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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA  

 

A. Persyaratan dalam Mengadakan Akad Murabahah di BMT-UMY 

1. Syarat Akad Murabahah  

          Produk Pembiayaan di BMT-UMY diantaranya adalah Murabahah, 

Musyarakah dan Ijarah. Akad Murabahah dilakukan dengan prinsip jual 

beli dan memenuhi kebutuhan barang konsumtif/alat pendukung usaha 

dengan pembayaran tangguh/angsuran. 

Syarat-syarat Pembiayaan di BMY UMY adalah: 

a. Nominal pembiayaan dari Rp. 1.000.000,00 s.d ratusan juta rupiah. 

b. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan selengkap-lengkapnya dan 

sejujur-jujurnya. 

c. Melampirkan foto copy KTP suami-istri, Kartu Keluarga, 

Agunan/Jaminan, Surat Nikah. 

d. Bersedia disurvey dan diwawancara. 

 

2. Isi Aqad Murabahah  

   Aqad Perjanjian dengan sistem Murabahah berisi tentang 

pengikatan pembiayaan Murabahah yang berisi antara lain adalah:  

a. Hari, tempat dan tanggal pelaksanaan perjanjian dilakukan  

b. Pihak penjual dan pembeli dalam hal ini adalah pihak BMT-UMY 

yang diwakili oleh Uang Wari, SE, M.EK selaku Manajer BMT UMY 

sedangkan pembeli atau Mitra adalah masyarakat yang melakukan 

pembiayaan dengan sistem Murabahah  
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c. Definisi, adalah penjelasan terkait dengan bentuk akad dalam hal ini 

menjelaskan akad murabahah yaitu akad jual beli antara BMT dan 

Mitra,  BMT membeli  barang yang diperlukan Mitra dan menjual 

kepada Kepada Mitra yang bersangkutan sebesar harga perolehan 

ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Selain itu juga 

menjelaskan definisi dari syariah, barang,  pemasok, pembiayaan, 

harga beli, margin keuntungan, dokumen jaminan, jangka waktu 

kesepakatan, dan definisi cedera janji yaitu peristiwa atau peristiwa-

peristiwa sebagaimana tercantum dalam akad yang menyebabkan BMT 

dapat menghentukan seluruh atau sebagian pembiayaan, serta menagih 

dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban Mitra kepada BMT 

sebelum jangka waktu akad.   

d. Maksud dan tujuan pembiayaan berisi bahwa BMT berjanji dan 

dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan 

kepada Mitra yang akan digunakan untuk membeli sebuah barang dan 

Mitra berjanji serta ini dengan sepakat mengikatkan diri untuk 

menerima pembiayaan tersebut dan karenanya telah berhutang kepada 

BMT.     

e. Barang yang dibeli dan sistem pembayaran, yaitu spesifikasi barang 

yang akan dibeli dengan detail, harga pokok, uang muka, kebutuhan 

dana, margin keuntungan, harga jual, pembiayaan yang diangsur, 
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jangka waktu berapa bulan dan angsuran akan dilakukan berapa bulan 

sesuai kesepakatan antara BMT-UMY dan Mitra. 

f. Biaya-biaya dalam hal ini adalah kesepakatan bahwa BMT-UMY 

berjanji mengikatkan diri untuk menanggung seghala biaya yang 

diperlukan  berkenaan dengan pelaksanaan akad, termasuk jasa notaris 

dan jasa akad ini dan Mitra menyatakan persetujuan. Biaya-biaya yang 

dimaksud adalah biaya administrasi, simpanan wajib pembiayaan, 

asurani, materai.  

g. Jangka waktu dan cara pembayaran, adalah janji dari Mitra BMT untuk 

mengikatkan diri untuk membayar kembali jumlah hutangnya kepada 

BMT sesuai dengan kesepakatan 

h. Jaminan, adalah untuk menjamin tertibnya pembayaran 

kembali/pelunasan tepat pada waktu dan jumlah yang disepakati Mitra 

menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada BMT 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan  

i. Pengakuan dan Jaminan adalah pengakuan Mitra bahwa segala 

dokumen yang ditandatangani oleh Mitra berkaitan dengan akad 

keberadaan tidak melangar ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, Mitra juga menjamin bahwa setiap pembelian dari pihak 

Ketiga barang jaminan bebas dari penyitaan, pembebanan, tuntutan 

gugatan atau hak untuk menebus kembali, Mitra juga mengikatkan diri 

untuk waktu ke waktu menyerahkan kepada BMT, jaminan tambahan 

yang dinilai cukup oleh BMT selama kewajiban membayar utang atau 

sisa utang kepada BMT belum lunas.  
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j. Cidera Janji (Wanprestasi) adalah Mitra tidak melaksanakan kewajiban 

pembayaran/pelunasan tepat pada waktunya sesuai dengan tanggal 

jatuh tempo angsuran yang tertera pada jadwal pembayaran kepada 

BMT selama 3 (tiga) kali berturut-turut, kecuali terjadi Force Majeur 

yang ditetapkan oleh Pemerintah.  

k. Akibat Cidera Janji (Wanprestasi) adalah apabila MITRA tidak 

melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus suatu hal, maka 

BMT berhak melakukan penyitaan dan menjual barang jaminan tanpa 

harus menunggu putusan dari pengadilan dan uang hasil penjualan 

barang jaminan digunakan untuk membayar/melunasi hutang atau sisa 

hutang MITRA kepada BMT,  baik melalui pelelangan, di bawah 

tangan, terkecuali jika terjadi Force Majeur.  

l. Force Majeure adalah kebakaran yang dikategorikan tidak disengaja, 

hura-hura, mogok nasional, wabah penyakit (epidemik), banjir, tanah 

longsor, gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan segala sesuatu 

yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana alam, maka pihak 

yang terkena akibat force majeur wajib memberitahukan kepada pihak 

lainnya selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak tanggal 

terjadi force majeur.  

m. Penyelesaian perselisihan, adalah apabila terjadi perselisihan dalam 

menafsirkan bagian dari isi atau terjadi perselisian dalam 

melaksanakan akad, maka Mitra dan BMT akan berusaha untuk 

menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.  
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n. Domisili hukum adalah terkait dengan domisili hukum dan umum di 

Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bantul.    

Berikut ini adalah contoh akad murabahah No 002589/BMT-

UMY/IV/2016 

Bahwa seorang mahasiswa setelah mendapat persetujuan Paman yang 

bernama Syamsudin Syukur (Mitra) telah mengajukan permohonan 

fasilitas pembiayaan kepada BMT UMY dan BMT telah menyetujui 

pengajuan tersebut berdasarkan hasil keputusan komite pembiayaan 

tertanggal 18 April 2016.  Barang adalah laptop ACER Aspire ES 11 

Warna Merah dengan SN NXG17SN0026010902C7600.  

BMT mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kepada 

Mitra yang digunakan untuk menunjang perkuliahan Mitra dan Mitra 

berjanji dengan ini sepakat mengikatkan diri untuk menerima pembiayaan 

dan karena berhutang kepada BMT.  

Harga pokok    : Rp. 3.000.000  

Cash Back    : -  

Harga perolehan  : Rp. 3.000.000 

Margin    : Rp.    388.000 

Harga Jual    : Rp. 3.388.000 

Uang Muka    : Rp.    600.000 

Pembiayaan yang diangsur  : Rp. 2.788.000,-  

Jangka Waktu    : 6 bulan  

Angsuran per bulan   : Rp. 464.666,-  
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Jangka waktu pembiayaan di atas adalah 6 (enam) bulan terhitung akad 

ditandatangani yaitu tanggal 26 April 2016 sampai dengan 26 Oktober 

2016 dengan cara mengangsur pada tiap bulan sebesar Rp. 464.666 

selambat-lambatnya tanggal 25 melalui BMT-UMY.  

Jaminan yang diberikan atas pembiayaan ini adalah obyek pembiayaan 

yaitu berupa satu unit Barang adalah LAPTOP ACER Aspire  ES 11 

warna merah dengan SN NXG17SN0026010902C7600. 

Mitra dilarang memperjualbelikan dan atau menggadaikan barang jaminan 

dalam bentuk apapun tanpa sepengetahuan dan seizin  BMT UMY secara 

tertulis jika pembiayaan belum lunas.  

Pada prinsipnya Mitra tidak diperkenankan melakukan pembayaran 

mundur kecuali terdapat hal-hal yang bisa dipahami dan atas seizin tertulis 

dari BMT UMY. Apabila mitra tidak melakukan pembayaran lebih dari 2 

x angsuran, maka barang tersebut akan disita oleh BMT UMY. Maksimal 

1 (satu) bulan setelah barang tersebut disita oleh BMT UMY, Mitra wajib 

menebus kembali kepada BMT UMY dengan syarat seluruh angsuran 

tertunggak dan 2 (dua) bulan setelahnya wajib untuk dibayar. Apabila 

setelah 1 (satu) bulan barang tersebut tidak ditebus oleh Mitra, maka 

barang tersebut akan djual/dilelang dengan harga umum dan hasil 

penjualan tersebut akan digunakan untuk menutupi angsuran Mitra. 

Apabila hasil penjualan tersebut tidak mencukupi untuk menutup angsuran 

Mitra, maka Mitra wajib menutupi kekurangan tersebut.  
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B. Hak dan Kewajiban Para Pihak 

1.   BMT UMY 

 a. Hak BMT UMY  

     1) Menerima pembayaran pembiayaan aqad Murabahah 

     2) Menerima jaminan pembiayaan aqad Murabahah 

     3) Menjual jaminan apabila terjadi wanprestasi   

 b. Kewajiban 

     1) Memberikan uang pembiayaan sesuai akad Murabahah 

     2) Membeli barang  sesuai akad murabahah 

2.   Nasabah / MITRA  

 a. Hak Mitra  

    1)  Menerima pembiayaan  

    2)  Menerima uang kelebihan hasil penjualan apabila barang terjual  

          lebih dari kesepakatan  

  b. Kewajiban  

1) Menyerahkan jaminan yang telah ditentukan dalam akad 

murabahah 

2) Melakukan pembayaran angsuran sesuai kesepakatan dalam aqad    

 

C. Ingkar Janji/Wanprestasi dalam Akad Murabahah  

     Cidera janji (wanprestasi) adalah Mitra tidak melaksanakan kewajiban 

pembayaran/pelunasan tepat pada waktunya sesuai dengan tanggal jatuh 

tempo angsuran yang tertera pada jadwal pembayaran kepada BMT selama 3 

(tiga) kali berturut-turut, kecuali terjadi Force Majeur yang ditetapkan oleh 

Pemerintah. Akibat Cidera Janji (Wanprestasi) adalah apabila MITRA tidak 
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melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus suatu hal, maka BMT 

berhak melakukan penyitaan dan menjual barang jaminan tanpa harus 

menunggu putusan dari pengadilan dan uang hasil penjualan barang jaminan 

digunakan untuk membayar/melunasi hutang atau sisa hutang MITRA kepada 

BMT,  baik melalui pelelangan, di bawah tangan, terkecuali jika terjadi Force 

Majeur. Force Majeure adalah kebakaran yang dikategorikan tidak disengaja, 

huru-hara, mogok nasional, wabah penyakit (epidemik), banjir, tanah longsor, 

gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan segala sesuatu yang ditetapkan 

oleh pemerintah sebagai bencana alam, maka pihak yang terkena akibat force 

majeur wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 

hari kerja terhitung sejak tanggal terjadi force majeur.  

Wanprestasi adalah tidak terlaksananya kewajiban debitur disebabkan 

kelalaian atau kesalahan salah satu pihak. Namun tidak mengelak dari 

kenyataan, risiko sekecil apapun dimungkinkan dapat terjadi dalam transaksi 

seperti lalai lalai atau sengaja tidak membayar angsuran kepada BMT-UMY 

disebabkan oleh suatu hal. Oleh karenanya para pihak harus mempunyai jalan 

keluarnya untuk mengantisipasi kemungkinan risiko terjadi yang diatur dalam 

akad perjanjian Murabahah. Berikut ini adalah data wanprestasi di BMT-

UMY tahun 2011-2015. 
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Tabel 1 

Daftar Pembiayaan Wanprestasi di BMT-UMY 

Tahun 2011-2015 

 

No Tahun  Jumlah Anggota  Nominal  

Umum  Mahasiswa  Total  

1 2011 2  0 2 1.250.000 

2 2012 10 5 15 10.969.364 

3 2013 4 2 6 2.318.000 

4 2014 7 1 8 23.760.026 

5 2015 10 3 13 26.761.618 

      Sumber: BMT-UMY  

    

D. Penyelesaian Wanprestasi dalam Aqad Murabahah  

Upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi apabila nasabah lalai 

atau sengaja tidak Membayar Angsuran kepada BMT-UMY upaya yang 

dilakukan adalah:
1
  

1. Peneguran dan penagihan secara lisan  

 Peneguran dan penagihan secara lisan dilakukan apabila MITRA 

terlambat 1x dalam melakukan pembayaran angsuran kepada BMT-UMY. 

Peneguran dan penagihan secara lisan ilakukan oleh Staf Administrasi dan 

Keuangan yang mewakili BMT-UMY yang bertanggung jawab atas 

pelaksanaan tugas penyelesaian pembiayaan bermasalah (diragukan dan 

macet) dan memberikan saran atau opini mengenai masalah penyelesaian 

pembiayaan bermasalah. Prosedurnya yaitu mendatangi MITRA yang 

bersangkutan dengan cara silaturahmi dan menjelaskan bahwa terjadi 

keterlambatan pembayaran angsuran dan dikenakan ta’wid (ganti rugi) 

                                                 
1
 Wawancara dengan Bapak Cahyo Halim Istiqlal, S.EI selaku Manajer BMT-UMY Kantor 

Sleman 
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sesuai kesepakatan yaitu Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbulan 

keterlambatan yang diakibatkan oleh kelalaian Mitra dalam membayar 

kewajibannya, yang akan dimasukkan ke rek ZIS BMT.  

 

2. Penagihan secara tertulis  

 Apabila MITRA melakukan kelalaian yang menyebabkan 

keterlambatan angsuran selama 2x maka BMT-UMY akan melakukan 

penagihan secara tertulis yang ditandatangani Ketua BMT-UMY. Dalam 

surat peneguran dan penagihan tersebut biasanya dicantumkan tuntutan 

pemenuhan prestasi, sanksi dan  batas paling lambat dalam pembayaran. 

Peringatan secara tertulis dapat dilakukan setelah Mitra selama 3x tidak 

melakukan pembayaran angsuran yang berisi pemenuhan prestasi, sanksi 

dan batas waktu pembayaran. 

         

      3. Perdamaian  

Setelah dilakukan penagihan secara tertulis sebanyak tiga kali dan 

nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran maka langkah selanjutnya 

adalah melakukan penyitaan dan menjual barang jaminan untuk 

membayar/melunasi hutang atau sisa hutang Mitra kepada BMT-UMY 

sesuai dalam perjanjian pembiayaan atau akad Murabahah tersebut. 

Tindakan BMT tersebut berhubungan dengan agunan yang digunakan oleh 

nasabah. Tindakan yang diambil oleh BMT manakala nasabah wanprestasi 
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sebagaimana tercantum dalam klausula perjanjian pembiayaan Murabahah 

Pasal 9 sebagai berikut: 

Apabila MITRA tidak melaksanakan pembayaran seketika dan 

sekaligus suatu hal atau peristiwa dalam Pasal 3 akad ini, maka BMT 

berhak melakukan penyitaan dan menjual barang jaminan tanpa harus 

menunggu putusan dari pengadilan dan uang hasil penjualan barang 

jaminan digunakan untuk membayar/melunasi hutang atau sisa hutang 

MITRA kepada BMT, terkecuali jika terjadi Force Majeur. 

 

Penyelesaian perselisihan atau sengketa dalam hukum Perikatan 

Islam, pada prinsipnya boleh dilaksanakan melalui tiga jalan, yaitu 

pertama dengan jalan perdamaian, (shulhu), yang kedua dengan jalan 

arbitrase (tahkim), dan yang terakhir melalui proses peradilan (al-Qudha).  

Jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan  dalam hal 

ini wanprestasi dimana MITRA tidak lalai atau dengan sengaja tidak 

melakukan pembayaran angsuran kepada BMT-UMY maka penyelesaian 

akad dengan menggunakan jalan perdamaian (shulhu) antara kedua belah 

pihak. Pelaksanaan shulhu atau perdamaian dilakukan dengan cara 

Mufadhah yaitu  penggantian dengan yang lain dalam hal ini adalah 

jaminan sesuai yang tertera dalam aqad jual beli yaitu Pasal 9 ayat (1).   

     Surat peneguran dan penagihan berisi tuntutan pemenuhan prestasi 

(surat Al-Maidah ayat (1) yang artinya  : “Hai orang-orang yang beriman, 

penuhilah aqad-aqad itu”, sanksi dan  batas paling lambat dalam 

pembayaran yang dilakukan sebanyak tiga kali apabila tetap belum 

dibayarkan maka BMT menempuh jalan perdamaian (shulhu) yaitu dengan 

cara Mufadhah yaitu penggantian dengan yang lain yaitu penjualan 

terhadap barang jaminan sesuai yang tertera dalam aqad Murabahah yaitu 
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Pasal 97 ayat (1) yang menyatakan bahwa apabila MITRA tidak 

melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus suatu hal atau peristiwa 

dalam Pasal 3 akad ini, maka BMT berhak melakukan penyitaan dan 

menjual barang jaminan tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan 

dan uang hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk membayar/ 

melunasi hutang atau sisa hutang MITRA kepada BMT.  

 

  


