
1 
 

UPAYA BANK SYARIAH DALAM MENCEGAH PEMBATALAN 

PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH OLEH CALON DEBITUR 

AKIBAT KETIDAKSESUAIAN OBJEK JUAL BELI KENDARAAN 

BERMOTOR 

(Studi di Bank BRI Syariah Cabang Pandaan) 

 

 

 

SKRIPSI 

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat 

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  

Dalam Ilmu Hukum 

 

 

Oleh: 

RENI IRAWAN 

NIM. 0810110188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

FAKULTAS HUKUM 

MALANG 

2013 



2 
 

LEMBAR PERSETUJUAN 

 

UPAYA BANK SYARIAH DALAM MENCEGAH PEMBATALAN 

PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH OLEH CALON DEBITUR 

AKIBAT KETIDAKSESUAIAN OBJEK JUAL BELI KENDARAAN 

BERMOTOR 

(Studi di Bank BRI Syariah Cabang Pandaan) 

 

Oleh: 

RENI IRAWAN 

NIM. 0810110188 

 

Disetujui pada tanggal: 

 

Pembimbing Utama      Pembimbing 

Pendamping 

 

 

Dr. Sihabuddin, SH.MH.     Siti Hamidah, 

SH.MM. 

NIP: 19591216 198503 1 001     NIP: 19660622 

199002 2 001 

 

Mengetahui 

Ketua Bagian 

Hukum Perdata 

 

 

 

Siti Hamidah, SH.MM. 

NIP: 19660622 199002 2 001 

i 



3 
 

LEMBAR PENGESAHAN 

UPAYA BANK SYARIAH DALAM MENCEGAH PEMBATALAN 

PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH OLEH CALON DEBITUR 

AKIBAT KETIDAKSESUAIAN OBJEK JUAL BELI KENDARAAN 

BERMOTOR 

(Studi di Bank BRI Syariah Cabang Pandaan) 

 

Disusun oleh: 

RENI IRAWAN 

NIM. 0810110188 

 

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal: 

Ketua Majelis Penguji,    Sekretaris Majelis, 

 

Dr. Sihabuddin, SH.MH.    Rachmi Sulistyarini, SH.MH. 

NIP. 19591216 198503 1 001    NIP. 19611112 198601 2 001 

 Anggota           Anggota  

          

Siti Hamidah, SH.MM.         Djumikasih,SH.MH. 

NIP: 19660622 199002 2 001       NIP. 19721130 199802 2 001 

Anggota 

 

 

Ratih Dheviana Puru, SH.LLM 

  NIP. 19790728 200502 2 001 

Mengetahui     

Dekan Fakultas Hukum,   Ketua Bagian Hukum Perdata, 

 

 

Dr. Sihabuddin, SH.MH.   Siti Hamidah, SH.MM. 

NIP: 19591216 198503 1 001   NIP. 19660622 199002 2 001 

ii 



4 
 

KATA PENGANTAR 

 

 Sesungguhnya segala puji bagi Allah Kita memuji-Nya, memohon 

pertolongan-Nya dan ampunan-Nya serta meminta perlindungan kepada-Nya dari 

kejahatan jiwa kita dan keburuka amal perbuatan kita. Aku bersaksi tidak ada 

Tuhan selain Allah SWT dan bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah hamba 

dan utusan-Nya. 

 Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT semata, akhirnya penulisan 

skripsi yang berjudul “Upaya Bank Syariah Dalam Mencegah Pembatalan 

Perjanjian Pembiayaan Muarabahah Oleh Calon Debitur Akibat Ketidaksesuaian 

Objek Jual Beli Kendaraan Bermotor (Studi di Bank BRI Syariah Cabang 

Pandaan)” dapat terselesaikan. 

 Selanjutnya, segenap penghargaan dan rasa terima kasih penulis haturkan 

kepada semua pihak yang telah begitu banyak memberikan bantuan, semangat dan 

doa selama proses penyelesaian skripsi ini, yaitu: 

 

1. Bapak Dr. Sihabbudin, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum dan sekaligu   

sebagai pembimbing utama yang telah memberi masukkan dan koreksi penulisan 

kepada penulis sehingga terselesaikan skripsi saya ini, 

2. Ibu Siti Hamidah, S.H.,M.M. selaku Ketua bagian Hukum Perdata dan sekaligus 

sebagai pembimbing pendamping atas ide, pengarahan, koreksi, kesabaran serta 

semangat yang diberikan kepada penulis sehingga terselesaikan skripsi ini, 

3. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas bimbingannya yang 

tidak bisa disebut satu per satu oleh penulis, 

4. Seluruh staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah 

memberikan kemudahan pada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. 

5. Pimpinan PT. BRI Syariah Cabang Pandaan, Bapak Sutriono dan staff karyawan 

yang lain atas segala bantuannya, kemudahan, kesabaran dan ketelatenannya 

memberikan masukkan, pengarahan, dan bahan hukum kepada penulis, 

6. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan cinta, sayang dan bimbingan 

kepada penulis serta untuk kepercayaan, pengorbanan, cinta, kasih, sayang dan 



5 
 

doanya, sungguh ananda ingin menjadi anak terbaik, berharap bisa memberikan 

secercah kebahagiaan, 

7. Nenek tercinta yang telah memberikan cinta, dukungan semangat dan doanya 

kepada penulis, 

8. Kakak-kakak dan Adik tercinta telah memberikan dukungan semangat dan doanya 

kepada penulis, 

9. Kepada seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 

2008 yang telah memberikan semangat dan bantuannya atas terselesainya skripsi 

ini, 

10.Kepada sahabat-sahabatku Presti, Arin, Mbak Betha, Inung, Mbak Shinta dan 

yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu oleh penulis yang telah 

memberikan semangat, masukkan dan bantuannya atas terselesainya skripsi ini, 

11.Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu atas bantuannya 

selama ini. 

 

Akhir kata, penulis mengharapkan segala kritik dan saran konstruktif dari 

semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat menjadi bagian dari 

khazanah intelektual dan kontribusi positif bagi bangsa Indonesia ke depan dalam 

sebuah kerangka manifestasi Islam sebagai sistem hidup yang utuh dan 

komprehensif dalam mengayomi seluruh aspek kehidupan manusia. 

 

Wassalamu’alaikum warahmatullahhi wabarakatuh. 

 

 

 

Malang, 6 November 2013 

             Penulis 

 

 

 

        Reni Irawan 

iii 



6 
 

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

Lemba Persetujuan...................................................................................................i 

Lembar Pengesahan.................................................................................................ii 

Kata Pengantar........................................................................................................iii 

Daftar isi..................................................................................................................iv 

Abstraksi..................................................................................................................v 

 

Bab I PENDAHULUAN 

  A. Latar Belakang.....................................................................1 

  B.  Rumusan Masalah..............................................................11 

  C. Tujuan Penelitian...............................................................11 

  D. Manfaat Penelitian.............................................................12 

  E.  Sistematika Penulisan........................................................13 

 

Bab II KAJIAN PUSTAKA 

  A. Tinjauan Umum tentang Bank Syariah 

   1. Pengertian Bank............................................................15 

   2. Asas, Fungsi, dan tujuan Perbankan Indonesia.............15 

   3. Jenis Bank......................................................................16 

   4. Pengertian Bank Syariah................................................17 

   5. Tujuan Bank Syariah......................................................17 

   6. Karakteristik Bank Syariah............................................19 

   7. Konsep atau Prinsip Dasar Operasional  

       Bank Syariah..................................................................20 

  B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian 

   1. Pengertian perjanjian......................................................22 

   2. Asas-asas Hukum Perjanjian..........................................26 

   3. Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian.........................27 

   4. Hapusnya Perjanjian.......................................................29 

  C. Tinjauan Umum tentang Pembiayaan murabahah 

   1. Pengertian Pembiayaan..................................................29 

   2. Tujuan Pembiayaan........................................................31 

   3. Pengertian Pembiayaan Murabahah..............................32 

   4. Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah.........................33 

   5. Syarat Murabahah..........................................................34 

   6. Rukun Murabahah.........................................................35 

   7. Prinsip dan Ketentuan Umum Murabahah....................35 

   8. Jenis Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli...................36 

  D. Tinjauan Umum tentang objek jual beli 

   1. Pengertian Objek...........................................................37 

   2. Syarat-syarat Objek dalam Perikatan Islam...................38 

   3. Pengertian Jual Beli.......................................................38 

   4. Bentuk Jual Beli dari Segi Sah atau Tidak Sah.............39 

  E. Tinjauan Umum tentang Khiyar 

   1. Pengertian Khiyar..........................................................42 

   2. Dasar Hukum Khiyar.....................................................42 



7 
 

   3. Jenis Khiyar..................................................................43 

   4. Berakhirnya Akad.........................................................45 

 

Bab III Metode Penelitian.........................................................................46 

 

Bab IV UPAYA BANK SYARIAH DALAM MENCEGAH   

  PEMBATALAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH  

  OLEH CALON DEBITUR AKIBAT KETIDAKSESUAIAN  

  OBJEK JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR 

  A. Gambaran Umum BRI Syariah 

   1. Sejarah BRI Syariah......................................................53 

   2. Lokasi BRI Syariah.......................................................56 

   3. Visi dan Misi BRI Syariah............................................57 

   4. Struktur Organisasi........................................................57 

   5. Produk Pembiayaan BRI Syariah..................................59 

  B. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di BRI Syariah  

   Cabang Pandaan 

   1. Syarat-syarat dalam Pembiayaan Murabahah................61 

   2. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Murabahah................63 

   3. Akad Pembiayaan Murabahah.......................................63 

  C. Faktor-Faktor Nasabah Melakukan Pembatalan  

   Pembiayaan Murabahah....................................................73 

  D. Upaya Bank BRI Syariah Dalam Mencegah Pembatalan  

   Perjanjian Pembiayaan Murabahah Oleh Calon Debitur  

   Akibat Ketidaksesuaian Objek Jual Beli Kendaraan   

   Bermotor............................................................................80 

   E. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Upaya Bank  

   BRI Syariah Mencegah Pembatalan Perjanjian Pembiayaan  

   Murabahah Calon Debitur Akibat Ketidaksesuaian Objek  

   Jual Beli Kendaraan Bermotor...........................................87 

Bab V PENUTUP 

  A. Kesimpulan...............................................................................89 

  B. Saran.........................................................................................90 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv 



8 
 

ABSTRAKSI 

RENI IRAWAN, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas 

Brawijaya, Oktober 2013, Upaya Bank Syariah Dalam Mencegah 

Pembatalan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Oleh Calon Debitur Akibat 

Ketidaksesuaian Objek Jual Beli Kendaraan Bermotor (Studi di Bank BRI 

Syariah Cabang Pandaan), Dr.Sihabudin, SH.MH; Siti Hamidah, SH.MM. 

Dalam penulisan skripsi ini membahas permasalahan tentang: (1) 

Bagaimana upaya Bank Syariah dalam mencegah pembatalan perjanjian 

pembiayaan murabahah oleh calon debitur akibat ketidaksesuaian objek jual 

beli kendaraan bermotor? (2) Apa faktor pendukung dan penghambatnya?. 

Hal ini dilatarbelakangi dengan semakin  pesatnya perkembangan 

masyarakat dewasa ini akan sarana transportasi kendaraan bermotor. Oleh 

karena itu, Bank BRI Syariah Cabang Pandaan salah satu bank yang 

menggunakan sistem pembiayaan murabahah (jual beli) untuk pembelian 

secara pemesanan barang. Akan tetapi, pastinya dalam pemesanan barang 

terdapat adanya permasalahan yaitu tidak kesesuaian dari barang yang 

dipesan oleh calon debitur. 

Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis sosiologis 

yakni berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan fakta di 

lapangan terkait upaya Bank Syariah dalam mencegah pembatalan 

perjanjian pembiayaan murabahah oleh calon debitur akibat ketidaksesuaian 

objek jual beli kendaraan bermotor. Jenis data dalam penelitian ini yaitu 

data primer ini berupa pengalaman pihak BRI Syariah Cabang Pandaan, 

pendapat pihak-pihak BRI Syariah Cabang Pandaan yang mengetahui 

mengenai pembiayaan murabahah dan upaya dari pihak-pihak BRI Syariah 

Cabang Pandaan dan data sekunder ini berupa dokumen, akad murabahah 

serta data arsip Bank BRI Syariah Cabang Pandaan dan peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian tentang 

pembiayaan murabahah. Penelitian ini menggunakan metode analisa data 

deskriptif kualitatif yaitu analisis terhadap data yang bertujuan agar dapat 

dideskripsikan segala fenomena yang ada dalam praktek pelaksanaanya.  

Dari hasil penelitian diatas, penulis memperoleh jawaban bahwa 

upaya Bank BRI Syariah cabang Pandaan dalam mencegah pembatalan 

perjanjian pembiayaan murabahah oleh calon debitur akibat ketidaksesuaian 

objek jual beli kendaraan bermotor yaitu mengganti objek jual beli 

kendaraan bermotor dengan persetujuan  debitur dan musyawarah dengan 

cara negoisasi dengan calon debitur mengenai kesepakatan kesesuaian harga 

dan barang. Jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan maka biaya riil 

bank harus dibayar debitur dari uang muka. Faktor pendukungnya yaitu 

pengutamaan upaya musyawarah dan mengganti objek jual beli kendaraan 

bermotor. Faktor penghambatnya yaitu jika debitur sulit untuk diajak 

musyawarah karena sibuk dengan mengurusi pekerjaannya dan menunggu 

inden lama. 

Kata Kunci :  Bank Syariah, Pembiayaan Murabahah, Debitur 

v 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang  

Pembangunan nasional Indonesia lebih ditekankan pada pembangunan 

ekonomi yang merupakan upaya untuk mencapai masyarakat adil dan 

makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam 

tujuan memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan 

baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan 

hukum membutuhkan dana untuk mendukung kegiatan dalam mewujudkan 

pembangunan. 

Seiring dengan kehidupan sehari-hari keperluan akan dana guna 

menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat dan 

kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki masyarakat yang harus dipenuhi baik 

kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Ada kalanya masyarakat tidak 

memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh 

karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin 

meningkat muncul lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan 

mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. 

Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara antara pihak yang 

mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dan memerlukan 

dana. 

Bank merupakan suatu lembaga perbankan yang dapat memuaskan 

kebutuhan masyarakat untuk memperoleh fasilitas yang di berikan kepada 
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masyarakat antara lain adalah pemberian kredit. Bank adalah badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan, fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur 

dana masyarakat. Dari ketentuan tersebut telah jelas bahwa fungsi dari bank 

adalah sebagai perantara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan 

pihak yang kekurangan dan memerlukan dana.
1
 

Di Indonesia terdapat dua sistem perbankan yaitu Bank Konvensional 

dan Bank Syariah, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan. Peraturan mengenai perbankan syariah di dalam 

Undang-Undang tersebut belum spesifik sehingga lahirlah Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pengertian Perbankan 

Syariah pada  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan 

Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan 

proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga tata cara 

operasionalnya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan 

Al-Hadist. 

                                                           
 

1
 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta,2005, Hal.19 
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Fungsi Bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank 

konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi yang mengerahkan dana 

dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada 

masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. 

Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank 

dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bila bank konvensional 

mendasarkan keuntungannya dari pengambilan bunga, maka Bank Syariah 

dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa maupun profit 

margin, serta bagi hasil. 

Perkembangan perbankan dengan menggunakan prinsip syariah atau 

yang lebih dikenal sebagai bank syariah bukan merupakan hal baru lagi. Hal 

tersebut merupakan salah satu wujud dari keinginan dunia perbankan untuk 

memberikan pemenuhan jasa perbankan yang berbasis syariah. Sejak awal 

1990 telah terealisasi ide tentang adanya bank Islam di Indonesia, yang 

merupakan bentuk penolakan terhadap sistem riba yang bertentangan 

dengan hukum Islam. Riba merupakan hadiah atau kompensasi kerja.  

Mungkin sebagian dari masyarakat ada yang menganggap bahwa 

Bank Syariah hanya untuk komunitas muslim. Tetapi tidak benar demikian, 

karena siapa saja dapat memanfaatkan jasa keuangan Bank Syariah. Ketika 

krisis moneter melanda Indonesia, sistem syariah telah memberikan manfaat 

bagi banyak kalangan. Pada saat itu, suku bunga pinjaman melambung 

tinggi hingga puluhan persen. Akibatnya, banyak dari kalangan usaha yang 

tidak mampu membayar, akan tetapi fenomena ini tidak berlaku bagi pelaku 

usaha yang menggunakan dana dari Bank Syariah. Para pengusaha tersebut 
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tidak perlu membayar bunga sampai puluhan persen, mereka cukup berbagi 

hasil dengan Bank Syariah. Penentuan presentasi bagi hasil dilakukan di 

awal pengambilan pinjaman. Bermula dari permasalahan tersebut, ekonom 

dan para ahli hukum Islam di berbagai negara berusaha memperkenalkan 

konsep sistem perbankan Islam adalah tidak digunakannya sistem bunga, 

akan tetapi yang digunakan adalah sistem bagi hasil. 

Posisi unik lainnya dari Bank syariah dibandingkan dengan bank 

konvensional adalah diperbolehkannya Bank Syariah melakukan kegiatan-

kegiatan usaha yang bersifat multifinance dan perdagangan (trading). Hal 

ini berkenaan dengan sifat dasar transaksi Bank Syariah yang merupakan 

investasi dan jual beli serta sangat beragamnya pelaksanaan pembiayaan 

yang dapat dilakukan Bank Syariah, seperti pembiayaan dengan prinsip jual 

beli (murabahah), sewa (ijarah) atau sewa beli (ijarah wa iqtina) dan lain-

lain. 

Murabahah sebagai salah satu produk pembiayaan dari bank syariah, 

yaitu perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah, dimana bank membeli 

barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah 

yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin 

keuntungan yang disepakati di awal antara bank syariah dan nasabah.   

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. 

Selain itu, dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam 

harga untuk cara pembayaran yang berbeda.  
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Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah:  

 a.       Mempercepat pembayaran cicilan; atau  

b.      Melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo.  

Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual sedangkan 

harga beli harus diberitahukan.
2
 Jika bank mendapat potongan dari pemasok 

maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut 

terjadi setelah akad maka pembagian potongan tersebut dilakukan 

berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad.  

Bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan atau jaminan atas 

piutang pembiayaan murabahah, antara lain dalam bentuk barang yang telah 

dibeli dari bank. Selain itu  Bank juga dapat meminta kepada nasabah urbun 

sebagai uang muka pembelian pada saat akad apabila kedua belah pihak 

bersepakat. Urbun menjadi bagian pelunasan piutang pembiayaan 

murabahah apabila murabahah jadi dilaksanakan. Tetapi apabila 

murabahah batal, urbun dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi 

dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil 

dari kerugian bank maka bank dapat meminta tambahan dari nasabah.  

Kedudukan bank disini adalah sebagai penjual dan nasabah sebagai 

pembeli. Walaupun kedudukan bank sebagai penjual pengadaan barang 

dilakukan oleh nasabah itu sendiri, kewajiban dari bank hanyalah sebagai 

pembiayaan yang berfungsi menyediakan pembiayaan dan mengurus 

dokumen-dokumen terkait seperti halnya pembuatan kontrak apabila 

                                                           
 2 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Grafindo Persada, Jakarata,  2010,  Hal. 80 
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nasabah telah memenuhi persyaratan yang diminta oleh bank. Kepemilikan 

barang dalam pembiayaan murabahah langsung atas nama dari nasabah itu 

sendiri seketika setelah nasabah melakukan transaksi jual beli dengan 

supplier, tetapi bukti kepemilikan tersebut dipegang oleh bank yang 

fungsinya adalah sebagai jaminan bagi bank agar nasabah memiliki 

kesungguhan dalam melunasi kewajiban angsurannya. 

Bai’al-murabahah juga dapat dilakukan untuk pembelian secara 

pemesanan dan biasa disebut sebagai murabahah kepada Pemesan 

Pembelian. Jual beli tersebut terjadi apabila barang atau produknya belum 

dikuasai atau memiliki oleh penjual pada waktu negoisasi dan berkontrak. 

Hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan 

barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya. 

Semakin pesatnya perkembangan masyarakat dewasa ini, kebutuhan 

masyarakat akan sarana transportasi juga semakin pesat. Masyarakat 

sekarang ini cenderung mempunyai kendaraan pribadi daripada 

menggunakan kendaraan umum. Kendaraan pribadi selain untuk digunakan 

pribadi sendiri juga dapat digunakan untuk usaha travel yang sekarang 

semakin banyak usaha travel dimana-mana. Walaupun ada banyak 

masyarakat yang tidak mempunyai cukup dana untuk membeli kendaraan 

yang diinginkan, namun dengan perkembangan dewasa ini masalah dana 

bukan lagi merupakan penghalang yang besar.   

BRI Syariah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak 

mempunyai cukup dana untuk membeli dan memiliki kendaraan yang 
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diinginkan. Oleh karena itu, BRI Syariah Cabang Pandaan salah satu bank 

yang menggunakan sistem pembiayaan Ba’i al-murabahah (jual beli) untuk 

pembelian secara pemesanan barang. Adanya dengan memenuhi syarat-

syarat pembiayaan murabahah yang dikeluarkan BRI Syariah Cabang 

Pandaan, masyarakat yang tidak cukup dana dapat membeli kendaraan yang 

diinginkan. Sistem pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan jangka 

pendek, menengah atau panjang untuk membiayai pembelian kendaraan, 

baik baru maupun bekas. Akan tetapi, pastinya dalam pemesanan barang 

terkadang tidak luput dari suatu permasalahan seperti terdapat cacat fisik 

yang tersembunyi atau tidak kesesuaian dari barang yang dipesan oleh 

nasabah tersebut. Oleh karena itu diperlukan masyarakat lebih berhati-hati 

dalam membeli barang dan bank dapat melakukan upaya untuk 

menyelesaikan atau menghindari terjadinya suatu permasalahan tersebut 

yang dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian pembiayaan Murabahah.  

Contoh kasusnya yang terdapat di Bank BRI Syariah cabang Pandaan
3
 

yaitu H.Abd Rochim adalah seorang pengusaha wiraswasta menengah yang 

berumur 30 tahun mempunyai usaha elektronik di pasar pandaan. Usaha 

H.Abd Rochim tersebut sudah berjalan 3 tahun dan mempunyai 5 karyawan 

serta hanya memiliki 1 mobil pick up. Banyaknya pembeli elektronik di 

perusahaan H.Abd Rochim dan persaingan bisnis usaha elektronik yang 

banyak pula, H.Abd Rochim ingin menambah kendaraan yaitu 1 mobil pick 

up agar usahanya tetap berkembang dan dapat bersaing dengan pengusaha 

                                                           
 

3
 Hasil wawancara dengan Irwan Saputra,S.H., Relation Officer BRI Syariah Cabang 

Pandaan, tanggal 10 juni 2013 
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lain. H.Abd Rochim ingin cepat memiliki mobil pick up akan tetapi H.Abd 

Rochim kekurangan dana untuk membelinya. Kemudian H.Abd Rochim 

datang ke Bank BRI Syariah untuk mengajukan pembiayaan murabahah 

dengan pemesanan pembelian mobil pick up. Setelah itu, Bank BRI Syariah 

memproses pengajuan pembiayaan dari H.Abd Rochim. H.Abd Rochim 

ingin membeli mobil pick up merk suzuki yaitu Mega Carry Xtra. Dalam 

pengajuan pembiayaan tersebut Bank BRI Syariah meminta pembayaran 

uang muka untuk tanda bukti keseriusan debitur. Kemudian H.Abd Rochim 

memberikan uang muka tersebut kepada Bank BRI Syariah. Karena 

pengajuan pembiayaan H.Abd Rochim sudah memenuhi persyaratan 

prosedur bank maka pengajuan pembiayaan tersebut diacc oleh Bank BRI 

Syariah.  

Kemudian Bank BRI Syariah segera mendatangi supplier mobil pick 

up untuk membelinya karena H.Abd Rochim sangat butuh cepat mobil 

tersebut. Setelah itu Bank BRI Syariah menemukan mobil pick up merk 

suzuki yaitu mega carry Xtra yang diinginkan H.Abd Rochim. Setelah itu 

Bank BRI Syariah memberi kabar kepada H.Abd Rochim bahwa pihak 

Bank sudah menemukan mobil pick up yang diinginkan. Pihak supplier 

kemudian mengantarkan mobil tersebut ke H.Abd Rochim. Setelah 

mengetahui warna mobil pick up tersebut berwarna putih, H.Abd Rochim 

menolak mobil tersebut dan ingin membatalkannya. H.Abd Rochim 

menginginkan mobil tersebut berwarna hitam karena ingin menyamakan 

dengan warna mobil pick up di tempat usahanya.  
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Akibat hukumnya Bank harus mengalami kerugian karena sudah 

membeli barang pesanan debitur tersebut. Bank selaku penjual dapat 

menggunakan uang muka yang diminta dari debitur selaku pembeli untuk 

menutup kerugian, apabila jumlah uang muka tersebut lebih kecil 

dibandingkan kerugian yang harus ditanggung penjual, penjual dapat 

meminta kekurangannya.   

Ada dua pendapat mengenai murabahah dari Sutan Remy Syahdeini
4
 

yaitu bahwa murabahah dapat tetap dianggap sah sekalipun dibuat dengan 

satu perjanjian saja, yaitu perjanjian 3 pihak. Yang perlu dijaga adalah 

bahwa dalam perjanjian itu bank tidak sekedar bertindak sebagai kuasa dari 

dan, dengan demikian, bertindak untuk dan atas nama nasabah. Hukum 

perjanjian Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHPerdata 

memungkinkan diperjanjikannya dua transaksi dalam satu perjanjian dengan 

tiga pihak. Apabila kedua transaksi tersebut yaitu transaksi antara bank dan 

pemasok barang dan transaksi antara bank dan pembeli barang nasabah 

terkait satu dengan yang lain harus dibuat dengan dua perjanjian terpisah, 

bank dapat dihadapkan pada risiko kemungkinan barang yang sudah dipesan 

dari dan diserahkan oleh pemasok barang akan menghadapi risiko tidak 

dibeli oleh nasabah. Misalnya, karena suatu alasan perjanjian jual beli antara 

bank dan nasabah dibatalkan oleh nasabah. 

Transaksi murabahah, sekalipun menyangkut jual beli barang tetapi, 

pada hakikatnya adalah transaksi pembiayaan. Hanya dengan diciptakannya 

                                                           
 

4
 Sutan Remy Sjahdeini,  Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum 

Perbankan Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, Hal.66-67 
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hubungan-hubungan hukum dalam satu dokumen perjanjian antara pihak-

pihak (3 pihak) dalam transaksi murabahah, fungsi bank sebagai lembaga 

pembiayaan dapat terjaga dan tidak beralih menjadi berfungsi sebagai 

pedagang barang. Transaksi murabahah harus dimungkinkan terjalinnya 

sekaligus hubungan-hubungan hukum sebagai berikut: 

1. Hubungan hukum antara bank dan pemasok barang. 

2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah pembeli barang. 

3. Hubungan hukum antara nasabah pembeli barang dan peasok barang.  

Menurut Adiwarman Aswar K
5
 transaksi murabahah dengan pesanan 

dalam Standar Akuntansi Keuangan Syariah ada dua, yaitu transaksi 

murabahah pertama adalah ketika nasabah sebagai wakil bank membeli 

barang itu secara tunai original seller dan transaksi murabahah kedua 

adalah ketika bank sebagai pemilik barang menjual secara cicilan kepada 

nasabah. 

Dalam praktiknya, tenaga pelaksana di lapangan biasanya enggan 

menerangkan seluk-beluk dan landasan fiqih murabahah atau bisa jadi 

menganggap calon nasabah telah paham. Karena itu, murabahah 

disimplikasi dalam satu rangkaian kalimat pendek, “Margin kami 20% per 

tahun.” Tentu saja banyak masyarakat yang mengira bank syariah sekedar 

mengganti istilah bunga dengan margin. Belum lagi keteledoran pemenuhan 

rukun dan syarat fiqihnya, antara lain harus ada barang yang 

                                                           
 

5
 Adiwarman Aswar K, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, Gema Insani, Jakarta, 

2000, Hal. 90-91 
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diperjualbelikan. Bukannya bank syariah tidak dapat memenuhi kebutuhan 

selain untuk membeli barang, tetapi skimnya bukan murabahah.  

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian karena 

ingin mengidentifikasi dan mendeskripsikan Upaya Bank Syariah Dalam 

Mencegah Pembatalan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Akibat 

Ketidaksesuaian Objek Jual Beli di Bank Syariah Cabang Pandaan. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas terdapat beberapa permasalahan 

penelitian, yaitu: 

1. Bagaimana upaya Bank Syariah dalam mencegah pembatalan perjanjian 

pembiayaan murabahah oleh calon debitur akibat ketidaksesuaian objek 

jual beli kendaraan bermotor? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam upaya Bank Syariah 

mencegah pembatalan perjanjian pembiayaan murabahah oleh calon 

debitur akibat ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan bermotor? 

C.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan upaya Bank Syariah dalam 

mencegah pembatalan perjanjian pembiayaan murabahah oleh calon 

debitur akibat ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan bermotor di 

Bank Syariah Cabang Pandaan. 

2. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor pendukung dan 

penghambat dalam upaya Bank Syariah mencegah pembatalan perjanjian 
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pembiayaan murabahah oleh calon debitur akibat ketidaksesuaian objek 

jual beli kendaraan bermotor. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya 

hukum perbankan Islam tentang pembiayaan Murabahah. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan 

adalah: 

1. Bagi Akademisi 

Dapat menambah wacana tentang pembiayaan Murabahah dalam hukum 

perbankan Islam. 

2. Bagi Bank Syariah 

Dapat memberikan masukan agar lebih berhati-hati dalam pemberian 

pembiayaan murabahah untuk pembelian secara pemesanan barang 

sehingga tidak akan terjadinya pembatalan perjanjian pembiayaan 

murabahah oleh pihak nasabah. 

3. Bagi Masyarakat 

Dapat memberikan informasi tentang Bank Syariah khususnya 

pembiayaan murabahah dan informasi mengenai pembiayaan 

murabahah untuk pembelian secara pemesanan barang. Sehingga debitur 
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mengerti apa saja syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan 

murabahah. 

4. Bagi Penulis 

Dapat memberikan pengetahuan yang dapat berguna di masa kini dan 

masa mendatang, serta sebagai syarat penulis untuk memperoleh gelar 

Sarjana di bidang Ilmu Hukum. 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika 

penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang telah 

ditetapkan. Adapun penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bagian, yaitu: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian 

BAB II  : KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang kajian umum tentang bank syariah, 

kajian umum tentang perjanjian, kajian umum tentang 

pembiayaan murabahah, dan kajian umum tentang objek 

jual beli. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang bagaimana peneliti menguraikan 

cara pelaksanaan penelitian, yang terdiri dari metode 



22 
 

pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, 

teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, serta 

teknik analisa data 

BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian 

dan uraian tentang permasalahan hukum yang diambil 

penulis dalam penelitian. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil dan 

pembahasan dari bab-bab sebelumnya yang berhubungan 

dengan permasalahan yang dihadapi. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

1. Tinjauan Umum tentang Bank Syariah 

1.1 Pengertian Bank 

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan : 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak.” 

1.2 Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan Indonesia 

Asas, fungsi dan tujuan Perbankan Indonesia terdapat pada Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu: 

1.  Asas Perbankan Indonesia (pasal 2) 

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi 

ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. 

2.  Fungsi Perbankan Indonesia (pasal 3) 

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan 

penyalur dana. 
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3.  Tujuan Perbankan Indonesia (pasal 4) 

 Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan nasional dalam 

rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas 

nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 

1.3 Jenis Bank 

Menurut jenisnya bank terdiri atas (pasal 5 Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan) : 

1. Bank Umum  

Pengertian Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (pasal 1 

angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan); 

2. Bank Prekreditan Rakyat 

Pengertian Bank Prekreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang 

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran 

(pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan). 
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1.4 Pengertian Bank Syariah 

Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai 

perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan 

dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai hukum Islam.
6
 

1.5 Tujuan Bank Syariah 

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan, diantaranya sebagai 

berikut:
7
 

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermu’amalah secara islam, 

khususnya mu’amalah yang berhubungan dengan perbankan, agar 

terhindar dari praktek-praktek riba’ atau jenis-jenis usaha/perdagangan 

lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), dimana jenis-jenis usaha 

tersebut selain dilarang dalam islam, juga telah menimbulkan dampak 

negatif terhadap kehidupan ekonomi umat.   

2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan 

meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi 

kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal (orang kaya) dengan 

pihak yang membutuhkan dana (orang miskin). 

3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka 

peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin, 

yang diarahkan kepada kegiatan usaha produktif, menuju terciptanya 

kemandirian berusaha (berwirausaha). 

                                                           
 

6
 H. Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal.1 

  
7
 Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait, PT Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal.17-18  
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4. Untuk membantu menanggulangi (mengentaskan) masalah kemiskinan, 

yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang 

sedang berkembang. Upaya Bank Islam di dalam mengentaskan 

kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat 

kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan 

pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program 

pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama. 

5. Untuk menjaga kestabilan ekonomi/moneter pemerintah. Dengan 

aktifitas-aktifitas bank islam yang diharapkan mampu menghindarkan 

inflasi akibat penerapan sistem bunga, menghindarkan persaingan yang 

tidak sehat antara lembaga keuangan khususnya bank dan menanggulangi 

kemandirian lembaga keuangan dari pengaruh gejolak moneter baik dari 

dalam maupun luar negeri. 

6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non 

Islam (konvensional) yang menyebabkan umat Islam berada di bawah 

kekuasaan bank, sehingga umat Islam tidak bisa melaksanakan ajaran 

agamanya secara penuh, terutama di bidang kegiatan bisnis dan 

perekonomiannya. 
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1.6 Karakteristik Bank Syariah 

Bank syariah memiliki beberapa karakteristik tertentu yang 

membedakannya dengan bank konvensional, yakni sebagai berikut:
8
 

1. Metode bunga digantikan dengan metode bagi hasil (profit and loss 

sharing) 

2. Dalam hal bank mengalami kerugian, nasabah penyimpan dana mungkin 

kehilangan dananya, menurut perbandingan pembagian laba/rugi. 

3. Beban biaya atas pelayananp bank syariah disepakati bersama pada saat 

akad pinjaman atau pembiayaan, dinyatakan dalam bentuk nominal 

dengan istilah sesuai dengan produk yang ditawarkan. 

4. Dihindarkannya penggunaan presentase atas pinjaman kredit dalam 

menentukan biaya utang karena akan mengikat dan membebani sisa 

utang, walaupun masa berlakunya kontrak telah selesai. Hal ini berarti 

menghindari berlipatnya beban biaya dan produk jaminan yang mungkin 

terlambat dibayar. 

5. Proporsi bagi hasil didasarkan atas jumlah keuntungan usaha yang 

diperoleh debitur. Bank syariah tidak menentukan keuntungan pasti 

(fixed return) yang ditetapkan di awal perjanjian. Keuntungan di muka 

hanya dimungkinkan untuk akad-akad jual beli melalui kredit 

kepemilikan barang atau aktiva. 

6. Bank syariah tidak menjanjikan jumlah keuntungan yang pasti kepada 

nasabah penyimpan dana yang menyimpan dananya dalam giro wadi’ah 

                                                           
 

8
 Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, Mengapa Memilih Bank Syariah?, Ghalia 

Indonesia, Bogor, 2005, Hal.38 



28 
 

maupun tabungan deposito mudarabah. Nasabah penyimpan dana 

pemegang giro wadi’ah akan mendapatkan keuntungan berupa bonus, 

sedangkan pemegang tabungan/deposito mudarabah akan mendapatkan 

proporsi bagi hasil. 

7. Prinsip penjaminan (collateral) tidak dominan dalam pemberian kredit di 

bank syariah. Hal ini terlibat pada pembiayaan pembelian barang modal 

bahwa barang yang dibeli masih milik bank dapat dianggap sebagai 

jaminan sendiri selama belum dilunasi oleh debitur. 

 1.7 Konsep atau Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah 

Operasional Bank Syariah didasarkan kepada prinsip jual beli dan 

bagi hasil sesuai dengan syariah Islam. Prinsip-prinsip tersebut adalah 

sebagai berikut:
9
 

1. Al-Wadi’ah 

 Al-Wadi’ah yaitu perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) 

dengan penyimpan (termasuk bank) dimana pihak penyimpan bersedia 

untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang atau uang yang 

dititipkan kepadanya. 

2. Al-Mudharabah 

 Al-Mudharabah yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) 

dengan pengusaha (enterpreneur). Di mana pemilik modal bersedia 

membiayai sepenuhnya suatu proyek/usaha dan pengusaha setuju untuk 

memperoleh proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan 

                                                           
 

9
 Warkum Sumitro, Op.Cit., Hal.31-39 
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perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan 

usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. 

 Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian, maka kerugian 

tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila 

kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan 

oleh pengusaha. 

3. Al-Musyarakah 

 Al-Musyarakah yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih 

pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. 

Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan persetujuan antara 

pihak-pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal 

masing-masing pihak. Dalam hal terjadi kerugian, maka pembagian 

kerugian dilakukan sesuai pangsa modal masing-masing. 

4. Al-Murabahah dan Al-Bai’u Bithaman Ajil 

 Al-Murabahah yaitu persetujuan jual beli suatu barang dengan harga 

sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati 

bersama dengan pembayaran ditangguhkan 1 bulan sampai 1 tahun. 

Persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayaran sekaligus. 

 Al-Bai’u Bithaman Ajil yaitu persetujuan jual beli suatu barang dengan 

harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati 

bersama. Persetujuan ini termasuk pula jangka waktu pembayaran dan 

jumlah angsuran. 
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5. Al-Ijarah dan Al-Ta’jiri 

 Al-Ijarah yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang 

membolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan 

membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah 

masa sewa berakhir, maka barang akan dikembalikan kepada pemilik. 

 Al-Ta’jirii yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang 

membolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dengan 

membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah 

berakhir masa sewa, maka pemilik barang menjual barang tersebut 

kepada penyewa dengan harga yang disetujui kedua belah pihak. 

6. Al-Qardhul Hasan 

 Al-Qardhul Hasan yaitu suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar 

kewajiban sosial semata, dimana peminjam berkewajiban sosial semata, 

dimana peminjam tidak berkewajiban untuk mengembalikan apa pun 

kecuali modal pinjaman dan biaya administrasi. 

2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

2.1 Pengertian Perjanjian 

Perjanjian merupakan bentuk suatu persetujuan yang diatur didalam 

peraturan perundang-undangan. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu 

peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua 

orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
10

 

                                                           
 

10
 R Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1990, Hal.1 
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Dalam pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa “Suatu 

persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” 

Adanya suatu perjanjian dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu 

perjanjian yang dilakukan secara tertulis dan perjanjian yang dilakukan 

secara lisan. Untuk kedua bentuk perjanjian tersebut sama kekuatannya 

dalam arti sama kedudukannya untuk dapat dilaksanakan oleh para pihak. 

Hanya saja bila perjanjian dibuat secara tertulis dapat dengan mudah dipakai 

sebagai alat bukti bila sampai terjadi persengketaan.
11

  

Pasal 1320 KUHPerdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian 

yaitu: 

1. Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan diri. 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. 

3. Mengenai sesuatu tertentu. 

4. Suatu sebab yang halal. 

Dua syarat yang pertama merupakan syarat-syarat subjektif, karena 

mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, 

sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena 

mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang 

dilakukan itu.
12

 

Dalam hal syarat objektif, bila syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu 

batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu 

                                                           
 

11
 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, Ha16 

 
12

 R. Subekti, Op.Cit.,Hal.17  
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perjanjian. Dalam hal syarat subjektif, jika syarat itu tidak dipenuhi, salah 

satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. 

1. Kesepakatan bagi para pihak yang mengikatkan diri 

Bahwa antara kedua belah pihak yang mengadakan perikatan harus telah 

mencapai kata sepakat, setuju, tanpa ada paksaan atau ancaman sama 

sekali. Artinya apa yang dikehendaki oleh salah satu pihak juga 

dikehendaki oleh pihak lainnya. Dengan adanya kesepakatan para pihak, 

maka berdasar Undang-Undang perjanjian dianggap telah lahir sesaat 

setelah tercapainya kata sepakat para pihak, sehingga saat itu perjanjian 

itu memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. 

2. Kecakapan untuk membuat perjanjian 

Bahwa untuk mengadakan perjanjian maka para pihak harus dalam 

keadaan cakap hukum, karena dengan kecakapan seseorang akan mampu 

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. 

Menurut pasal 1329 KUHPerdata menyebutkan bahwa setiap orang 

cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak 

dinyatakan tak cakap. Selanjutnya dalam pasal 1330 KUHPerdata disebut 

sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah: 

a. Orang yang belum dewasa, yaitu apabila belum genap 21 tahun menurut 

KUHPerdata, dan belum genap 18 tahun menurut ketentuan Pasal 47 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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b. Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan, yang diatur dalam pasal 

433 KUHPerdata, yaitu:  

i. Orang yang dungu 

ii. Orang yang gila (tidak waras pikiran) 

iii. Orang yang gelap mata 

iv. Orang yang boros.  

c. Wanita bersuami (Hal ini sudah tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya 

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, yang menyatakan 

bahwa istri tetap cakap melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau 

seizin suaminya). 

d. Orang-orang yang dilarang oleh Undang-Undang tertentu dianggap tidak 

berwenang membuat kontrak tertentu dengan cara tertentu atau dengan 

pihak tertentu, yaitu: 

i.  antara suami dan istri tidak boleh melakukan jual beli; 

ii.  hakim, jaksa, panitera, advokat, pengacara, jurusita, dan notaris 

tidak boleh menerima penyerahan untuk menjadi pemilik untuk 

dirinya sendiri atau untuk orang lain atas hak dan tuntutan yang 

menjadi pokok perkara; 

iii.pegawai dalam suatu jabatan umum dilarang membeli untuk dirinya 

sendiri atau untuk perantara atas barang-barang yang dijual oleh 

atau dihadapan mereka. 

3. Suatu hal tertentu 

Bahwa yang dimaksud hal tertentu adalah hal yang merupakan objek dari 

suatu perjanjian. Suatu perjanjian harus mempunyai objek yang tertentu 
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dan dapat ditentukan, artinya hal yang diperjanjikan harus jelas, baik 

mengenai jenis dan jumlahnya. Suatu hal tertentu merupakan pokok 

perjanjian, merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu 

perjanjian. 

4. Suatu sebab yang halal  

Bahwa suatu sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian. Causa 

(sebab) itu harus diperkenankan oleh Undang- Undang dan tidak 

bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. 

2.2 Asas-asas Hukum Perjanjian  

Asas-asas didalam hukum perjanjian yang dibuat oleh para pihak 

memuat beberapa asas, yaitu: 

a.  Asas kebebasan berkontrak 

 Bahwa setiap orang mendapatkan kebebasan seluas-luasnya untuk 

mengadakan perjanjian apa saja, meski belum atau tidak diatur dalam 

Undang-Undang sebatas tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan, kepatutan dan ketertiban umum (Pasal 1338 KUHPerdata).   

b.  Asas itikad baik 

Setiap perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik, disini diartikan 

bahwa itikad baik bukan dalam unsur subjektif melainkan unsur objektif. 

Itikad baik dalam pengertian yang subjektif dapat diartikan sebagai 

kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu apa 

yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan 

hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian objektif, maksudnya 
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bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma 

kepatutan dan kesusilaan atau apa-apa yang dirasakan sesuai dengan 

yang patut dalam masyarakat (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata).  

c.  Asas konsensualitas 

Perjanjian dapat dikatakan sudah sah dan mengikat sejak tercapai kata 

sepakat antara para pihak, sehingga mulai saat itu juga timbul hak dan 

kewajiban diantara para pihak (Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata).  

d.  Asas kepastian hukum 

Kebebasan untuk memperjanjikan sesuatu hal maupun dengan siapa 

melakukan perjanjian dengan tegas dan dilindungi dengan Undang-

Undang (Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdata). 

e. Asas pacta sun servanda (kekuatan mengikat) 

Bahwa keterikatan tidak terbatas pada apa saja yang diperjanjikan, tetapi 

juga terdapat segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan 

oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang (Pasal 1338 ayat (1) 

KUHPerdata).  

2.3 Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian 

Adanya kemungkinan suatu perjanjian yang telah dibuat tidak dapat 

dilaksanakan dikarenakan: 

1. Force majeur 

 Suatu keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan 

prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat 

dibuatnya perjanjian, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat 

dipertanggung jawabkan kepada debitur, sementara si debitur tidak dalam 
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keadaan beritikad buruk disebut sebagai force majeur atau yang sering 

diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa”.
13

 

2. Wanprestasi 

Adanya kelalaian atau kealpaan si berutang yang wajib melakukan 

sesuatu atau tidak memenuhi kewajibannya yang telah diperjanjikan 

lazim dikatakan wanprestasi. Menurut Munir Fuady, yang dimaksud 

dengan wanprestasi adalah “tidak dilaksanakannya prestasi atau 

kewajiban sebgaaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak kepada 

pihak-pihak tertentu seperti yang disebut dalam kontrak yang 

bersangkutan.” 

Menurut R.Subekti wanprestasi ada empat macam bentuk, yaitu: 

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan 

b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak semestinya 

c. Melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat 

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak 

pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi 

untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak 

ada satu pihak pun yang dirugikan. 

Penyelesaian atau akibat-akibat wanprestasi bagi debitur, yaitu: 

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat 

dinamakan ganti rugi; 

2. pembatalan perjanjian; 

                                                           
 

13
 Munir Fuady, Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Buku Pertama, PT. 

Citra aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal.113 
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3. Peralihan resiko; 

4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di pengadilan. 

2.4 Hapusnya Suatu Perjanjian 

Pasal 1381 KUHPerdata menyebutkan sepuluh cara hapusnya suatu 

perikatan, yaitu: 

a. pembayaran 

b. penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan 

c. pembaharuan utang 

d. perjumpaan utang 

e. pencampuran utang 

f. pembebasan utangnya 

g. musnahnya barang yang terutang 

h. pembatalan 

i. berlakunya suatu syarat batal 

j. lewatnya waktu 

3. Tinjauan Umum tentang Pembiayaan Murabahah 

3.1 Pengertian Pembiayaan 

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh 

suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, 
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pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi 

yang telah direncanakan.
14

 

Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, pada 

pasal 1 angka 25 menyebutkan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana 

atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: 

1.  Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; 

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

bentuk ijarah muntahiya bittamlik; 

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

istishna’; 

4.  Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan 

5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 

multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah 

dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 

dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah 

jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi 

hasil. 

 

 

 

 

                                                           
 

14
 A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, Al-Islam 2, Muamalah dan Akhlaq, Cet I, 

Pustaka  Setia, Bandung, 1999, Hal.17 
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3.2 Tujuan Pembiayaan 

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan dua macam yakni: tujuan 

pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat 

mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:
15

 

1.  Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses 

secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan 

akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf hidup 

ekonominya. 

2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan 

usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tamabahan ini dapat diperoleh 

melakukan aktifitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan 

kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat tergulirkan. 

3. Meningkatkan produktivitas, artinya: pembiayaan memberikan peluang 

bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab 

upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana. 

4. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-sektor 

usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut 

akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka 

lapangna kerja baru. 

5. Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif 

mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh 

bagian dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari 
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pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi 

pendapatan. 

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk: 

1. Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki 

tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha 

menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat 

menghasilkan laba usaha maksimal maka mereka perlu dukungan dana 

yang cukup. 

2. Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu 

meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal 

usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan. 

3. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya: sumber daya ekonomi dapat 

dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dan 

sumber daya manusia serta sumber daya modal. 

3.3 Pengertian Pembiayaan Murabahah  

Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. 

Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian 

menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan 

ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah 

dan nasabah. 

Murabahah, dalam konotasi Islam pada dasarnya berarti penjualan. 

Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah 

bahwa penjual dalam murabahah secara jelas memberi tahu kepada pembeli 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian
http://id.wikipedia.org/wiki/Bank
http://id.wikipedia.org/wiki/Nasabah
http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_syariah
http://id.wikipedia.org/wiki/Islam
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penjualan&action=edit&redlink=1
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berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang 

dibebankannya pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut bisa berupa lump 

sum atau berdasarkan persentase.
16

 

Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli, yaitu pihak Bank 

Syariah bertndak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan 

harga jual yang dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah 

keuntungan dalam presentase tertentu bagi Bank Syariah sesuai dengan 

kesepakatan.
17

  

3.4 Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah 

 a. Al-Qur’an 

 “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-

Baqarah (2) : 275). 

b. Al-Hadist 

 “Dari Suhaib Ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah bersabda, “tiga hal yang 

didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah 

(mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan 

rumah, bukan untuk dijual.”(HR Ibnu Majah)  

 

 

                                                           
 

16
 http://www.wikepedia.com ,dibuat tahun 2013 diakses tanggal 12 April 2013 

 
17

 H. Zainuddin Ali, Op.Cit., Hal. 30 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lump_sum&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lump_sum&action=edit&redlink=1
http://www.wikepedia.com/
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3.5 Syarat Murabahah
18

 

Dalam melakukan pembiayaan murabahah ada beberapa syarat yang 

harus dipenuhi, terdapat lima syarat dalam murabahah yang harus dipenuhi 

yaitu: 

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah, 

2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, 

3. Kontrak harus bebas dari riba. 

4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang 

sesudah pembelian, 

5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secarat utang. 

Secara prinsip, jika syarat dalam (1), (4), atau (5) tidak terpenuhi 

pembeli memiliki pilihan: 

i.   melanjutkan pembelian seperti apa adanya, 

ii.  kembali kepada penjual dan menyatakan atas ketidaksetujuan atas 

barang yang dijual, 

iii. membatalkan kontrak. 
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 Muahammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Gema Insani, 

Jakarta, 2001, Hal. 102 
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3.6 Rukun Murabahah
19

 

Dalam melakukan pembiayaan murabahah terdapat rukun-rukun 

murabahah, yaitu:  

1. Pihak yang berakad: 

a. Penjual 

b. Pembeli 

2. Objek yang diakadkan: 

a. Barang yang diperjualbelikan 

b. Harga 

3. Akad atau sigot: 

a. Serah (ijab) 

b. Kabul (qabul)  

3.7 Prinsip dan Ketentuan Umum Murabahah 

Adapun yang menjadi prinsip dan ketentuan umum dalam pembiayaan 

murabahah yaitu: 

a. Akad murabahah bebas riba; 

b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan; 

c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang; 

d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, 

dari pembelian ini harus dan bebas riba; 

e.  Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan penjualan; 

                                                           
 

19
 Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk dan 

Implementasi Operasional Bank Syariah, Djambatan, Jakarta, 2003, Hal. 77 
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f. Bank menjual barang kepada nasabah dengan harga jual senilai harga 

beli plus keuntungannya; 

g. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah 

berikut biaya yang diperlukan; 

h. Nasabah membayar harga barang yang disepakati pada jangka waktu 

tertentu; 

i. Untuk mencegah penyalahgunaan atau kerusakan akad, bank dapat 

mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah; 

j.  Jika bank mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak 

ketiga, akad jual murabahah harus dilakukan setelah barang, secara 

prinsip menjadi milik bank. 

3.8 Jenis Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli 

Prinsip jual beli (al-Ba’i) adalah hak milik, barang atau aset dengan 

menggunakan uang sebagai medium. Jenis jual beli syariah antara lain: 

1. Jual beli berdasar perbandingan harga jual dengan harga beli. 

a. Musawamah: Jual beli dimana penjual memasang harga tanpa 

memberitahu si pembeli berapa margin keuntungan yang diambil 

penjual. 

b. At-Tauliah: Penjual menjual barang tanpa mengambil keuntungan 

sedikit pun. 

c. Murabahah: Penjual menjual barang dengan harga asal ditambah 

margin keuntungan yang telah disepakati bersama dengan pembeli. 
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d. Muwadha’ah: Penjual menjual barang dengan harga yang lebih rendah 

dari harga beli (kebalikan dari murabahah). 

2. Jual beli berdasar pada jenis barang pengganti. 

a. Muqayadhah: Bentuk awal dari transaksi (barang ditukar dengan 

barang) 

b. At-Mutlaqah: Jual beli biasa (barang ditukar dengan sejumlah uang). 

c. Ash-Sharf: Jual beli antara mata uang yang berbeda (jual beli mata 

uang asing). 

3. Jual beli berdasar waktu penyerahan barang/uang. 

a. Bai’u Bithaman Ajil: Menjual barang harga asal ditambah dengan 

margin keuntungan yang telah disepakati bersama antara penjual 

dengan pembeli, dan dibayar secara mengasur. 

b. Bai’u Salam: Jual beli dengan cara pembayaran dilakukan di muka, 

dan penyerahan dilakukan kemudian. 

c. Bai al-Istishna: Jual beli barang berdasarkan kontrak order bersama 

antara pemesan (yang bertindak selaku pembeli) dengan produsen 

(selaku penjual) atas pembuatan suatu jenis barang. Pada umumnya 

manufaktur. 

4. Tinjauan Umum tentang Objek Jual Beli 

4.1 Pengertian Objek  

Objek dari jual beli adalah barang yang oleh mereka dijual atau dibeli. 

Dalam pasal 1457 KUHPerdata memakai istilah “zaak” (=barang benda) 
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untuk menentukan, apa yang dapat menjadi objek jual beli. Dan menurut 

pasal 499 KUHPerdata “zaak” adalah barang atau hak yang dapat dimiliki. 

Objek dalam perikatan Islam adalah sesuatu yang dijadikan objek 

akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek 

akad dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda 

tidak berwujud seperti manfaat. 

4.2 Syarat-Syarat Objek dalam Perikatan Islam 

 Syarat-syarat Objek Perikatan Islam adalah sebagai berikut:
20

 

a. Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan 

b. Objek perikatan dibenarkan oleh syariah 

c. Objek harus jelas dan dikenali 

d. Objek dapat diserahterimakan 

4.3 Pengertian Jual Beli 

Jual beli menurut pasal 1457 KUHPerdata adalah suatu perjanjian, 

dimana suatu pihak mengikat diri untuk berwajib menyerahkan suatu benda, 

dan pihak lain untuk berwajib membayar harga yang dimufakati telah 

dijanjikan. 

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan al bai’ dalam bahasa Arab 

terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira’ 

(beli). Dengan demikian, kata al bai’ berarti jual beli. Secara terminologi, 

terdapat beberapa definisi jula beli yang dikemukakan ualama fiqih, 
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sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, yaitu 

tukar-menukar barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu 

dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli (al-Buyu’) 

adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik 

dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah). 

4.4 Bentuk Jual Beli dari Segi Sah atau Tidak Sah 

Para ulama membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga 

bentuk yaitu:
21

 

a. Jual beli sahih 

 Jual beli dikatakan sahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi 

rukun, dan syarat yang ditentukan. Namun, jual beli yang sah dapat juga 

dilarang dalam syariat bila melanggar ketentuan-ketentuan pokok 

berikut: 

i. menyakiti si penjual, pembeli atau orang lain; 

ii. menyempitkan gerakan pasar; 

iii. merusak ketentraman umum. 

b. Jual beli batal 

 Jual beli menjadi tidak sah (batal) apabila salah satu atau seluruh 

rukunnya tidak dipenuhi, atau jual beli itu dasar dan sifatnya tidak sesuai 

syarat, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang 

yang dijual dilarang syariat. Bentuk jual beli batal, antara lain adalah 

sebagai berikut: 
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i. jual beli sesuatu yang tidak ada; 

ii. menjual barang yang tidak dapat diserahkan pada pembeli; 

iii. mengenai jual beli piutang secara langsung; 

 Para ulama berbeda pendapat, mayoritas ulama selain Mazhab 

Dhahiriyah membolehkan jual beli piutang kepada debitor atau 

membolehkan kepadanya atau menghibahkan kepadanya. 

 Sedangkan jual beli piutang kepada selain debitor dengan cara tunai 

mayoritas ulama melarangnya kecuali ulama dari Mazhab Maliki 

membolehkannya dengan syarat terbebaskan dari terjadinya spekulasi 

gharar, riba dan ancaman bahaya lainnya. 

iv. jual beli benda yang dikategorikan najis; 

v. jual beli ‘ar bun / ‘urbun; 

 menurut Jumhur ulama jual beli dengan panjar adalah tidak sah akan 

tetapi menurut Ulama hambali dan sebagian Ulama Hanafi 

membolehkan dengan syarat adanya batas waktu tunggu untuk 

melangsungkan atau tidak melanjutkan jual beli. 

vi. memperjualbelikan hak bersama umat manusia (kepemilikan kolektif) 

dan tidak boleh diperjualbelikan. 

c. Jual beli fasid 

Jual beli dikatakan fasid apabila kerusakan pada jual beli itu 

menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki. Menurut Ulama Hanafi 

membedakan jual beli  fasid dengan jual beli batal akan tetapi Jumhur ulama 

tidak membedakan antara kedua jual beli tersebut. Yang termasuk kategori 

jual beli fasih adalah: 



49 
 

 i. jual beli al-majhul (barangnya secara global tidak diketahui) atau 

ketidakjelasannya bersifat total; 

 Akan tetapi jika ketidakjelasan itu sedikit, jula belinya sah, karena itu 

tidak akan membawa perselisihan.  

ii. jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat; 

 Menurut jumhur ulama jual beli tersebut batal dan fasid menurut Ulama 

Hanafi. 

iii. menjual barang yang tidak ada di tempat atau tidak dapat diserahkan 

pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh 

pembeli; 

 Ulama Maliki membolehkannya, apabila sifat-sifatnya disebutkan dengan 

syarat sifat-sifatnya tidak akan berubah sampai barang diserahkan. 

iv. jual beli yang dilakukan oleh orang buta; 

 Jumhur ulama mengatakan jual beli oleh orang buta adalah sah apabila 

orang buta itu memiliki hak khiyar kemampuan meraba atau mengindra. 

v. jual beli dengan barter harga yang diharamkan; 

vi. jual beli ‘ajal yaitu jual beli dengan pembayaran tangguh kemudian 

dibeli kembali dengan tunai; 

vii.jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan khamar; 

viii.menggabungkan dua syarat dalam satu penjualan; 

 Ulama Syafi’i dan Hambali menyatakan jual beli bersyarat adalah batal 

akan tetapi Imam Maliki menyatakan jual beli bersyarat tersebut sah, jika 

pembeli diberi hak khiyar. 
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ix. jual beli sebagian yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari 

satuannya. 

x. jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya 

untuk dipanen. 

 Menurut Jumhur ulama memperjualbelikan buah-buahan yang belum 

layak panen hukumnya batal akan tetapi, apabila buah-buahan itu telah 

matang tapi belum layak panen, maka jual beli sah. 

5. Tinjauan Umum tentang Khiyar 

5.1 Pengertian Khiyar 

Secara terminologis para Ulama Fiqih mendefinisikan al khiyar adalah 

hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan 

transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati 

sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. 

5.2 Dasar Hukum Khiyar 

Dasar hukum khiyar adalah angka 8 Buku II pasal 20 Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi: “ hak pilih bagi penjual dan 

pembeli untuk melnajutkan atau membatalkan akad jual beli yang 

dilakukannya. 
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5.3 Jenis Khiyar 

Terdapat beberapa macam khiyar yang dapat terjadi pada suatu 

transaksi, yaitu:
22

 

1. Khiyar al majlis 

 Khiyar al majlis adalah hak pilih kedua belah pihak yang berakad untuk 

membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad 

(diruangan toko) dan belum berpisah badan. 

 Dasar hukum adanya khiyar majlis adalah sabda Rasulullah SAW yang 

berbunyi: “ Apabila 2 orang melakukan akad jual beli, maka masing-

masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya belum berpisah 

badan...”(HR. Al Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn’ Umar) 

2. Khiyar at-Ta’yin 

Khiyar at-Ta’yin adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan 

barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. 

3.  Khiyar asy-Syarth 

Khiyar asy-Syarth adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak 

yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau 

membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang 

ditentukan. 
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Rasulullah SAW bersabda bahwa “ Apabila seseorang membeli suatu 

barang, maka katakanlah (pada penjual): Jangan ada tipuan! Dan saya 

berhak memilih dalam tiga hari” (HR. Al Bukhari dan Muslim dari 

Umar) 

4.  Khiyar al-Aib 

Khiyar al-Aib adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual 

beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat 

pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui 

pemiliknya ketika akad berlangsung. 

Dasar hukumnya Rasulullah SAW bersabda: “Sesama muslim itu 

bersaudara; tidak halal bagi seorang muslim menjadi barangnya kepada 

muslim lain, padahal pada barang terdapat ‘aib/cacat”. (HR. Ibn Majah 

dari ‘Uqbah ibn’ Amir) 

5. Khiyar ar-Ru’yah 

Khiyar ar-Ru’yah adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan 

berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang 

belum ia lihat ketika akad berlangsung. 

Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia 

lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu”. (HR. Ad-

Daruqutni dari Abu Hurairah) 
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6.  Khiyar Naqad 

Khiyar Naqad adalah melakukan jual beli dengan ketentuan, jika pihak 

pembeli tidak melunasi pembayaran, atau jika pihak penjual tidak 

menyerahkan barang, dalam batas waktu tertentu, maka pihak yang 

dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan akad atau tetap 

melangsungkannya. 

5.4 Berakhirnya Akad 

Akad dipandang berakhir apabila terjadi pembatalan (fasakh). 

Pembatalan (fasakh) terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:
23

  

1. dibatalkan karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara’; 

2. dengan sebab khiyar, baik khiyar ar-ru’yah, al-aib, asy-Syarth atau al-

majlis; 

3. salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena 

merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan; 

4. karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi 

oleh pihak-pihak bersangkutan; 

5. karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka 

waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang; 

6. karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 1. Jenis  Penelitian  

Penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum 

empiris. Penelitian hukum empiris yang dimaksud adalah penelitian hukum 

yang difokuskan pada penelitian lapang yang dilakukan dengan terjun 

langsung mengunjungi lokasi penelitian.  

 2. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Dimana metode 

pendekatan penelitian yuridis sosiologis ini lebih mengkaji permasalahan 

ditinjau dari segi hukum normatif atau segi peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di dalam masyarakat, serta dapat mengkaji dan meneliti 

permasalahan berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan.  

Dalam metode penulisan ini yang disebut sebagai hukum normatif 

adalah pasal 2 ayat 5 dan 6 Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Murabahah perihal ketentuan murabahah kepada nasabah dan pasal 122 

dan pasal 123 Bab V Bagian Ketujuh Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah tentang Akad perihal jual beli murabahah yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi dan mendeskripsikan upaya Bank Syariah mencegah 

pembatalan perjanjian pembiayaan murabahah oleh calon debitur akibat 

ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan bermotor. 
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 3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dipilih di Bank BRI Syariah Cabang Pandaan karena 

BRI Syariah telah mengeluarkan salah satu produk pembiayaan berupa akad 

murabahah Kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan sistem murabahah 

kepada pemesan pembelian kendaraan bermotor. Selain itu juga telah 

pernah terjadi pembatalan dan ada upaya untuk mengatasinya. 

 4. Jenis Data dan Sumber Data 

a. Jenis Data  

 Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumbernya; diamati dan di catat untuk pertama kalinya.
24

 Data primer 

ini berupa pengalaman dari pihak BRI Syariah Cabang Pandaan, 

pendapat dari pihak-pihak BRI Syariah Cabang Pandaan yang 

mengetahui mengenai pembiayaan murabahah serta upaya pihak BRI 

Syariah Cabang Pandaan dalam mencegah pembatalan perjanjian 

pembiayaan murabahah oleh calon debitur akibat ketidaksesuaian objek 

jual beli kendaraan bermotor dan faktor pendukung dan penghambat 

dalam upaya Bank Syariah menghindari pembatalan perjanjian 

pembiayaan murabahah oleh calon debitur akibat ketidaksesuaian objek 

jual beli kendaraan bermotor. 
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2. Data Sekunder  

 Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen, akad murabahah 

serta data arsip Bank BRI Syariah Cabang Pandaan dan peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian tentang 

pembiayaan murabahah. 

b. Sumber Data 

1. Data Primer 

 Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari  pihak Bank BRI 

Syariah Cabang Pandaan, debitur dan notaris yang mengetahui 

mengenai data penelitian yang dibutuhkan oleh penulis khususnya yang 

bertugas menangani pembiayaan murabahah. 

2. Data Sekunder 

 Sumber data sekunder dalam penelitian ini didapat dari Lembaga Bank 

BRI Syariah Cabang Pandaan, Perpustakaan Pusat Universitas 

Brawijaya, Pusat Dokumen Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum 

Universitas Brawijaya, dan situs-situs internet yang berkaitan dengan 

pembiayaan murabahah. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini 

digunakan cara-cara melalui: 

a. Teknik pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara yang 

dilakukan adalah dengan wawancara terarah, yaitu peneliti sudah 
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mengatur atau menyusun daftar pertanyaan yang dijadikan pedoman 

dalam pelaksanaan wawancara. 

b. Teknik pengumpulan data sekunder mengggunakan teknik kepustakaan 

yaitu teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan yaitu 

menelusuri pustaka dan peraturan perundang-undangan yang terkait 

maupun data yang ada pada instansi yang berhubungan dengan peneliti 

berupa dokumen-dokumen tertentu yang ada di bank tempat penelitian 

dilakukan, serta dengan melakukan penelusuran internet. 

6. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang 

sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), 

kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang 

sama.
25

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait 

dalam pembiayaan murabahah di Bank BRI Syariah Cabang Pandaan. 

b. Sampel 

 Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.
26

 

Pengambilan sampel akan dilakukan dengan teknik purposive sampling, 

yaitu pengambilan sampel yang ditetapkan atas dasar tujuan tertentu 

dengan memilih beberapa subyek sampel dari anggota populasi sampel 
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yang dianggap dapat mewakili populasi, sampel, yang diasumsikan 

mengetahui permasalahan yang dikaji dan dapat memberikan informasi 

yang tepat. Tujuannya adalah untuk mengambil sampel yang berhubungan 

erat dengan kasus yang menjadi bahan penelitian.
27

 Sampel dalam 

penelitian ini adalah 1 unit head, 1 relation officer, 1 sales officer, 1 notaris 

dan 1 debitur BRI Syariah Cabang Pandaan. 1 Debitur tidak dapat 

dijadikan sampel penelitian karena dari pihak BRI Syariah Cabang 

Pandaan tidak mengijinkan sebab hal tersebut termasuk rahasia bank. 

7. Teknik Analisa Data 

Data-data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu cara pembahasan dengan 

menggambarkan secara jelas dan sistematis data yang diperoleh untuk 

kemudian mengadakan analisis terhadap data tersebut, dengan tujuan agar 

dapat dideskripsikan segala fenomena yang ada dalam praktek 

pelaksanaannya.
28

 Dalam menganalisa data penulis menggunakan teknik 

atau metode deskriptif kualitatif untuk memperoleh kejelasan mengenai 

upaya Bank Syariah dalam menghindari pembatalan perjanjian pembiayaan 

murabahah oleh calon debitur akibat ketidaksesuaian objek jual beli 

kendaraan bermotor dan faktor pendukung dan penghambat dalam upaya 

Bank Syariah menghindari pembatalan perjanjian pembiayaan murabahah 

oleh calon debitur akibat ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan 
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bermotor di Bank BRI Syariah Cabang Pandaan, untuk mengoptimalkan 

kepastian hukum sehingga nantinya dapat membuat suatu kesimpulan 

mengenai upaya Bank Syariah menghindari pembatalan perjanjian 

pembiayaan murabahah oleh calon debitur akibat ketidaksesuaian objek jual 

beli kendaraan bermotor sesuai dengan Prinsip Syariah (hukum Islam). 

8. Definisi Operasional 

1. upaya adalah segala usaha yuridis maupun non yuridis yang dilakukan 

Bank Syariah dalam mencegah pembatalan perjanjian pembiayaan 

murabahah oleh calon debitur akibat ketidaksesuaian objek jual beli 

kendaraan bermotor. 

2. bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank 

Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 

3. mencegah adalah cara menahan agar pembatalan perjanjian pembiayaan 

murabahah oleh calon debitur akibat ketidaksesuaian objek jual beli 

kendaraan bermotor tidak terjadi. 

4. pembatalan adalah perbuatan membatalkan oleh nasabah (pembeli) akibat 

dari ketidaksesuaian objek kendaraan bermotor yang dibeli atau 

diinginkan. 

5. pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual beli antar bank dan 

nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh 

nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan 
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sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang 

disepakati antara bank syariah dan nasabah. 

6. ketidaksesuaian adalah kendaraan bermotor yang dipesan tidak selaras 

dengan warna yang diinginkan. 

7. objek adalah suatu benda berupa kendaraan bermotor. 

8. jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak 

yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar 

harga barang yang dijual. 
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BAB IV 

UPAYA BANK SYARIAH DALAM MENCEGAH PEMBATALAN 

PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH OLEH CALON DEBITUR 

AKIBAT KETIDAKSESUAIAN OBJEK JUAL BELI KENDARAAN 

BERMOTOR 

A. Gambaran Umum BRI Syariah 

1.  Sejarah BRI Syariah 

 Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada awalnya didirikan di 

Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama 

Hulp-en’ Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambetenaren atau Bank 

Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia 

(pribumi). Berdiri pada tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian 

dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Pada periode setelah kemerdekaan RI 

berdasarkan PP No. 1 Tahun 1946 pasal 1, disebutkan bahwa BRI sebagai 

bank pemerintah pertama di Republik Indonesia. 

Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 

1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan mulai baru 

aktif kembali setelah perjanjian Renvile pada tahun 1949 dengan berubah 

nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui 

PERPU No.41 Tahun 1960  dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan 

(BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan 

Nederlansche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan penetapan 

Presiden (Penpres) No.9 Tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank 

Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. 
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Setelah berjalan selama satu bulan keluar Penpres No.17 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Bank Tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. 

Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan 

Nelayan (BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia Unit 

II Bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia Unit II 

Bidang Ekspor Impor (Exim). 

Berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok 

Perbankan dan Undang-Undang No.13 Tahun tentang Bank Sentral, yang 

intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan 

Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural dan Ekspor Impor dipisahkan 

masing-masing menjadi dua bank, yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank 

Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No.21 

Tahun 1968, menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank 

Umum. Sejak 1 Agustus 1992, berdasarkan Undang-Undang Perbankan 

No.7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No.21 Tahun 1992 status 

BRI berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang 

kepemilikannya masih 100% ditangan Pemerintah. 

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., 

terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan 

izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya 

o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. 

Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah 

merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional, 
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kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah 

Islam.
29

 

Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan 

sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai 

kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih 

bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) 

dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan 

prinsip syariah. 

Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan 

nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo 

perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat 

terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu 

melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang 

digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang 

merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., 

Aktivitas PT. Bank BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 

Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank 

BRISyariah (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 

2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur 

Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje 

Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah. 
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Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar 

berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi 

aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus 

pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan 

menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan 

layanan perbankan. 

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRISyariah merintis sinergi 

dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan 

jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor 

Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada 

kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen 

berdasarkan prinsip Syariah. 

2.  Lokasi BRI Syariah 

Pemilihan lokasi kantor sangat penting dalam pendirian suatu bank, 

harus diperhitungkan dengan baik. Disamping itu pemilihan lokasi yang 

tepat merupakan salah satu faktor penunjang dalam pencapaian tujuan 

secara efektif dan efisien. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kantor 

BRI Syariah Cabang Pandaan berlokasi di jalan Delta Permai A-37 Pandaan 

Kab. Pasuruan. Kantor BRI Syariah Cabang Pandaan tersebut terletak di 

daerah cukup strategis karena dekat dengan kawasan pasar usaha menengah 

ke bawah, sehingga mudah dijangkau oleh semua kalangan masyarakat 

dengan berbagai media transportasi. 
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3.  Visi dan Misi BRI Syariah 

a. Visi  

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial 

sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan 

lebih bermakna. 

b.  Misi  

1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam 

kebutuhan finansial nasabah.   

2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.  

3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun 

dan dimanapun.  

4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup 

dan menghadirkan ketenteraman pikiran. 

 

4.  Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan 

hubungan antara fungsi-fungsi dan wewenang setiap anggota operasi dalam 

suatu sistem kerja untuk mencapai tujuan bersama. Setiap anggota 

organisasi memikul langsung tanggung jawab pekerjaan sesuai dengan 

fungsinya masing-masing. 
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BRI Syariah Cabang Pandaan menggunakan struktur organisasi yang 

berbentuk garis, dimana wewenang mengalir dari atas ke bawah atau dari 

pimpinan ke bawahan, sedangkan tanggung jawab bergerak dari bawah ke 

atas atau dari bawahan ke pimpinan. 

Untuk lebih jelasnya disajikan dalam Gambar 1 berikut ini: 

Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang 

Pandaan 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Sumber: BRI Syariah Cabang Pandaan, diolah 2013 

 

1. Unit Head Kepala manger unit mikro tugas sebagai pemimpin unit 

bertanggungjawab terhadap sepenuhnya terhadap unit. 

2. Supervisor operasional kepala pimpinan operasional tugas sebagai 

pengawas dan bertanggungjawabnya sepenuhnya terhadap operasional 

unit. 

Unit Head 

Teller Customer 

Service 

Sales Supervisor 

Operasional 

Officer 

Unit Finalis 

Officer 
Relation 

Officer 



67 
 

3. Teller petugas operasional tugas memasukan setoran tabungan nasabah 

4. Customer service bagian operasional tugas melayani segala pembukaan 

rekening tabungan dan pelayananan nasabah. 

5. Relation officer bagian colection tugas pemeliharaan (maintenance) 

nasabah dan melakukan (cash pick up). 

6. Unit finalis officer bagian analisa kredit tugas menganalisa pembiayaan. 

7. Sales officer bagian marketing tugas menjual produk perusahaan.  

 

5.  Produk Pembiayaan BRI Syariah 

Bank Rakyat Indonesia memiliki berbagai jenis produk untuk 

memenuhi kebutuhan nasabahnya. Adapun jenis-jenisnya adalah sebagai 

berikut:
30

 

a.  Giro Wadi’ah 

     Giro Wadi’ah merupakan simpanan penyimpanan dana pengelolaan 

berdasarkan pada prinsip Al Wad’ah Yad Dhomarah. Fasilitas 

kemudahan yang diberikan adalah memperoleh buku cek atau bilyet giro 

yang dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan transaksi keuangan.  

b.  Tabungan Mudharabah 

 Tabungan Mudharabah merupakan salah satu jenis simpanan 

berdasarkan prinsip Mudharabah Al Mutlaqah. Fasilitas kemudahan yang 

diberikan yaitu tabungan dapat ditarik dan disetor di seluruh kantor 

cabang BRI Syariah dan kantor BRI Konvensional. 
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 Hasil wawancara dengan Irwan Saputra,S.H., Relation Officer BRI Syariah Cabang 

Pandaan, tanggal 4 juli 2013 
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c.  Deposito Mudharabah 

 Deposito Mudharabah merupakan merupakan salah satu jenis simpanan 

berdasarkan prinsip Mudharabah Al Mutlaqah. Fasilitas kemudahan yang 

diberikan adalah dapat diperpanjang secara otomatis dan nisbah bagi 

hasil antara bank dengan nasabah disesuaikan atas dasar kesepakatan 

pada saat perpanjangan. 

d.  Pembiayaan 

 BRI Syariah melayani berbagai jenis pembiayaan untuk berbagai 

keperluan, dari kebutuhan konsumtif sampai dengan modal kerja usaha 

dan investasi. 

Adapun beberapa produk-produk pembiayaan syariah yang dimiliki 

oleh BRI Syariah cabang Pandaan antara lain: 

a.  Mudharabah 

 Mudharabah Al Mutlaqah merupakan akad antara pihak pemilik modal 

(shahibul mal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh 

pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang 

disepakati diawal akad. Bank (Mudarib) diberi wewenang penuh untuk 

mengelola dana tanpa terikat waktu, tempat, maupun jenis usahanya. 

b.  Murabahah 

 Berdasarkan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000, murabahah adalah 

menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli 

dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Antara 
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lain: KKB iB BRI Syariah, KMG iB BRI Syariah, KPR iB BRI Syariah, 

dan Gadai iB BRI Syariah. 

c.  Ishtisna 

 Berdasarkan Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000, ishtisna adalah 

akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu 

dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan 

(pembeli, mustashni’) dan penjual (pembuat, tashni’). 

d.  Ijarah 

 Berdasarkan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000, ijarah adalah akad 

pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu 

tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. 

e. Musyarakah 

 Berdasarkan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000, musyarakah adalah 

akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, 

dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. 

 

B. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di BRI Syariah Cabang Pandaan 

1. Syarat-Syarat dalam Pembiayaan Murabahah  

Sebelum mengulas syarat-syarat dalam pembiayaan murabahah, perlu 

diketahui rukun murabahah menurut buku pedoman BRI Syariah, sebagai 

berikut: 

a. Penjual  

b. Pembeli  
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c. Obyek/barang 

d. Harga pokok dan margin 

e. ijab qabul  

 Syarat pembiayaan murabahah nasabah harus memenuhi 

kelengkapan dokumen sebagai berikut:  

a. KTP suami istri 

b. SIUP/TDP/Ijin Praktek 

c. NPWP 

d. Agunan (SHM/HGB) 

e. Pas foto suami istri 

f. KK 

g. Surat nikah 

h. SK Pegawai 

i. Kartu pegawai dan Taspen/Asabri 

j. Slip Gaji 

k. Laporan keuangan  

l.  Rekening koran simpanan 

m. Rekening listrik dan telepon 

n. Formulir aplikasi 

Adapun syarat-syarat umum administratif pembiayaan murabahah 

pada BRI Syariah antara lain: 
31

 

a. Mengisi aplikasi permohonan 

b. Pas foto terbaru ukuran 3x4 suami istri 
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Pandaan, tanggal 11 juli 2013 
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c. Menyerahkan fotocopi KTP yang masih berlaku  

d. Menyerahkan fotocopi Kartu Keluarga 

e. Menyerahkan fotocopi surat nikah 

 

2. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Murabahah 

Prosedur pengajuan pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:
32

 

a.  Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu 

barang. 

b.  Jika bank setuju, bank membeli terlebih dahulu aset. 

c.  Bank menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus 

membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya karena 

secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak 

harus membuat kontrak jual beli. 

d. Bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat 

kesepakatan awal pemesanan. 

e.  Murabahah dilaksanakan dengan nasabah menerima barang yang 

diinginkan sesuai dengan perjanjian yang disepakati. 

 

3. Akad Pembiayaan Murabahah  

Akad pembiayaan murabahah BRI Syariah cabang Pandaan dibuat 

dibawah tangan yang disaksikan dan dan disahkan (legalisasi) oleh pejabat 

yang berwenang, dalam hal ini adalah notaris. Klausula yang terdapat dalam 

akad pembiayaan murabahah BRI Syariah sudah dibuat secara baku oleh 
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pihak BRI Syariah dan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dengan 

pihak Bank. 

Klausula akad pembiayaan murabahah BRI Syariah menganut asas 

kebebasan berkontrak, dimana setiap orang bebas untuk membuat 

perjanjian. Namun, asas tersebut dibatasi oleh hukum yang sifatnya 

memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus mentaati 

hukum yang sifatnya memaksa. Maksud hukum yang bersifat memaksa 

adalah aturan-aturan hukum yang harus ada dalam suatu perjanjian, 

misalnya dalam suatu perjanjian harus memenuhi unsur-unsur di dalam 

pasal 1320 KUHPerdata sebagai syarat sahnya perjanjian. 

Berkaitan dengan pasal 1320 KUHPerdata, untuk sahnya perjanjian 

diperlukan 4  syarat, yaitu: 

 1. Kesepakatan bagi para pihak yang mengikatkan diri 

 Bahwa antara kedua belah pihak yang mengadakan perikatan harus 

telah mencapai kata sepakat, setuju, tanpa ada paksaan atau ancaman 

sama sekali. Artinya apa yang dikehendaki oleh salah satu pihak juga 

dikehendaki oleh pihak lainnya. Dengan adanya kesepakatan para 

pihak, maka berdasar Undang-Undang perjanjian dianggap telah lahir 

sesaat setelah tercapainya kata sepakat para pihak, sehingga saat itu 

perjanjian itu memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang 

membuatnya. 
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2. Kecakapan untuk membuat perjanjian 

 Bahwa untuk mengadakan perjanjian maka para pihak harus dalam 

keadaan cakap hukum, karena dengan kecakapan seseorang akan 

mampu untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. 

 Menurut pasal 1329 KUHPerdata menyebutkan bahwa setiap orang 

cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang 

tidak dinyatakan tak cakap. Selanjutnya dalam pasal 1330 KUHPerdata 

disebut sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian 

adalah: 

a. Orang yang belum dewasa, yaitu apabila belum genap 21 tahun 

menurut KUHPerdata, dan belum genap 18 tahun menurut 

ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 

b.  Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan, yang diatur dalam 

pasal 433 KUHPerdata, yaitu:  

i.  Orang yang dungu 

ii. Orang yang gila (tidak waras pikiran) 

iii. Orang yang gelap mata 

iv. Orang yang boros.  

c.  Wanita bersuami (Hal ini sudah tidak berlaku lagi dengan 

dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 

1963, yang menyatakan bahwa istri tetap cakap melakukan 

perbuatan hukum tanpa bantuan atau seizin suaminya). 
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d. Orang-orang yang dilarang oleh Undang-Undang tertentu dianggap 

tidak berwenang membuat kontrak tertentu dengan cara tertentu 

atau dengan pihak tertentu, yaitu: 

i. antara suami dan istri tidak boleh melakukan jual beli; 

ii. hakim, jaksa, panitera, advokat, pengacara, jurusita, dan 

notaris tidak boleh menerima penyerahan untuk menjadi 

pemilik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain atas hak 

dan tuntutan yang menjadi pokok perkara; 

iii. pegawai dalam suatu jabatan umum dilarang membeli untuk 

dirinya sendiri atau untuk perantara atas barang-barang 

yang dijual oleh atau dihadapan mereka. 

3. Suatu hal tertentu 

 Bahwa yang dimaksud hal tertentu adalah hal yang merupakan 

objek dari suatu perjanjian. Suatu perjanjian harus mempunyai objek 

yang tertentu dan dapat ditentukan, artinya hal yang diperjanjikan harus 

jelas, baik mengenai jenis dan jumlahnya. Suatu hal tertentu merupakan 

pokok perjanjian, merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu 

perjanjian. 

4. Suatu sebab yang halal  

 Bahwa suatu sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian. 

Causa (sebab) itu harus diperkenankan oleh Undang-Undang dan tidak 

bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. 
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Contoh kasusnya yang terdapat di Bank BRI Syariah cabang 

Pandaan
33

 yaitu H.Abd Rochim adalah seorang pengusaha wiraswasta 

menengah yang berumur 30 tahun mempunyai usaha elektronik di pasar 

pandaan. Usaha H.Abd Rochim tersebut sudah berjalan 3 tahun dan 

mempunyai 5 karyawan serta hanya memiliki 1 mobil pick up. Banyaknya 

pembeli elektronik di perusahaan H.Abd Rochim dan persaingan bisnis 

usaha elektronik yang banyak pula, H.Abd Rochim ingin menambah 

kendaraan yaitu 1 mobil pick up agar usahanya tetap berkembang dan dapat 

bersaing dengan pengusaha lain. H.Abd Rochim ingin cepat memiliki mobil 

pick up akan tetapi H.Abd Rochim kekurangan dana untuk membelinya. 

Kemudian H.Abd Rochim datang ke Bank BRI Syariah untuk mengajukan 

pembiayaan murabahah dengan pemesanan pembelian mobil pick up. 

Setelah itu, Bank BRI Syariah memproses pengajuan pembiayaan dari 

H.Abd Rochim. H.Abd Rochim ingin membeli mobil pick up merk suzuki 

yaitu Mega Carry Xtra. Dalam pengajuan pembiayaan tersebut Bank BRI 

Syariah meminta pembayaran uang muka untuk tanda bukti keseriusan 

debitur. Kemudian H.Abd Rochim memberikan uang muka tersebut kepada 

Bank BRI Syariah. Karena pengajuan pembiayaan H.Abd Rochim sudah 

memenuhi persyaratan prosedur bank maka pengajuan pembiayaan tersebut 

diacc oleh Bank BRI Syariah.  

Kemudian Bank BRI Syariah segera mendatangi supplier mobil pick 

up untuk membelinya karena H.Abd Rochim sangat butuh cepat mobil 
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tersebut. Setelah itu Bank BRI Syariah menemukan mobil pick up merk 

suzuki yaitu mega carry Xtra yang diinginkan H.Abd Rochim. Setelah itu 

Bank BRI Syariah memberi kabar kepada H.Abd Rochim bahwa pihak 

Bank sudah menemukan mobil pick up yang diinginkan. Pihak supplier 

kemudian mengantarkan mobil tersebut ke H.Abd Rochim. Setelah 

mengetahui warna mobil pick up tersebut berwarna putih, H.Abd Rochim 

menolak mobil tersebut dan ingin membatalkannya. H.Abd Rochim 

menginginkan mobil tersebut berwarna hitam karena ingin menyamakan 

dengan warna mobil pick up di tempat usahanya.  

Akibat hukumnya Bank harus mengalami kerugian karena sudah 

membeli barang pesanan debitur tersebut. Bank selaku penjual dapat 

menggunakan uang muka yang diminta dari debitur selaku pembeli untuk 

menutup kerugian, apabila jumlah uang muka tersebut lebih kecil 

dibandingkan kerugian yang harus ditanggung penjual, penjual dapat 

meminta kekurangannya.   

Dalam  pasal 5 ayat 2 isi dari akad pembiayaan murabahah BRI 

Syariah cabang Pandaan
34

 tentang klausula pengadaan dan penyerahan 

barang, yang berbunyi “Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 

1 pasal ini tidak mengakibatkan nasabah dapat menuntut bank untuk 

membatalkan akad ini atau menuntut ganti rugi jika nasabah menganggap 

barang itu bukan milik bank sebagaimana dimaksud pasal 1471 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata”. 
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 Akad Pembiayaan Murabahah BRI Syariah Cabang Pandaan 
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Dalam pasal 14 ayat 2 dan 3 isi dari akad pembiayaan murabahah BRI 

Syariah cabang Pandaan tentang klausula risiko, yakni: 

a.  Terhitung sejak ditandatangani Akad ini, maka seluruh risiko atas barang 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah dan bank bebas dari hal itu. 

Termasuk namun tidak terbatas  jika dikemudian hari diketahui atau 

timbul cacat, kekurangan / masalah apapun yang menyangkut barang. 

b. Adanya cacat kekurangan atau masalah yang timbul sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 2, tidak dapat dijadikan alasan untuk mengingkari, 

melalaikan atau menunda pelaksanaan kewajiban nasabah kepada bank 

berdasarkan akad ini. 

Dalam pasal 22 ayat 3, 5, 6, dan 7 isi dari akad pembiayaan 

murabahah BRI Syariah cabang Pandaan tentang klausula lain-lain, yakni: 

a. Sebelum akad ini ditandatangani oleh nasabah, nasabah mengakui 

dengan sebenarnya dan menjamin bank, bahwa nasabah telah membaca 

dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi akad ini berikut 

semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran akad ini, sehingga 

oleh karena itu nasabah memahami sepenuhnya segala yang akan 

menjadi akibat hukum setelah nasabah menandatangani akad ini. 

b. Akad ini memuat, dan karenanya menggantikan semua pengertian dan 

kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak sebelum 

ditandatanganinya akad ini, baik tertulis maupun lisan, mengenai hal 

yang sama. 
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c. Jika salah satu atau sebagian ketentuan-ketentuan dalam akad ini menjadi 

batal atau tidak berlaku, maka tidak mengakibatkan seluruh akad ini 

menjadi batal atau tidak berlaku seluruhnya. 

d. Kelalaian atau keterlambatan bank dalam melaksanakan haknya 

berdasarkan akad ini atau dokumen-dokumen lain yang dibuat 

berdasarkan akad ini tidak boleh ditafsirkan bahwa bank telah 

melepaskan hak-hak tersebut.    

Terdapat beberapa macam khiyar yang dapat terjadi pada suatu 

transaksi, yaitu:
35

 

1. Khiyar al majlis 

 Khiyar al majlis adalah hak pilih kedua belah pihak yang berakad untuk 

membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad 

(diruangan toko) dan belum berpisah badan. 

 Dasar hukum adanya khiyar majlis adalah sabda Rasulullah SAW yang 

berbunyi: “ Apabila 2 orang melakukan akad jual beli, maka masing-

masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya belum berpisah 

badan...”(HR. Al Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn’ Umar) 

2. Khiyar at-Ta’yin 

Khiyar at-Ta’yin adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan 

barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. 
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3.  Khiyar asy-Syarth 

Khiyar asy-Syarth adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak 

yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau 

membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang 

ditentukan. 

Rasulullah SAW bersabda bahwa “ Apabila seseorang membeli suatu 

barang, maka katakanlah (pada penjual): Jangan ada tipuan! Dan saya 

berhak memilih dalam tiga hari” (HR. Al Bukhari dan Muslim dari 

Umar) 

4.  Khiyar al-Aib 

Khiyar al-Aib adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual 

beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat 

pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui 

pemiliknya ketika akad berlangsung. Dasar hukumnya Rasulullah SAW 

bersabda: “Sesama muslim itu bersaudara; tidak halal bagi seorang 

muslim menjadi barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang 

terdapat ‘aib/cacat”.(HR. Ibn Majah dari ‘Uqbah ibn’ Amir) 

5. Khiyar ar-Ru’yah 

Khiyar ar-Ru’yah adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan 

berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang 

belum ia lihat ketika akad berlangsung. 
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Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia 

lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu”.(HR. Ad-

Daruqutni dari Abu Hurairah) 

6.  Khiyar Naqad 

Khiyar Naqad adalah melakukan jual beli dengan ketentuan, jika pihak 

pembeli tidak melunasi pembayaran, atau jika pihak penjual tidak 

menyerahkan barang, dalam batas waktu tertentu, maka pihak yang 

dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan akad atau tetap 

melangsungkannya. 

Bahwa berdasarkan dari 3 pasal diatas belum ada klausula yang terkait 

dengan batal akibat ketidaksesuaian objek jual beli yang diinginkan oleh 

calon debitur. Akan tetapi dari beberapa macam khiyar diatas ada 2 khiyar 

dimana jika terjadi ketidaksesuaian objek jual beli dalam Khiyar at-Ta’yin 

yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda 

kualitas dalam jual beli.  

Selain itu juga ada Khiyar ar-Ru’yah bahwa hak pilih bagi pembeli 

untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap 

suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Rasulullah SAW 

bersabda: “Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak 

khiyar apabila telah melihat barang itu”. (HR.ad-Daruqutni dari Abu 

Hurairah) 
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C. Faktor-faktor nasabah melakukan Pembatalan Pembiayaan Murabahah 

Terdapat beberapa faktor-faktor nasabah melakukan pembatalan 

pembiayaan murabahah
36

, yaitu; 

1. karena objek jual beli tersebut tidak sesuai dengan pesanan nasabah dan 

kualitasnya juga tidak sesuai dengan keinginan nasabah. 

2. karena objek jual beli terdapat cacat yang tersembunyi yang tidak 

diketahui. 

3. karena objek jual beli yang dibeli nasabah dikemudian hari mengalami 

kerusakan pada dalam objek tersebut seperti lampu rem depan atau 

belakang tidak menyala, bunyi bel tiba-tiba tidak bunyi dan alat tombol 

untuk membuka bagasi tidak dapat difungsikan sehingga sulit untuk 

membuka bagasinya. 

Secara umum, transaksi murabahah dapat saja dilakukan dengan cara 

pemesanan atau murabahah KPP (kepada Pemesan Pembelian). Bank 

mungkin saja melakukan transaksi murabahah dengan objek barang tertentu 

yang belum dikuasai oleh bank dan hal ini mendominasi praktek perbankan 

syariah pada umumnya. Maka bank dapat memesan barang tersebut kepada 

supplier sebagai penyedia objek murabahah yang bersangkutan. Maka 

kemungkinan terjadi pada saat barang tersebut telah jadi dan sesuai dengan 

pesanan debitur tetapi kemudian nasabah menolak dan membatalkan 

pembeliannya hal ini tentu saja akan sangat merugikan bank sudah 

mengeluarkan biaya untuk memperoleh barang tersebut. 
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 Hasil wawancara dengan Irwan Saputra,S.H., Relationship Officer BRI Syariah Cabang 

Pandaan, tanggal 11 juli 2013 
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Dalam melakukan pembiayaan murabahah ada beberapa syarat yang 

harus dipenuhi, terdapat lima syarat dalam murabahah yang harus dipenuhi 

yaitu:
 37

 

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah, 

2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, 

3. Kontrak harus bebas dari riba. 

4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang 

sesudah pembelian, 

5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 

Secara prinsip, jika syarat dalam (1), (4), atau (5) tidak terpenuhi 

pembeli memiliki pilihan: 

i.   melanjutkan pembelian seperti apa adanya, 

ii.  kembali kepada penjual dan menyatakan atas ketidaksetujuan atas 

barang yang dijual, 

iii. membatalkan kontrak. 

Jual beli menurut pasal 1457 KUHPerdata adalah suatu perjanjian, 

dimana suatu pihak mengikat diri untuk berwajib menyerahkan suatu benda, 

dan pihak lain untuk berwajib membayar harga yang telah dijanjikan. Objek 

dari jual beli adalah barang yang oleh mereka dijual atau dibeli. Dalam pasal 

1457 KUHPerdata memakai istilah “zaak” (=barang benda) untuk 

                                                           
 

37
 Muahammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Gema Insani, 

Jakarta, 2001, Hal. 102 
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menentukan, apa yang dapat menjadi objek jual beli. Dan menurut pasal 499 

KUHPerdata “zaak” adalah barang atau hak yang dapat dimiliki. 

Kewajiban dari penjual dalam jual beli berdasarkan pasal 1474 yaitu 

ada dua, yang pertama adalah menyerahkan barangnya dan 

menanggungnya. Jika penyerahan karena kelalaian si penjual tidak dapat 

dilaksanakan, maka si pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian, 

menurut ketentuan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPerdata.  

Pasal 1266 KUHPerdata yang berbunyi syarat batal dianggap selalu 

dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala 

salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Pasal 1267 KUHPerdata 

yang berbunyi pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih 

apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain 

untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan 

perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga. 

Sedangkan kewajiban utama si pembeli berdasarkan pasal 1513 

KUHPerdata adalah membayar harga pembelian, pada waktu dan ditempat 

sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Jika si pembeli tidak membayar 

harga pembelian, si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian, menurut 

ketentuan-ketentua pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPerdata. 
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Dalam hukum perikatan Islam para ulama membagi jual beli dari segi 

sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu:
38

 

a. Jual beli sahih 

 Jual beli dikatakan sahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi 

rukun, dan syarat yang ditentukan. Namun, jual beli yang sah dapat juga 

dilarang dalam syariat bila melanggar ketentuan-ketentuan pokok 

berikut: 

i. menyakiti si penjual, pembeli atau orang lain; 

ii. menyempitkan gerakan pasar; 

iii. merusak ketentraman umum. 

b. Jual beli batal 

 Jual beli menjadi tidak sah (batal) apabila salah satu atau seluruh 

rukunnya tidak dipenuhi, atau jual beli itu dasar dan sifatnya tidak sesuai 

syarat, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang 

yang dijual dilarang syariat. Bentuk jual beli batal, antara lain adalah 

sebagai berikut: 

i. jual beli sesuatu yang tidak ada; 

ii. menjual barang yang tidak dapat diserahkan pada pembeli; 

iii. mengenai jual beli piutang secara langsung; 

 Para ulama berbeda pendapat, mayoritas ulama selain Mazhab 

Dhahiriyah membolehkan jual beli piutang kepada debitor atau 

membolehkan kepadanya atau menghibahkan kepadanya. 
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 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, Cet ke-3, 2005, 

Hal. 102-108 

 



85 
 

 Sedangkan jual beli piutang kepada selain debitor dengan cara tunai 

mayoritas ulama melarangnya kecuali ulama dari Mazhab Maliki 

membolehkannya dengan syarat terbebaskan dari terjadinya spekulasi 

gharar, riba dan ancaman bahaya lainnya. 

iv. jual beli benda yang dikategorikan najis; 

v. jual beli ‘ar bun / ‘urbun; 

 menurut Jumhur ulama jual beli dengan panjar adalah tidak sah akan 

tetapi menurut Ulama hambali dan sebagian Ulama Hanafi 

membolehkan dengan syarat adanya batas waktu tunggu untuk 

melangsungkan atau tidak melanjutkan jual beli. 

vi. memperjualbelikan hak bersama umat manusia (kepemilikan kolektif) 

dan tidak boleh diperjualbelikan. 

c. Jual beli fasid 

Jual beli dikatakan fasid apabila kerusakan pada jual beli itu 

menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki. Menurut Ulama Hanafi 

membedakan jual beli  fasid dengan jual beli batal akan tetapi Jumhur ulama 

tidak membedakan antara kedua jual beli tersebut. Yang termasuk kategori 

jual beli fasih adalah: 

 i. jual beli al-majhul (barangnya secara global tidak diketahui) atau 

ketidakjelasannya bersifat total; 

 Akan tetapi jika ketidakjelasan itu sedikit, jula belinya sah, karena itu 

tidak akan membawa perselisihan.  

ii. jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat; 
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 Menurut jumhur ulama jual beli tersebut batal dan fasid menurut Ulama 

Hanafi. 

iii. menjual barang yang tidak ada di tempat atau tidak dapat diserahkan 

pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh 

pembeli; 

 Ulama Maliki membolehkannya, apabila sifat-sifatnya disebutkan dengan 

syarat sifat-sifatnya tidak akan berubah sampai barang diserahkan. 

iv. jual beli yang dilakukan oleh orang buta; 

 Jumhur ulama mengatakan jual beli oleh orang buta adalah sah apabila 

orang buta itu memiliki hak khiyar kemampuan meraba atau mengindra. 

v. jual beli dengan barter harga yang diharamkan; 

vi. jual beli ‘ajal yaitu jual beli dengan pembayaran tangguh kemudian 

dibeli kembali dengan tunai; 

vii.jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan khamar; 

viii.menggabungkan dua syarat dalam satu penjualan; 

 Ulama Syafi’i dan Hambali menyatakan jual beli bersyarat adalah batal 

akan tetapi Imam Maliki menyatakan jual beli bersyarat tersebut sah, jika 

pembeli diberi hak khiyar. 

ix. jual beli sebagian yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari 

satuannya. 

x. jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya 

untuk dipanen. 
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 Menurut Jumhur ulama memperjualbelikan buah-buahan yang belum 

layak panen hukumnya batal akan tetapi, apabila buah-buahan itu telah 

matang tapi belum layak panen, maka jual beli sah. 

Akad dipandang berakhir apabila terjadi pembatalan (fasakh). 

Pembatalan (fasakh) terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:
39

  

1. dibatalkan karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara’; 

2. dengan sebab khiyar, baik khiyar ar-ru’yah, al-aib, asy-Syarth atau al-

majlis; 

3. salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena 

merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan; 

4. karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi 

oleh pihak-pihak bersangkutan; 

5. karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka 

waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang; 

6. karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang. 
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D. Upaya Bank BRI Syariah dalam Mencegah Pembatalan Perjanjian 

Pembiayaan Murabahah Oleh Calon Debitur Akibat Ketidaksesuaian 

Objek Jual Beli Kendaraan Bermotor 

Berdasarkan hasil wawancara
40

 upaya BRI Syariah dalam mencegah 

pembatalan perjanjian pembiayaan murabahah oleh calon debitur akibat 

ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan bermotor, yaitu: 

1. mengganti objek jual beli kendaraan bermotor mobil pick up merk suzuki 

yaitu mega carry Xtra yang sebelumnya berwarna putih diganti dengan 

warna hitam dengan persetujuan calon debitur mau menunggu inden 

objek tersebut dari pemasok yang lumayan lama. 

2. jika terjadi perselisihan pihak Bank Syariah selalu mngutamakan dengan 

upaya jalan musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan dengan 

debitur untuk mencapai kesepakatan. Pihak bank melakukan upaya 

musyawarah dengan cara negoisasi dengan calon debitur mengenai 

kesepakatan kesesuaian harga dan barang. 

3.  apabila jalan musyawarah tidak mencapai kesepakatan, agar bank tidak 

mengalami kerugian sesuai dengan pasal 2 ayat 5 dan 6 Fatwa DSN 

No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, perihal ketentuan 

murabahah kepada nasabah yaitu: 
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i. pasal 2 ayat 5 bahwa jika nasabah kemudian menolak membeli 

barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka 

tersebut. 

ii.  pasal 2 ayat 6 bahwa jika nilai uang muka kurang dari kerugian 

yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali 

sisa kerugiannya kepada nasabah. 

4.  dapat juga menggunakan Bab V Bagian Ketujuh Buku II Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah tentang Akad perihal jual beli murabahah, 

yaitu pasal 118 yang berbunyi bahwa pihak penjual dalam murabahah 

dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli untuk mencegah 

terjadinya penyalahgunaan akad. Pasal 122 dan pasal 123 yang bunyinya 

hampir sama dengan pasal 2 ayat 5 dan 6 Fatwa DSN No.04/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Murabahah yaitu  

i. pasal 122: jika pembeli kemudian menolak  untuk membeli 

barang tersebut, biaya riil penjual harus dibayar dari uang muka 

tersebut. 

ii. pasal 123: jika nilai uang muka dari pembeli kurang dari kerugian 

yang harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat menuntut 

pembeli untuk mengganti sisa kerugiannya. 

Jumlah uang muka tersebut dapat dilihat di pasal 3 ayat 1 akad 

pembiayaan murabahah mengenai fasilitas pembiayaan dan harga yang 

berbunyi :  
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“bank meyediakan barang melalui pemberian fasilitas pembiayaan sesuai 

permintaan nasabah dan nasabah dengan ini mengakui dengan 

sebenarnya dan secara sah menerima pemberian fasilitas pembiayaan dari 

bank dan karenanya berhutang kepada bank sebesar harga jual yang 

terdiri dari: 

- Harga beli : Rp.100.000.000 

- Margin Keuntungan : Rp.40.500.049 

- Harga jual awal : Rp.140.500.049 

- Uang muka : Rp.25.000.000 

- Harga jual setelah uang muka : Rp.115.500.049 

- Pembiayaan bank : Rp.75.000.000   

Hal-hal yang dilakukan untuk pengembangan dalam upaya BRI 

Syariah dalam mencegah pembatalan perjanjian pembiayaan murabahah 

oleh calon debitur akibat ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan 

bermotor kepada nasabah, yaitu:
41

 

1. Mempersiapkan suatu bentuk Perjanjian Pembiayaan Murabahah 

terstandar yang dapat melindungi kepentingan hukum PT. BRI 

Syariah, Tbk. Contohnya dengan cara dalam pembuatan akad 

pembiayaan murabahah yang merupakan perjanjian jual beli 

dilakukan di depan notaris secara notariil.  
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2.  Melakukan review secara berkala terhadap perjanjian antara bank 

dengan pihak lain, antara lain dengan cara melakukan penilaian 

kembali terhadap efektifitas proses enforceablility tersebut untuk 

memeriksa validitas hak dalam perjanjian tersebut. 

3. Mengembangkan sistem administrasi pembiayaan, dengan 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a)  Seluruh operasional administrasi harus dilakukan secara efektif dan 

efisien. Kegiatan ini termasuk tapi tidak terbatas pada manajemen 

dokumen, monitoring progress, review berkelanjutan atas 

persyaratan kontrak perjanjian pembiayaan, pemeriksaan dan 

pengikatan jaminan dan agunan. 

b) Adanya manajemen informasi untuk memastikan kelengkapan 

dokumen ketepatan waktu atas dokumen yang diproses. 

c)  Adanya petugas yang lengkap dengan fungsi-fungsi yang spesifik 

dalam memproses Pembiayaan Murabahah. 

d)  Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur internal serta 

ketentuan yang berlaku. 

4. Mengembangkan sumber daya manusia, baik dari segi kualitas 

maupun kuantitas untuk dapat menunjang penerapan Pembiayaan 

Murabahah yang sesuai dengan prosedur internal dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Di dalam upaya  BRI Syariah dalam mencegah pembatalan perjanjian 

pembiayaan murabahah oleh calon debitur akibat ketidaksesuaian objek jual 
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beli kendaraan bermotor kepada nasabah diperlukannya suatu manajemen. 

Kata manajemen atau management dapat mempunyai berbagai arti.
42

 

Pertama, sebagai pengelolaan, pengendalian atau penanganan. Kedua, 

perlakuan secara terampil untuk menangani sesuatu berupa skillful 

treatment. Ketiga, gabungan dari dua pengertian tersebut, yaitu yang 

berhubungan dengan pengelolaan suatu perusahaan, rumah tangga atau 

suatu bentuk kerjasama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. 

Menurut George R. Terry (1977), menyatakan manajemen adalah 

suatu proses yang berbeda itulah yang membentuk manajemen sebagai 

sebagai suatu proses yang berbeda dari planning, organizing, actuating, 

controlling yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengna 

menggunakan manusia dan sumber daya lainnya. 

Terkait dengan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang 

menghimpun dana dan menyalurkannya kembali pada masyarakat maka 

setidaknya lembaga keuangan seperti bank harus mampu menjalankan peran 

pemasaran, manajemen sumber daya manusia insani, manajemen keuangan 

dan manajemen risiko yang baik. Hal ini sebagai upaya untuk menghindar 

sekecil mungkin kerugian yang ditimbulkan akibat kegagalan manajemen. 

1. Manajemen pemasaran
43

 

 Manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, 

mengimplementasikan (yang terdiri dari kegiatan 

mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengkoordinir) serta 

mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu 
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organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. 

Fungsi dari manajemen pemasaran ada kegiatan menganalisis yaitu 

analisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan 

pemasarannya, sehingga dapat diperoleh seberapa besar peluang 

untuk merebut pasar.  

2. Manajemen Sumber Daya Manusia Insani
44

 

 Pembangunan Sumber Daya Manusia lazim dilakukan untuk 

menjadi Sumber Daya Manusia yang produktif dan berprestasi 

yang ada dalam perbankan Syariah, maka dalam melakukan 

Manajemen Sumber Dayab Manusia dibutuhkan proses dan 

tahapan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja dalam 

perbankan syariah, diantaranya: 

i. Perencanaan Sumber Daya Manusia. 

 Paul C. Nystrom mendefinisikan perencanaan Sumber daya 

Manusia adalah proses peramalan, pengembangan, 

pengimplementasian, dan pengontrolan yang menjamin 

perusahaan mempunyai kesesuaian jumlah pegawai, 

penempatan pegawai secara benar, waktu yang tepat dan 

ekonomis yang lebih bermanfaat.  

ii. Rekrutmen/ penarikan pegawai 

iii.  Seleksi 

iv. Sosialisasi 

v. Pelatihan dan pengembangan 
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vi. Penilaian kerja dari kriteria berdasarkan sifat, perilaku dan hasil 

vii.Pemberhentian kerja 

3. Manajemen keuangan
45

 

 Manajemen keuangan merupakan salah satu bidang manajemen 

fungsional dalam suatu perusahaan, yang mempelajari tentang 

penggunaan dana, memperoleh dana dan pembagian hasil operasi 

perusahaan. Aspek lingkungan yang penting dipahami dalam 

pengelolaan keuangan adalah sektor keuangan di bidang 

perekonomian, yang terdiri dari pasar keuangan, lembaga 

keuangan, dan instrumen keuangan. 

4. Manajemen Risiko 

 Manajemen risiko dalam perbankan syariah adalah suatu upaya 

yang dilakukan oleh bank syariah untuk mengatur dan mengawasi 

risiko dengan tujuan meminimalisir risiko agar hasil yang 

ditargetkan dapat tercapai dengan cara efektif dan efisien. 
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E. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Upaya Bank BRI Syariah 

Mencegah Pembatalan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Calon Debitur 

Akibat Ketidaksesuaian Objek Jual Beli Kendaraan Bermotor 

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui wawancara
46

 faktor 

pendukung dan penghambat dalam mencegah pembatalan perjanjian 

pembiayaan murabahah calon debitur akibat ketidaksesuaian objek jual beli 

kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:  

1.  Faktor Pendukung dalam upaya BRI Syariah mencegah pembatalan 

perjanjian pembiayaan murabahah calon debitur akibat ketidaksesuaian 

objek jual beli kendaraan bermotor 

a.  Pengutamaan upaya musyawarah oleh BRI Syariah cabang 

Pandaan yang ditawarkan kepada debitur agar mencapai suatu 

mufakat sehingga baik bank maupun debitur tidak mengalami 

kerugian. 

b. Dengan mengganti objek jual beli kendaraan bermotor yang sesuai 

dengan pesanan calon debitur karena harga kendaraan bermotor 

warna hitam yang dipesan debitur hampir sama dengan harga 

kendaraan bermotor warna putih dari pemasok. 

                                                           
 

46
 Hasil wawancara dengan Irwan Saputra, Relation Officer BRI Syariah Cabang 

Pandaan, tanggal 25 juli 2013 
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2.  Faktor Penghambat dalam upaya BRI Syariah mencegah pembatalan 

perjanjian pembiayaan murabahah calon debitur akibat ketidaksesuaian 

objek jual beli kendaraan bermotor 

a. jika debitur sulit untuk diajak musyawarah karena tidak ada waktu 

senggang mengurus hal tersebut karena sibuk dengan mengurusi 

pekerjaan usaha yang dimilikinya itu.  

b. jika calon debitur tetap menolak penggantian objek jual beli 

kendaraan bermotor karena harus menunggu inden dari pemasok 

lumayan lama. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yaitu bahwa: 

1. Upaya BRI Syariah Cabang Pandaan dalam mencegah pembatalan 

perjanjian pembiayaan murabahah oleh calon debitur akibat 

ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan bermotor dapat dilakukan 

dengan cara mengganti objek jual beli kendaraan bermotor mobil pick 

up merk suzuki yaitu mega carry Xtra yang sebelumnya berwarna 

putih diganti dengan warna hitam dengan persetujuan calon debitur 

mau menunggu inden objek tersebut dari pemasok yang lumayan 

lama, upaya musyawarah dengan cara negoisasi dengan calon debitur 

mengenai kesepakatan kesesuaian harga dan barang. Apabila jalan 

musyawarah tidak mencapai kesepakatan, agar bank tidak mengalami 

kerugian sesuai dengan pasal 2 ayat 5 dan 6 Fatwa DSN No.04/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Murabahah, perihal ketentuan murabahah 

kepada nasabah dan sesuai dengan pasal Pasal 122 dan pasal 123 Bab 

V Bagian Ketujuh Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

tentang Akad perihal jual beli murabahah. 
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2. Faktor Pendukung yaitu pengutamaan upaya musyawarah oleh BRI 

Syariah cabang Pandaan yang ditawarkan kepada debitur agar 

mencapai suatu mufakat sehingga baik bank maupun debitur tidak 

mengalami kerugian dan mengganti objek jual beli kendaraan 

bermotor yang sesuai dengan pesanan calon debitur karena harga 

kendaraan bermotor warna hitam yang dipesan debitur hampir sama 

dengan harga kendaraan bermotor warna putih dari pemasok.  

 Faktor Penghambatnya jika debitur sulit untuk diajak musyawarah 

karena tidak ada waktu senggang mengurus hal tersebut karena sibuk 

dengan mengurusi pekerjaan usaha yang dimilikinya itu dan jika calon 

debitur tetap menolak penggantian objek jual beli kendaraan bermotor 

karena harus menunggu inden dari pemasok lumayan lama. 

B. Saran 

 1. Bagi Pihak Bank 

a. Pihak Bank hendaknya menjelaskan lebih detail mengenai produk 

pembiayaan murabahah dengan cara pemesanan objek jual beli 

secara rinci kepada calon debitur. 

b. Pihak Bank hendaknya memberi kesempatan calon debitur untuk 

memilih barang langsung ke tempat pemasok barang. 

 2. Bagi Pihak Debitur 

a. Pihak Debitur hendaknya lebih kritis dalam mengetahui dan 

memperhatikan proses pembiayaan murabahah di Bank tersebut. 



99 
 

b. Pihak Debitur hendaknya memberikan informasi mengenai 

spesifikasi objek yang akan dipesan secara rinci tidak hanya 

menyebutkan merk objek tersebut. 
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