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Akad Murabahah 

a. Idealitas Murabahah 

merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang 

disepakati oleh penjual (dalam praktik perbankan adalah pihak bank) dan pembeli atau nasabah 

(Karim, 2006). suatu perjanjian pembiayaan di mana bank membiayai/memberikan talangan 

dana untuk pengadaan barang yang diperlukan nasabah ditambah keuntungan yang disepakati 

dengan sistem pembayaran tangguh atau dengan kata lain dibayar lunas pada waktu yang tertentu 

yang disepakati. Margin keuntungan adalah selisih harga jual dikurangi harga asal yang 

merupakan keuntungan bank. Pembiayaan murabahah ini mirip dengan “kredit modal kerja” 

yang dikenal dalam produk bank konvensional, karena itu jangka waktu pembiayaan tidak lebih 

dari satu tahun.  

 

Landasan Hukum Islam tentang Murabahah 

1. QS. Al-Nisa’ (4): 29, “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan 

(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan sukarela di antaramu….” 

2. HR. Ibnu Majah dari Shuhaib 

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, 

muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan 

rumah tangga, bukan untuk dijual.” 

(Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 4/DSN-MUI/IVI/2000) 

 

Rukun Murabahah 

1. Para pihak (al'aqidaen, العاقدین) 



2. Pernyataan kehendak ( sight al-aqd, صیغة العقد) 

3. Obyek akad ( mahall al-aqd, محل العقد) 

4. Tujuan akad ( maudu al-aqd, موضوع العقد) 

Syarat Murabahah 

1. Tamyiz 

2. Berbilang pihak 

3. Pertemuan kehendak atau kesepakatan 

4. Kesatuan majelis 

5. Obyek ada pada waktu akad 

6. Obyek dapat ditransasikan 

7. Obyek tertentu atau dapat ditentukam 

8. Tidak bertentangan deengan ketentuan syariah 

PembiayaanMurabahah Pada Bank Syari’ah 

 Bank- bank syariah pada umumnya telah menggunakan  murabahah sebagai metode 

utama pembiayaan, yang merupakan hamper 75% asetnya. Sejak tahun 1984, di Pakistan 

pembiayaan jenis murabahah mencapai 87 % dari total pembiayaan dalam investasi deposito 

PLS.  Dalam perbankan syari'ah, ada dua bentuk murabahah yang umumnya dipraktekkan, yakni 

murabahah modal kerja dan murabahahinvestasi. Penjelasannya perbedaan dari keduanya adalah 

sebagai berikut: 

1. Murabahah modal kerja adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan 

nasabah selaku pemesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank 

mendapatkan keuntungan jual beli yang disepa kati bersama. Atau menjual suatu barang 

dengan harga asal (modal) ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. 

2. Murabahah investasi, yaitu suatu perjanjian jual beli untuk barang tertentu antara pemilik 

dan pembeli, dimana pemilik barang akan menyerahkan barang seketika sedangkan 

pembayaran dilakukan dengan cicilan dalam jangka waktu yang disepakati bersama. 

 

Conroh Pembiayaan Murabahah 



Harga Jual Bank = Harga Beli Bank + Cost Recovery+Keuntungan 

 Cost Recovery = 
Proyeksi Biaya Operasi 

Target Volume Pembiayaan 

   

Margin (%) = 
Cost Recovery + Keuntungan 

x 100 % 
Harga Beli Bank 

 

 

 

 Dalam menentukan harga penjualan, Rasul secara transparan menjelaskan berapa harga 

belinya, berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk setiap komoditas dan berapa keuntungan 

wajar yang diinginkan. Cara Rasulullah ini dapat dipakai sebagai salah satu metode bank syariah 

dalam menentukan harga jual produk murabahah. Dengan demikian, secara matematis harga jual 

barang oleh bank kepada calon nasabah pembiayaan murabahah dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

Contoh kasus: 

Tuan Ali berkeinginan membeli sebuah mobil untuk kepentingan usaha antar jemput 

anak sekolah. Harga beli Mobil sebesar Rp150.000.000,00. Pada saat ini tuan Ali hanya memiliki 

dana Rp50.000.000,00, untuk mengatasi kekurangan dana tersebut tuan Ali menghubungi bank 

syariah untuk mendapatkan pemecahan masalah akibat kekurangan dana tersebut. Bank syariah 

menawarkan solusi dengan akad al-Murabahah. Bila bank syariah memperkirakan biaya operasi 

Rp200.000.000,00 dalam 1 tahun, perkiraan jumlah pembiayaan Rp5 miliar dan markup yang 

ditentukan (hanya sekali saja) 10% dari pembiayaan al-murabahah, lama pembiayaan 2 tahun. 

Bagaimana cara peyelesaiannya? 

Jawab : 

Data pembiayaan : 

Harga Pokok Mobil  = Rp 150.000.000,00 

Dibayar nasabah (uang muka) = Rp   50.000.000,00 _ 

Kekurangan dibayar bank = Rp 100.000.000,00   



1. Hitung Cost Recovery 

Cost Recovery = Rp 100 juta/ Rp 5 miliar)x Rp 200juta 

Cost Recovery = Rp 4.000.000,00 

2. Hitung Markup = 10% x Pembiayaan 

= 10% x Rp 100 juta 

= Rp 10.000.000,00 

3. Hitung Harga Jual Bank 

 Harga Jual Bank = Rp 100 juta+(2 xRp 4 juta)+ Rp10  juta  

= Rp 118.000.000,00 

4. Hitung Angsuran Pembiayaan  

Angsuran Pembiayaan = Rp 118.000.000/24 bulan 

 = Rp 4.916.667,00  

5. Hitung Total Harga Jual 

Total Harga Jual = Rp 150 juta + Rp18 juta 

 = Rp 168 juta 

6. Hitung Margin Dalam Persentase  

Hitung Margin dalam % = [(2 x 4 juta + 10 juta ) / 15 juta] x100%  

    = [8 juta + 10 juta/15 juta x 100% 

              = 1,2 % 

 

 

 

 



 Angsuran yang diterapkan oleh BMT RAMA adalah dengan metode flat rate, karena 

pertimbangan bahwa akan memudahkan nasabah dalam mengingat beban yang harus diangsur 

setiap bulannya ke BMT. Berikut contoh perhitungannya : 

 Pak Kelik mengajukan pembiayaan untuk pembelian mobil second seharga Rp. 

40.000.000,. Margin keuntungan yang disepakati adalah 2% selama 12 bulan, maka 

perhitungannya adalah: 

Keuntungan jual beli  = 2% x Rp. 40.000.000 = Rp. 800.000 

= Rp. 800.000 x 12  = Rp. 9.600.000 

Harga jual   = Rp. 49.600.000,- 

 Akad wakalah dijadikan sebagai pilihan BMT atas pembiayaan murabahah ini. Namun 

begitu peneliti dalami lebih lanjut, ada yang ganjil dengan prosedur akad wakalah yang 

digunakan dalam BMT ini. Berdasarkan dokumen-dokumen yang peneliti ketahui, juga observasi 

dan wawancara kepada manajer dan nasabah, diketahui bahwa nasabah yang seharusnya 

nantinya akan membeli barang sebagai wakil dari BMTtidak melakukan hal tersebut. 

Realitas Akad Murabahah 

Realita yang terjadi pada perbankan syariah di Indonesia tidak sesuai dengan akad murabahah 

yang dijelaskan didalam fiqh dan Fatwa DSN-MUI. Praktik murabahah yang dilakikan 

perbankan syariah saat ini jauh dari sistim murabahah yang sebenarnya yang dijelaskan dalam 

fiqh. Akad jual beli murabahah yang seharusnya bank memberikan barang yang diinginkan 

nasabah, akan tetapi bank memberikan uang, sehingga hal yang seperti ini dapat menmbulkan 

pandangan massyarakat bahwa tidak adanya perbedaan antara akad murabahah dengan kredit 

yang dilakukan oleh bank konvensional. 

Solusi agar pembiayaan murabahah sesuai dengan ketentuan Syar’i 

a. Meningkatkan kualitas SDM  

a) Merekrut karyawan yang benar-benar kompeten dalam bidang ekonomi syariah 

khususnya perbankan syariah 



b) Peningkatan kualitas atau soft skill SDM (karyawan) yang bukan dari ekonomi 

syariah atau perbankan syariah, seperti diadakan pelatiahan dan pelajaran mengenai 

perbankan syariah  

b. Bank hendaknya memberikan barang pada nasabah yang mengajukan akad murabahah, 

bukan memberikan uang  

c. Barang yang menjadi objek jual beli murabahah harus benar-benar sudah menjadi milik 

bank  

 

 

 

ALASAN BANK SYARI’AH MEMILIH PRODUK MURABAHAH 

Pertanyaan sekarang adalah mengapa perbankan syariah di Indonesia saat ini lebih menyukai 

pengembangan produk murabahah dibanding dengan produk yang lainnya? Ini dikarenakan 

produk  

murabahah dibangun atas dasar prinsip jual-beli dengan penempatan keuntungan (profit) yang 

sudah jelas besarannya ditentukan di awal perjanjian. Teori “jual-beli” selalu didasarkan atas 

margin keuntungan walaupun pada tingkat minimal. Orientasi yang dibangun oleh teori “jual-

beli” adalah mengejar keuntungan (profit) dan tidak ada satupun seorang pedagang yang 

berorientasi mengejar kerugian (loss). Dalam kondisi seperti ini, posisi perbankan syariah tidak 

jauh berbeda seperti “pedagang” yang mengambil keuntungan dari hasil menjual barang 

dagangannya kepada nasabah yang memerlukannya. Oleh karena itu, perbankan syariah akan 

selalu mendapat keuntungan dari penjualan barang melalui model murabahah dengan asumsi 

masih ada nasabah yang mau membeli barang dagangan yang ditawarkan oleh perbankan 

syariah. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


