta sunt servanda,  Asas Janji 

itu Mengikat, Asas Keseimbangan (Mabda‟ at- Tawazun fi al- 

Mu‟awadah),  Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan), Asas 

Amanah,  Asas Keadilan, Asas Personalia Akad” (wawancara dengan  

Noataris Muhammad Hafid, S.H, 26 Maret 2019 Jam 09.00 WIB, Di 

Kantor Notaris & PPAT Muhammad Hafid, S.H, Kota Semarang). 

 

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan akad 

pembiayaan yang berdasrkan prinsip syariah harus mencangkup asas-asas 

perjanjian syariah dan juga harus berdasarkan keinginan para pihak . Selain itu 

dalam pelaksanaaan pembuatan akad pembiayaan yang berdasarkan prinsip 

syariah perlu juga diperhatikan klausula-klausula dalam pembuatan akad 

pembiaayaan , 

Akad paling kurang memuat klausula sebagai berikut: a. 

Jumlah/Maksimum Pembiayaan (ObjekAkad); b. Tujuan Pembiayaan c. 

Jangka Waktu Pembiayaan; d. Imbalan (marjin, ujrah/fee, bagi hasil); e. 

Pembayaran (Payment =Taqsith, Muajjal) f. Persyaratan Pencairan 

(Predisbursment atau conditions precedent); g. Pernyataan dan jaminan 

(representationand warranties); h. Hal-hal yangWajib Dilakukan Nasabah 

(AffirmativeCovenant); i. Hal-hal yang Dilarang Dilakukan Nasabah 

(Negative Covenant); j. Peristiwa Cidera Janji (Event of Default 

atauTrigger Clause); k. Percepatan pelunasan (Accelaration Clause) l. 

Agunan Pembiayaan dan Asuransi barang agunan dengan syarat banker‟s 

clause; m. Biaya, Potongan, Pajak, Denda (ta‟zir)danTa‟widh. n. 

Pemberian kuasa kepada bank;o. Hak-hak bank untuk melakukan 

pengawasan;p. Penyelesaian Perselisihan; q. Klausula lain-lain 

Assignment Waiver 

Notices Counterparts Variations 

(Perubahan) (  Tim DSN-MUI INSTITUTE : 2018) ( Wawancara dengan 
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Abdul Rokhamad, 15 Maret 2019 Jam 09.00 WIB,  Di kampus 3 Fisip 

Universitas Islam Negeri Walisongo, Ngaliyan, Semarang). 

 

Dalam hasil wawancara dari narasumber Akad paling kurang memuat hal 

seperti diatas tapi tetap berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak bebas 

membuat perjanjian akan tetapi tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dan akad 

itu di sepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Majelis Ulama Indonesia, Jawa  Tengah : 

“ pelaksanaan  standar prinsip syariah perjanjian kontrak akad pembiayaan 

memang belum ada fatwa khusus dari Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia yang terkait dengan Pelaksanaan prinsip syariah 

pembuatan akta, Cuma kalau dilihat dari akad-akad misalnya murabahah 

dilihat dari isi fatwa-fatwanya notaris sudah bisa menjelaskan ke dalam 

akta, padahal standar saya rasa perlu karena didalam dunia bisnis atau 

dunia hukum memerlukan ketentuan-ketentuan yang pasti sebagai 

pedoman bagi para pihak dalam menyelenggarakan.”  ( Wawancara 

dengan Abdul Rokhamad, 15 Maret 2019 Jam 09.00 WIB,  Di kampus 3 

Fisip Universitas Islam Negeri Walisongo, Ngaliyan, Semarang). 

 

Saat ini tidak ada yang mengatur secara khusus pelaksanaan prinsip syariah 

baik fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, tetapi notaris 

yang membuat akad sudah tahu prinsip-prinsip syariah yang harus ada di akad. 

Kesimpulan dari narasumber mengatakan sangat diperlukan ketentuan-ketentuan 

prinsip syariah sebagai pedoman bagi para pihak. Dan berdasarkan penelitian 

penulis di Otoritas Jasa Keuangan  

“ Saat ini dalam perbankan syariah khususnya pembuatan  akad 

pembiayaan memang belum memiliki standar pelaksanaan prinsip syariah 

yang baku, sekarang hanya berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 15/13/PBI/2013 Tentang Perubahan atas peraturan bank Indonesia 

Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum syariah.  Standar Kontrak 

Perjanjian hanya memberikan panduan minimum terkait klausul-klausul 

yang harus tertera Dalam kontrak perjanian pembiayaan yang disepakati 



64 
 

 
 

para pihak. Para pihak tetap diizinkan untuk membuat perjanjian sesuai 

dengan Asas kebebasan berkontrak (al hurriyah) namun harus tetap 

mematuhi ketentuan pokok yang telah ditetapkan  demi melindung 

kepentingan pemenuhan prinsip syariah, legal positif dan perlindungan 

konsumen. Standar pembiayaan murabahah yaitu harus terhindar dari yang 

melanggar prinsip syariah Riba, Maysir, gharar, hara,, zalim, Risywah 

(Suap)”( Wawancara dengan Ibu Ayu, 20 Maret 2019 Jam 10.00 WIB,  Di 

Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 Jawa Tengah Dan DIY) 

 

Kesimpulan dari narasumber saat ini untuk pembuatan akad berpedoman pada 

Peraturan bank Indonesia karena belum adapengaturan secara khusus mengenai 

pelaksanaan prinsip syariah , standar pelaksanaan prinsip syariah di anggap hanya 

memberikan panduan minimum untuk para pihak.  

4.1.2 Implikasi akad yang tidak sesuai dengan Prinsip syariah 

Dalam penelitian ini saya memfokuskan mengenai apabila ditemui akad yang 

tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sejarah pembiayaan syariah di Indonesia dari 

hasil penelitian yaitu: 

“Pembiayaan syariah sudah ada sejak tahun 2005 saat bank pertama 

syariah berdiri. Bank syariah pertama yang ada di Indonesia yaitu bank 

muamalat saat itu belum ada  pengaturan regulasi bank syariah jadi yang 

digunakan adalah regulasi bank konvensional.  Walaupun bank syariah 

sudah berdiri dari 2005 tetapi masih ditemui akad yang tidak sesuai 

dengan standar atau tidak sesuai dengan prinsip syariah. “( Wawancara 

dengan Ibu Ayu, 20 Maret 2019 Jam 10.00 WIB,  Di Kantor Otoritas Jasa 

Keuangan Regional 3 Jawa Tengah Dan DIY). 

 

Di Indonesia pembiayaan syariah sudah ada sejak tahun 2005 dan pada saat itu 

pembiayaan syariah tidak ada pengaturan hukumnya jadi masih menggunakan 

pengaturan hukum konvensional.Informasi yang saya dapatkan dari hasil 
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wawancara dengan Majelis Ulama Jawa Tengah Indonesia mengenai pembiayaan 

di Indonesia: 

“Biasanya di masyarakat pembiayaan-pembiayaan itu terkadang kecil-

kecil ya jadi dirasa belum dibutuhkan standarisasi padahal sangat butuh 

jadi kalau ditemui akad yang tidak sesuai dengan standar biasanya tidak 

dilaporkan.” ( Wawancara dengan Abu Rokhamad, 15 Maret 2019 Jam 

09.00 WIB,  Di kampus 3 Fisip Universitas Islam Negeri Walisongo, 

Ngaliyan, Semarang). 

 

Jadi didalam masyarakat masih ditemui akad-akad yang tidak sesuai dengan 

Prinsip syariah. Tetapi masyarakat masih menganggap pelanggaran-pelanggaran 

akad tersebut bukanlah hal yang penting jadi tidak dipermasalahkan Salah satu 

bentuk contoh pelanggaran yang ditemui dimasyarakat yaitu menurut narasumber 

Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan: 

“ Dari banyaknya akad pembiayaan yang ada dimasyarakat ada beberapa 

akad yang sering ditemui pelanggaran yaitu  murabahah jual beli 

pelanggarannya seperti bukti bukti pembiayaannya yang kedua yaitu 

musyarakah dan mudharabah modal usah mengenai buktinya juga” ( 

Wawancara dengan Ibu Ayu, 20 Maret 2019 Jam 10.00 WIB,  Di Kantor 

Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 Jawa Tengah Dan DIY). 

 

Dari informasi narasumber menjelaskan bahwa akad pembiayaan yang 

ditemui pelanggarannya yaitu murabahah, musyarakah dan mudharabah. dampak 

yang diterima dari ditemukannya pelanggaran-pelanggaran akad pembiayaan 

tersebut menurut narasumber : 

“Apabila ditemui bank yang melakukan pelanggaran Otoritas Jasa 

Keuangan memberikan surat pembinaan, bisa juga surat undangan untuk 

direksi,komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah bank yang melakukan 

pelanggaran. Apabila setelah di lakukan pembinaan bank tetap melakukan 

pelanggaran yang merugikan nanti akan diserahkan oleh divisi pengawasan 

perbankan syariah Otoritas Jasa Keuangan ke departemen investasi 
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perbankan syariah” ( Wawancara dengan Ibu Ayu, 20 Maret 2019 Jam 

10.00 WIB,  Di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 Jawa Tengah 

Dan DIY). 

 

Jadi di setiap Bank Syariah sudah ada pengawas masing-masing atau sering 

disebut Dewan Pengawas syariah . Otoritas Jasa keuangan sudah mengeluarkan 

regulasi mengenai Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Pengawas Syariah di 

dalam jangka waktu 6 bulan sekali wajib melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan 

dan Dewan Pengawas Syariah diwajibkan merivew perbankan syariah selama 1 

bulan sekali. Dewan Pengawas Syariah mengawasi sebelum bank mengeluarkan 

produknya. Untuk mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran akad yang tidak 

sesuai dengan standar ada upaya-upaya yang harus dilakukan .  

Sedangkan menurut Notaris : “Notaris hanya bertugas dalam pembuatan 

akta dalam akad pembiayaan yang telah disepakati oleh para pihak setelah 

lahirnya akta jika ditemui praktik akta yang bermasalah tidak sesuai dengan 

prinsip syariah notaris tidak ada kewajiban lagi “(wawancara dengan  

Noataris Muhammad Hafid, S.H, 26 Maret 2019 Jam 09.00 WIB, Di 

Kantor Notaris & PPAT Muhammad Hafid, S.H, Kota Semarang). 

 

Jadi menurut narasumber notaris hanya bertanggung jawab saat pembuatan 

akad apabila di temui permasalahan tidak ada kewajiban dari notaris karena akad 

yang dibuat notaris berdasarkan kesepakatan para pihak. Dan fungsi pelaksanaan 

prinsip syariah dari hasil wawancara sebagai berikut: 

 “pelaksanaan prinsip syariah pembuatan akad berfungsi untuk  

menyamakan semua prinsip dan menyesuaikan semua ketentuan dan 

memfokuskan ke bagian pengawasan perbankan syariah . pedoman 

pengawasannya ada 2 yaitu aktif dan pasif, aktif contohnya pemeriksaan 

perbankan syariah secara langsung 1 tahun sekali dan pasif adalah perbank 

diwajibkan memberikan laporan online maupun ofline ke otoritas jasa 

keuangan misalnya laporan bulanan mengenai keuangan , komisaris 

mengenai pengawasannya dan begitu pula dengan Dewan Pengawas 
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Syariah.” ( Wawancara dengan Ibu Ayu, 20 Maret 2019 Jam 10.00 WIB,  

Di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 Jawa Tengah Dan DIY). 

 

Dalam pelaksanaan Prinsip syariah ada pengawasannya yaitu dengan cara 

aktif dan pasif oleh Otoritas Jasa Keuangan(OJK) di bantu oleh Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pelaksanaan Prinsip syariah Akad Pembiayaan Murabahah 

 Dari hasil penelitian sampai saat ini di Indonesia belum ada Standar 

pelaksanaan prinsip syariah yang secara khusus dalam akad pembiayaan 

Murabahah Tetapi dalam prakteknya  akta dalam akad pembiayaan berlandaskan 

peraturan bank Indonesia nomor 7/46/PBI/2005, belum ada pula fatwa-fatwa yang 

mengatur secara khusus mengenai hal tersebut itu semua menurut narasumber 

penelitian ini. Dan walaupun tidak adanya kekhususan mengenai  standar 

Pelaksanaan prinsip syariah akta dalam akad pembiayaan murabahah tetapi harus 

memenuhi standar-standar tertentu setidaknya dalam akad berisi klausula sebagai 

berikut: Jumlah/Maksimum Pembiayaan (ObjekAkad); ,Tujuan Pembiayaan, 

Jangka Waktu Pembiayaan; ,Imbalan (marjin, ujrah/fee, bagi hasil);, Pembayaran 

(Payment =Taqsith, Muajjal), Persyaratan Pencairan (Predisbursment atau 

conditions precedent); ,Pernyataan dan jaminan (representationand warranties);,  

Hal-hal yang Wajib Dilakukan Nasabah (Affirmative Covenant), Hal-hal yang 

Dilarang Dilakukan Nasabah (Negative Covenant);, Peristiwa Cidera Janji (Event 

of Default atauTrigger Clause) ,Percepatan pelunasan (Accelaration Clause), 



68 
 

 
 

Agunan Pembiayaan dan Asuransi barang agunan dengan syarat banker‟s clause, 

Biaya, Potongan, Pajak, Denda (ta‟zir)danTa‟widh,. Pemberian kuasa kepada 

bank;, Hak-hak bank untuk melakukan pengawasan;, Penyelesaian Perselisihan; , 

Klausula lain-lain (miscellaneous). Assignment 

Variations (Perubahan) () (  Tim DSN-MUI INSTITUTE : 2018) 

 Hal lain yang perlu diperhatikan ialah asas-asas dalam berakad yaitu : 

(Yazid Afandi, 2009:47) 

a. Asas Ibahah (Mabda‟ al- Ibahah) 

 Asas ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muammalat 

secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium “Pada asasnya segala sesuatu 

itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.” Asas ini merupakan 

kebalikan dari asas yang berlaku bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah 

bentuk-bentuk yang disebutkan dalil-dalil syariah, orang tidak dapat membuat 

bentuk baru ibadah yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi Saw. Bentuk-bentuk 

ibadah yang dibuat tanpa pernah diajarkan oleh Nabi Saw. Itu disebut bid‟ah dan 

tidak sah hukumnya. Dalam tindakan-tindakan muamalat berlaku asas sebaliknya, 

yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas 

atau tindakan itu. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khusus perjanjian, maka 

ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak 

ada larangan khusus mengenai perjanjian. 

b. Asas Kebebasan Berakad (Mabda‟ Hurriyah at- Ta‟aqud) 



69 
 

 
 

 Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum 

yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa 

terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang Syariah 

dan memasukkan klausal apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan 

kepentinganya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil. 

Namun demikian, di lingkungan mazhab-mazhab yang berbeda terdapat 

perbedaan pendapat mengenai luas dan sempitnya kebebasan tersebut. Nas-nas al-

Quran dan Sunnah Nabi Saw. serta kaidah-kaidah hukum Islam menunjukan 

bahwa hukum Islam menganut kebebasan berakad. Asas kebebasan berakad ini 

merupakan konkretisasi lebih jauh dan spesifikasi yang lebih tegas lagi terhadap 

asas ibahah dalam muamalat. 

Adanya asas kebebasan berakad dalam hukum Islam didasarkan kepada beberapa 

dalil antara lain adalah: 

a. Firman Allah, Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-

perjanjian)” (QS. 5:1) 

b. Sabda Nabi Saw. “Orang-orang muslim itu senantiasa serta kepada syarat-

syarat (janji-janji) mereka.” 

c. Sabda Nabi Saw., “Barang siapa menjual pohan korma yang sudah dikawinkan, 

maka buahnya adalah untuk penjual (tidak ikut terjual). Kecuali apabila pembeli 

mensyaratkan lain.” 

d. Kaidah hukum Islam, pada asasnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan 

akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan asas diri mereka melalui janji. 
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c. Asas Konsesualisme (Mabda‟ ar-Radha‟iyyah) 

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup 

dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya 

formalitas-formalitastertentu. 

Para ahli hukum Islam biasanya menyimpulkan asas konsensualisme dari dalil-

dalil hukum berikut. 

a. Firman Allah, “Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta 

sesamamu dengan jalan batil, kecuali (jika makan harta sesamamu dilakukan) 

dengan cara tukar-tukar berdasarkan perizinan timbal-balik (kata sepakat) diantara 

kamu” (QS. 4: 29). 

b. Firman Allah, “Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari 

mas kawin diatas dasar senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu 

sebagai suatu yang sedap lagi baik akibatnya” (QS. 4: 4) 

c. Sabda Nabi Saw., “Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kata sepakat (hadis 

riwayat ibn Hibban dan ibn Majah) 

d. Kaidah hukum Islam. Pada asasnya perjanjian (akad) itu adalah kesepakatan 

para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji. 

d. Asas Janji itu Mengikat 

 Dalam al-Quran dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. 

Dalam kaidah usul fikih, “ Perintah itu pada asasnya menunjukkan wajib”. Ini 
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berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi. Diantara ayat dan hadis 

dimaksud adalah. 

a. Firman Allah, “…. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan 

pertanggungjawabannya” (QS. 17:34). 

b. Asar dai Ibn Mas „ud, “janji itu adalah utang”. 

c. Ayat QS. 5: 1 dan hadis al-Hakim yang telah di kutip pada sub c. 2.1) dan 2.2) 

diatas 

e. Asas Keseimbangan (Mabda‟ at-Tawazun fi al- Mu‟ awdhah) 

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam 

bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menerapkan keseimbangan 

dalam memikul risiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang 

diberikan dengan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad 

yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan 

dalam memikul risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, dimana 

dalam konsep riba itu hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian 

usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat prosentase 

tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif 

f. .Asas Kebolehan (Mabda al-Ibahah) 

Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya,”Pada asasnya segala sesuatu itu 

dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang”.28 Kaidah fiqih tersebut 

bersumber pada dua hadis berikut ini: 
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Hadis riwayat al Bazar dan at-Thabrani yang artinya: 

“Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan Allah 

adalah haram, dan apa-apa yang didiamkan adalah dimaafkan. Maka terimalah 

dari Allah pemaaf-Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatupun”.29 

Hadis riwayat Daruquthni, dihasankan oleh an-Nawawi yang artinya: 

Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu 

sia-siakan dia dan Allah telah memberikan beberapa batas, maka janganlah kamu 

langgar dia, dan Allah telah mengharamkan sesuatu maka janganlah kamu 

pertengkarkan dia,dan Allah telah mendiamkan beberapa hal, maka janganlah 

kamu perbincangkan dia.30 Kedua hadis di atas menunjukkan bahwa segala 

sesuatunya adalah boleh atau mubah dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada 

dasar hukum yang melarangnya. Hal ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan 

luas kepada yang 

g. Asas Perjanjian Itu Mengikat 

Asas ini berasal dari hadis Nabi Muhammad saw yang artinya: “Orang-orang 

muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian (Klausul-klausul) mereka, kecuali 

perjanjian (klausul) yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 

haram”.Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan 

perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain 

dalam perjanjian.Sehingga seluruh isi perjanjian adalah sebagai peraturan yang 

wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. 

h. Asas Keseimbangan  
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Yang dimaksudkan dengan asas ini adalah asas yang menghendaki kedua belah 

pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.45 Dalam hal ini dapat diberikan 

ilustrasi, kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika 

diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui harta debitur, namun 

debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan 

iktikad baik. 

i. Asas Kepastian Hukum 

 Asas kepastian hukum ini disebut secara umum dalam kalimat terakhir 

QS. Bani Israil (17): 15 yang artinya, ”….dan tidaklah Kami menjatuhkan 

hukuman kecuali setelah Kami mengutus seorang Rasul untuk menjelaskan 

(aturan danancaman) hukuman itu….”. Selanjutnya di dalam QS.al-Maidah (5): 

95 dapat dipahami Allah mengampuni apa yang terjadi di masa lalu. Dari kedua 

ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa asas kepastian hukum adalah tidak 

ada suatu perbuatanpun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan tersebut. Asas 

kepastian hukum ini terkait dengan akibat perjanjian. Dalam hal ini hakim atau 

pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, 

sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan 

intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas Pacta 

Sunt Servanda dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang 

berbunyi, ”Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”. 
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j. .Asas Kepribadian (Personalitas) 

 Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang 

yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan 

perseorangan. Hal ini dapat dipahami dari bunyi pasal 1315 dan pasal 1340 KUH 

Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi: ”Pada umumnya seseorang tidak 

dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. 

Sedangkan pasal 1340 KUH Perdata berbunyi ”Perjanjian hanya berlaku antara 

para pihak yang membuatnya”.48 Namun ketentuan ini terdapat pengecualian 

sebagaimana yang diintrodusir dalam pasal 1317 KUH Perdata yang berbunyi: 

”Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu 

perjanjian yang 

dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung 

suatu syarat semacam itu”. Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat 

mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang 

ditentukan. Sedangkan di dalam pasal 1318 KUH Perdata tidak hanya mengatur 

perjanjian untuk diri sendiri tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan 

untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Dengan demikian asas 

kepribadian dalam perjanjian dikecualikan apabila perjanjian tersebut dilakukan 

seseorang untuk orang lain yang memberikan kuasa bertindak hukum untuk 

dirinya atau orang tersebut berwenang atasnya. 

Sedangkan menurut Pasal 21 Kompilasi Hukum ekonomi Syariah akad 

murabahah harus memenuhi asas :  
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a. Sukarela atau Iikhtiyar (setiap akad dilakukan berdasarkan kehendak para 

pihak dan bukan karena keterpaksaan) ; 

b. Menepati Janji atau amanah (setiap akad wajib dilaksanakan oleh para 

pihak) ; 

c. Kehati-hatian atau ikhtiyati (setiap akad dilakukan dengan pertimbangan 

yang matang ) ; 

d. Tidak berubah ( setiap akad memiliki tujuan yang jelas dan terhindar dari 

spekulasi) ; 

e. Saling menguntungkan (Setiap akad dilakukam untuk memenuhi 

kepentingan para pihak sehingga terhindar dari manipulasi) ; 

f. Kesetaraan atau taswiyah ( para pihak yang melaksanakan akad memiliki 

kedudukan yang setara, memiliki hak dan kewajiban yang seimbang); 

g. Transparansi (Akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak 

secara terbuka); 

h. Kemampuan (Akad dilakukan sesuai kemampuajn para pihak); 

i. Kemudahan atau Taisir (Akad memberi kemudahan bagi masing-masing 

pihak untuk melaksanakannya); 

j. Itikad baik (Akad dilaksanakan dalam rangka menegakan kemaslahatan); 

k. Sebab yang halal (Akad tidak bertentangan dengan hukum). 

4.2.2 Implikasi akad yang tidak sesuai prinsip syariah 

 Di Masyarakat Pada proses perjanjian tidak selamanya menguntungkan 

kedua belah pihak yang melakukan akad. Ada kalanya akad yang dilakukan itu 

mengandung kekurangan. Oleh karena itu akad tidak sesuai dengan standar. 
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Perjanjian sudah dapat dikatakan terwujud apabila unsur-unsur  tersebut sudah 

dapat dipenuhi. Dan dalam pembuatan akad ada syarat-syarat yang harus dipenuhi 

yaitu terjadinya akad, keabsahan akad, pelaksanaan akad, kepastian hukum,  dan 

tujuan pembuatan akad.. Firman allah mengenai akad : 

 

 Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagimu 

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

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya allah 

menetapkan hukum-hukum menurut yang di kehendakinya. ( Al- Mai‟dah [5] : 1) 

 Pada prakterknya masih ditemui akad yang tidak sesuai dengan Prinsip 

syariah contohnya mengenai ketentuan klausul-klausul akta pembiayaan masih 

mengacu pada hukum konvensional dan masing menggunakan istilah perjanjian 

konvensional, seperti 1) Pembebanan/ Angunan/Jaminan yang berupa Hak 

tanggungan, Fidusia, 2) Angsuran, 3) Pembayaran kembali/ pelunasan hutang, 4) 

Biaya, potongan dan pajak, 5) Cidera janji/ akibat cidera janji, 6)Risiko dan 

Asuransi, 7) Penyelesaian sengketa. Pembayaran kembali atau Reschedulling atau 

roll over pada nasabah tidak mampu membayar murabahah dianggap sebagai 

bentuk riba akibat pembebanan biaya tambahan atas kompensasi pertambahan 

waktu. untuk contoh akad murabahah akan dilampirkan. 
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Apabila ditemui akad yang tidak sesuai dengan Prinsip syariah, Bank 

syariah sudah ada namanya dewan pengawas syariah (DPS) , Dewan Pengawas 

Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah bagian dari organ Perusahaan 

yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan 

kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah. (PERATURAN 

OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 30/POJK.05/2014 TENTANG TATA 

KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN 

PEMBIAYAAN) Pengawasan penerapan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh 

DPS adalah untuk memastikan kepatuhan penerapan Prinsip Syariah dalam 

kegiatan usaha BPRS, yang mencakup: 1. pengawasan terhadap produk dan 

aktivitas baru BPRS; dan 2. pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, 

pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya.  

 Dalam melakukan pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru 

sebagaimana dimaksud dalam butir A.1., DPS melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. meminta penjelasan dari pejabat BPRS yang berwenang mengenai tujuan, 

karakteristik, dan fatwa dan/atau akad yang ... yang digunakan sebagai dasar 

dalam rencana penerbitan produk dan aktivitas baru; 2. memeriksa fatwa dan/atau 

akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru. Dalam hal produk dan 

aktivitas baru belum didukung dengan fatwa dan/atau akad dari DSN-MUI maka 

DPS mengusulkan kepada Direksi BPRS untuk meminta fatwa kepada DSN-MUI; 

3. mengkaji fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem dan prosedur produk 

dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; 4. memberikan 

pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru 
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yang akan dikeluarkan; dan 5. menjelaskan secara mendalam dan holistik 

mengenai pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru yang 

dikembangkan oleh BPRS. ( Surat edaran OJK, Nomor 15/22/DPbS Perihal : 

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.) 

Jadi tiap bank syariah sudah memiliki dewan pengawas syariah yang 

mengawasi secara aktif dengan pemeriksaan secara langsung maupun secara pasif 

dengan laporan online dan offline ke otoritas jasa keungan dan apabila ditemui 

akad yang tidak sesuai standar dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan. Dan laporan 

yang dibuat oleh Dewan pengawas Syariah memiliki teknik menyusun hasil 

pemeriksaan yang berisikan: Identitas temuan ( Jenis dokumen, pasal, halaman), 

menyusun usulan perbaikan, meminta komentar pengurus/ Manajemen LKS, 

pengarsipan laporan ( Nomor, salinan pribadi). Nantinya menurut hasil penelitian 

Otoritas Jasa keuangan bagian pengawasan akan memberikan surat pembinaan 

kepada bank tersebut apabila setelah pembinaan bank masih melakukan 

kekeliruan akan ditindak lanjuti dan dibahas akan mendapat sanksi seperti apa. 

Sanksi yang paling parah yaitu pencabutan kesyarihaan suatu bank. Alternatis 

penyelesai sengketa lainnya yaitu: Al- sulh (Perdamaian ADR) bisa melalui 

konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, penilaian ahli, Arbitrase melalui 

BASYARNAS, dan yang terakhir yaitu melalui Pengadilan Agama. Menurut 

Pasal  20 PBI No. 7/46/PBI 2005 mengatur bahwa penyelesaian sengketa dapat 

dilakukan melalui badan arbitrase syariah yaitu Basyarnas. Eksekusi atau putusan 

arbitrase syariah akan ditetapkan melalui Pengadilan Agama. Bank dan Nasabah 
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harus menyepakati kewenangan untuk mengadili apabila terdapat sengketa adalah 

melalui pengadilan agama sesuai dengan kewenangan absolut yang dimiliki 

berdasarkan pasal 55 Undang-Undang No 21 tahun 2008 Tentang perbankan 

syariah Juncto Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009..  

 

 

Contoh halaman hasil pemeriksaan pengawasan ( Tim DSN-MUI INSTITUTE, 

2018: 40) 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian penulis kesimpulan yang dapat diambil Di Indonesia 

Notaris dalam pembuatan akta masih berpedoman menggunakan Undang-Undang 

perbankan Nomor 21 Tahun 2008 dan hukum konvensional lainnya. Akta harus 

disepakati oleh para pihak. isi akta harus memuat asas-asas dalam perjanjian 

syariah asas-asas yaitu: yaitu    Asas Ibahah (Mabda‟ al-ibahah), Asas Kebebasan 

Berakad (Mabda‟ Hurriyah at-Ta‟aqud),  Asas Konsensualisme (Mabda‟ ar-

Radha‟iyyah)/ pacta sunt servanda,  Asas Janji itu Mengikat, Asas 

Keseimbangan (Mabda‟ at- Tawazun fi al- Mu‟awadah),  Asas Kemaslahatan 

(Tidak Memberatkan), Asas Amanah,  Asas Keadilan, Asas Personalia Akad. 

Selain memperhatikan asas-asas tersebut dalam perbuatannya juga harus 

memperhatikan kaidah-kaidah ekonomi syariah dan fatwa-fatwa ekonomi syariah 

yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dan 

Standar pembiayaan murabahah yaitu harus terhindar dari yang melanggar prinsip 

syariah Riba, Maysir, gharar, hara,, zalim, Risywah (Suap) 

Di Indonesia masih ditemui akad-akad yang tidak sesuai dengan standar 

sekarang apabila ditemui diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah . Akad 

diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) apabila melalui jalan musyawarah 

tidak selesai Dewan Pengawas Syariah (DPS) bisa megadukan ke Otoritas Jasa 
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Keuangan (OJK) selanjutnya akan memberikan surat pembinaan kepada bank 

tersebut apabila setelah pembinaan masih melakukan kekeliruan akan ditindak 

lanjuti dan mendapatkan sanksi.apabila musyawarah tidak menemui titik temu 

penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui badan arbitrase syariah yaitu 

Basyarnas. Eksekusi atau putusan arbitrase syariah akan ditetapkan melalui 

Pengadilan Agama. 

5.2 Saran 

Saran yang penulis berikan dalam penulisan ini yaitu, untuk Otoritas Jasa 

Keuangan adalah meningkatkan proses pelaksanaan perlindungan hukum dalam 

perspektif hukum ekonomi syariah yang menekankan standar prinsip akta dalam 

akad pembiayaan dengan cara membuat regulasi dan untuk Majelis ulama 

Indonesia membuat Fatwa Syariah Nasional mengenai standaryang tepat karena 

pentingnya regulasi dan Fatwa Syariah Nasional dalam pembentukan akad untuk 

sebagai pedoman penyelesaian sengketa dalam kontrak hukum ekonomi syariah 

sekaligus sebagai pedoman yang memudahkan para notaris dan pelaku keuangan 

syariah untuk para al‟aqidain atau para pihak. Dan untuk para pihak yang terlibat 

dalam pembuatan akad diharapkan kritis dalam melakukan pembuatan akta dalam 

akad pembiayaan agar tidak ditemui akad-akad yang tidak sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah. Dengan demikian kepatuhan dan kesesuaian terhadap prinsip-

prinsip syariah dapat dijamin untuk melindungi kepentingan dan keadilan bagi 

semua pihak karena pada saat ini dengan tidak adanya aturan khusus mengenai 

prinsip standar dalam pembuatan akta dalam akad pembiayaan akan membuat 

kesulitan pembuat akta yaitu notaris maupun pelaku keuangan syariah 
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