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ABSTRAK

Sistem keuangan dan perbankkan Islam adalah merupakan bagian dari konsep ekonomi Islam, yang bertujuan
untuk memperkenalkan sistem nilai dan etika Islam kedalam lingkungan ekonomi, karena dasar etika ini maka
keuangan dan perbankkan Islam bagi kaum muslim bukan sekedar sistem transaksi komersial, tetapi dipandang
oleh banyak kalangan muslim sebagai kewajiban agamis. Murabahah dalam perbankkan Syariah sesungguhnya
tidak terbatas pasarnya pada nasabah yang memiliki ikatan emosional keagamaan (masyarakat muslim ). Layanan
perbankkan syariah dapat dinikmati oleh siapa saja, tidak tergantung agama yang dianut, sepanjang bersedia
mengikuti cara berbisnis yang diperbolehkan secara syariah yaitu perikatan yang tidak mengandung gharar
(ketidak jelasan), maisir ( perjudian ) dan riba ( bunga uang ).
_____________________________________
Keywords : Murabahah dan Perjanjian Islam.

PENDAHULUAN

Menghadapi dunia global
dewasa ini, kebutuhan hidup manusia
semakin bervariatif, dimulai dari
keinginan akan memiliki kebutuhan
pokok sehari-hari sampai dengan
kebutuhan yang sifatnya tidak
mendesak seperti keinginan memiliki
barang mewah misalnya mobil, motor
dan lain sebagainya. Salah satu
kegiatan usaha yang paling dominan
dan sangat dibutuhkan keberadaan-
nya di dunia ekonomi saat ini adalah
kegiatan usaha lembaga keuangan
perbankkan, karena fungsinya sangat
berperan demi menunjang partum-
buhan ekonomi suatu bangsa. Sebagai
alat penghimpun dana lembaga
keuangan ini mampu melancarkan
gerak pembangunan dengan
menyalurkan dananya ke berbagai
proyek penting di berbagai sektor
usaha baik yang dikelola pemerintah
maupun swasta, termasuk juga
memberikan kemudahan bagi pelaku

usaha atau pribadi untuk
mendapatkan barang konsumtif
melalui perjanjian dalam konsep
Islam.

Hukum perikatan Islam adalah
bagian dari hukum Islam yang
mengatur prilaku manusia didalam
menjalankan hubungan ekonomi dan
perdagangan Islam. Bahasan tentang
perikatan sangat berkaitan erat
dengan transaksi yang berhubungan
dengan kebendaan atau harta
kekayaan.

Sistem keuangan dan perbank-
kan Islam adalah merupakan bagian
dari konsep ekonomi Islam, yang
bertujuan untuk memperkenalkan
sistem nilai dan etika Islam kedalam
lingkungan ekonomi, karena dasar
etika ini maka keuangan dan
perbankkan Islam bagi kaum muslim
adalah bukan sekedar sistem transaksi
komersial, tetapi oleh kalangan
muslim persepsi Islam dalam
transaksi finansial itu dipandang oleh
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banyak kalangan muslim sebagai
kewajiban agamis.

Dalam kehidupan sehari - hari,
Islam dapat diterjemahkan ke dalam
teori dan juga diinterpretasikan
kedalam praktek tentang bagaimana
seseorang berhubungan dengan orang
lain. Dalam ajaran islam, prilaku
individu dan masyarakat di arahkan
ke arah bagaimana cara pemenuhan
kebutuhan mereka dilaksanakan dan
bagaimana menggunakan sumber
daya yang ada. Hal ini yang menjadi
subyek yang dipelajari dalam
Ekonomi Islam sehingga implikasi
ekonomi yang dapat ditarik dalam
ajaran islam berbeda dengan ekonomi
tradisional. Oleh karena itu dalam
Ekonomi Islam, hanya pemeluk islam
yang berimanlah yang dianggap dapat
mewakili satuan ekonomi Islam.

Sistem perbankkan Syariah
sesungguhnya tidak terbatas pasarnya
pada nasabah yang memiliki ikatan
emosional keagamaan (masyarakat
muslim). Layanan perbankkan syariah
dapat dinikmati oleh siapa saja, tidak
tergantung agama yang dianut,
sepanjang bersedia mengikuti cara
berbisnis yang diperbolehkan secara
syariah. Masyarakat membutuhkan
lembaga keuangan yang kuat,
transparan, adil dan berkomitmen
membantu meningkatkan perekono-
mian dan usaha nasabah.

Dalam hukum Islam dikenal 5
(lima) kaidah yang dapat
dipergunakan sebagai patokan
mengukur perbuatan manusia. Kelima
kaidah itu disebut al-khamsah
(penggolongan hukum yang lima
yaitu: 1) Ja'iz, halal, mubah atau
ibahah (kebolehan/kaidah kesusilaan

pribadi/pilihan bebas individual) 2)
Sunnah (anjuran/kaidah kesusilaan
umum/masyarakat) 3) Makruh (cela-
an/kaidah kesusilaan masyarakat) 4)
Wajib (perintah/keharusan/kaidah
hukum duniawi) 5) Haram (larangan
/kaidah hukum duniawi) (gemala
dewi, 2004:hal: 4)

Diruang lingkup keagamaan
dilarang mengubah yang halal
menjadi haram atau sebaliknya yang
haram menjadi halal. Kelima katagori
hukum tersebut menurut M.Daut Ali
dalam bukunya " asas-asas hukum
Islam " hal : 74 terbagi menjadi 2 (dua)
bidang besar dalam hukum Islam
yang mengatur tata hubungan yaitu ;
1. Kaidah Ibadah dalam arti khusus

yang mengatur hubungan
langsung antara manusia dengan
Allah SWT. Kaidah ini ditentukan
dalam Al-Qur'an, diperinci dan
dijelaskan dengan sunnah Nabi
Muhammad SAW.

2. Kaidah Muamalah yang mengatur
hubungan manusia lain dan benda
dalam masyarakat, seperti jual beli,
utang piutang, kewarisan.
Perkawinan dan lain-lain.

Dengan penjelasan diatas Islam
memberikan kebebasan dan keluasan
dengan mempergunakan akal dan
pikiran untuk berijtihad (berusaha
sungguh-sungguh dengan mempergu-
nakan seluruh kemampuan) berdasar-
kan Al-Qur'an dan Sunah Nabi.

Hukum perikatan Islam sebagai
bagian dari hukum Islam, juga
memiliki sifat" terbuka yang berarti
segala sesuatu dibidang Muamalah
boleh diadakan modifikasi selama
tidak bertentangan atau melanggar
larangan yang sudah ditentukan
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dalam Al-Qur'an dan Sunah Nabi
Muhammad SAW, inilah yang
menyebabkan hukum perikatan Islam
dapat mengikuti perkembangan
zamannya.

Allah SWT menghalalkan jual
beli dan mengharamkan riba seperti
firman Allah SWT dalam Al-Qur'an
sebagai berikut: Orang-orang yang
makan (mengambil) riba tidak dapat
berdiri melainkan seperti berdirinya orang
yang kemasukan syaitan lantaran
(tekanan ) penyakit gila. Keadaan mereka
yang demikian itu, adalah disebabkan
mereka berkata (berpendapat),
sesungguhnya jual beli sama dengan riba,
padahal Allah telah menghalalkan jual beli
dan mengharamkan riba. Orang-orang
yang telah sampai kepadanya larangan
dari Tuhannya, lalu terus berhenti ( dari
mengambil riba ), maka baginya apa telah
diambil dahulu (sebelum datang larangan)
dan atasannya ( terserah ) kepada Allah.
Orang yang kembali mengambil riba).
maka orang itu adalah penghuni-
penghuni neraka, mereka kekal
didalamnya. (Al Baqarah.- 275).

Selanjutnya dalam Surat An-
Nisa : 23 dikatakan : Hai orang-orang
yang beriman janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan cara
yang batil, kecuali dengan cara
perdagangan yang dilakukan yang
dilakukan suka sama suka diantaramu.

Firman Allah SWT tersebut
menimbulkan suatu konsep jual beli
dalam Islam yang dinamakan
Murabahah yaitu prinsip jual beli
barang dengan memperoleh
keuntungan. Kegiatan "jual beli "
merupakan salah satu produk layanan
perbankkan yang banyak diminati
oleh konsumen, karena lembaga
keuangan ini dapat membiayai

konsumen untuk mendapatkan
barang kebutuhan sesuai dengan yang
diinginkan, dengan jangka waktu
yang tidak membebankan konsumen.

Bank syariah dengan prinsip
murabahah merupakan alternatif
positif bagi sebagian masyarakat
karena prinsip agama atau
kepercayaan tidak bersedia
memanfaatkan jasa-jasa bank
konvensional yang memiliki prinsip
sistem bunga yang dianggap
merupakan pelanggaran terhadap
syariah agama karena tidak sesuai
dengan konsep Islam yaitu
perjanjian/akad yang tidak
mengandung gharar (ketidak jelasan),
maisir (perjudian) dan riba (bunga
uang).

Permasalahan dalam makalah
ini adalah : Bagaimanakah Penerapan
prinsip-prinsip murabahah dalam
perjanjian Islam ? sedangkan ruang
lingkup makalah ini adalah kajian
terhadap operasional bank syariah
yang menerapkan prinsip-prinsip
murabahah. Untuk menghindari
kesalahpahaman dalam memberi
pengertian/konsep, maka diberikan
beberapa konsep dari istilah:
1. Penerapan adalah : proses, cara,

mempraktikan (kamus besar
bahasa Indonesia edisi ketiga balai
pustaka, 2005)

2. Prinsip adalah : asas atau dasar
atau kebenaran yang menjadi
pokok dasar berpikir, bertindak
(kamus besar bahasa Indonesia
edisi ketiga balai pustaka, 2005)

3. Murababah adalah : prinsip jual
beli barang dengan memperoleh
keuntungan (pasal 1 angka (13)
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undang-undang Nomor : 10 tahun
1998 )

4. Perjanjian Islam disebut juga akad
adalah hubungan antara ijab dan
qabul sesuai dengan kehendak
syariat yang menetapkan adanya
pengaruh (akibat) hukum pada
obyek perikatan (Mariam darus
badrulzaman, 2001, hal ; 247)

5. Operasional adalah : pelaksanaan
rencana yang telah dikembangkan
(kamus besar bahasa Indonesia
edisi ketiga balai pustaka, 2005)

6. Bank syariah adalah : Bank yang
melaksanakan prinsip syariah
berdasarkan hukum Islam untuk
menyimpan dana dan atau
pembiayaan kegiatan usaha, atau
kegiatan lainnya yang dinyatakan
sesuai dengan syariah (pasal 1
Undang-undang Nomor : 10 tahun
1998)

METODE PENELITIAN

Dilihat dari segi fokus
kajiannya, penulisan hukum yang
dapat dipakai adalah penulisan
hukum normatif (penelitian hukum
teoritis/dogmatik) yaitu mengkaji
hukum yang dikonsepkan sebagai
norma atau kaedah yang berlaku
dalam masyarakat dan menjadi acuan
prilaku setiap orang. Metode
pendekatan masalah yang digunakan
bergantung pada jenis penulisan
hukumnya. pada penulisan ini
menggunakan pendekatan normatif
filosofi hukum (approach of legal
philosophy analysis)

Jenis data yang digunakan pada
penulisan ini adalah data sekunder
yaitu data yang diperoleh dengan

melakukan studi pustaka yang
meliputi :
a. Bahan hukum primer ( primary law

material ) yaitu bahan hukum yang
mengikat secara umum yaitu
Undang-undang perbankkan
Nomor : 10 Tahun 1998 dan bahan
hukum yang mengikat secara
khusus yaitu Fatwa dewan Syariah
Nasional Nomor : 04 / DSN-MUI
IV/2000 tentang murabahah.

b. Bahan hukum sekunder ( secondary
law material ) yaitu bahan hokum
yang memberi penjelasan
terhadap bahan hukum primer,
dalam hal ini digunakan adalah
buku ilmu hukum, jurnal hukum
dan laporan hokum

c. Bahan hukum tertier ( tertiary law
material ) yaitu bahan hukum yang
memberi penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan bahan
hokum sekunder. Dalam hal ini
yang dipakai adalah kamus
hukum dan kamus bahasa
Indonesia.

Analisis data yang digunakan
adalah analisis kualitatif yaitu
menguraikan data dalam bentuk
kalimat yang baik dan benar, sehingga
mudah dibaca dan diberi arti
(diinterpretasikan) untuk memudah-
kan pengambilan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Penerapan prinsip-prinsip muraba-
hah dalam perjanjian Islam

1. Perjanjian dalam konsep Islam
Perjanjian dalam konsep Islam

adalah akad (al'aqdu) secara etimo-
logis berarti perjanjian, perikatan dan
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pemufakatan (al-ittifaq). Kata akad
dalam Muamalah (transaksi bisnis)
adalah hubungan antara ijab dan
qabul sesuai dengan kehendak syariat
yang menetapkan adanya pengaruh
(akibat) hukum pada obyek perikatan.

Murabahah dalam istilah Figh
ialah akad jual beli atas barang
tertentu, dimana penjual
menyebutkan dengan jelas barang
yang diperjualbelikan termasuk harga
pembelian dan keuntungan yang
diambil, sedangkan murabahah dalam
teknis perbankkan adalah akad jual
beli antara bank selaku penyedia
barang dengan nasabah yang
memesan untuk membeli barang.

Rumusan akad berindikasi
bahwa perjanjian harus merupakan
perjanjian kedua belah pihak untuk
mengikatkan diri tentang perbuatan
yang akan dilakukan dalam suatu hal
yang khusus Akad dapat diwujudkan
a. Dalam ijab dan qabul. Ijab adalah

pernyataan pihak pertama
mengenai isi perikatan yang
diinginkan, sedangkan qabul
adalah pernyataan pihak kedua
untuk menerimanya. Ijab dan
qabul ini diadakan untuk
menunjukkan adanya sukarela
timbal balik terhadap perikatan
yang dilakukan oleh 2 (dua) pihak
yang bersangkutan yaitu pihak
bank yang diwakili oleh manajer
bagian pemasaran dan konsumen
(pembeli) dalam perjanjian
murabahah.

b. Sesuai dengan kehendak syariat
artinya bahwa seluruh perikatan
yang diperjanjikan oleh kedua
pihak/lebih (baik dari obyek
perjanjian, aktivitas yang

dilakukan dan tujuan) dianggap
sah apabila sesuai atau sejalan
dengan ketentuan hukum Islam.

c. Adanya akibat hukum pada obyek
perikatan yaitu terjadinya
pemindahan pemilikan (contoh
dalam jual beli dari 1 (satu) pihak
(yang melakukan Ijab) kepada
pihak lain (yang menyatakan
Qabul)

Dalam sistem operasional akad
murabahah berupaya menghindari
unsur-unsur yang dilarang/diharam-
kan yaitu ketidakjelasan (gharar),
perjudian (maisir) dan bunga uang
(riba)

2. Asas-asas perjanjian Syariah
Asas-asas dalam perjanjian

Syariah yaitu asas dalam hukum Islam
yang berpengaruh pada status akad.
Ketika asas ini tidak dipenuhi maka
akan mengakibatkan batal atau tidak
sahnya perikatan/perjanjian yang
dibuat.
a. Al-Hurriyah (kebebasan) merupakan

prinsip dasar dalam hukum
perjanjian Islam artinya pihak yang
melakukan akad mempunyai
kebebasan untuk membuat
perjanjian (fredoom of making
contract) baik mengenai obyek
perjanjian misalnya yang akan
dimiliki konsumen adalah sebuah
mobil mewah. Persyaratan-
persyaratan misalnya pembayaran
angsuran selama 24 bulan, tempat
penyerahan barang dan lain-lain,
termasuk menetapkan cara-cara
penyelesaian apabila terjadi
sengketa. Asas ini menghindari
semua bentuk paksaan, tekanan,
dan penipuan dari pihak manapun.
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Adanya pemaksaan bagi pihak-
pihak yang melakukan perjanjian,
maka legalitas perjanjian yang
dilakukan bisa dianggap
meragukan bahkan tidak sah.

b. Al-Musawah (persamaan dan kese-
taraan) yang memberikan landasan
bahwa kedua belah pihak yang
melakukan perjanjian mempunyai
kedudukan yang sama sehingga
pada saat menentukan hak dan
kewajiban masing-masing didasar-
kan pada asas persamaan atau
kesetaraan.

c. Al-Adalah (keadilan) dalam operasi-
onalnya, para pihak yang
melakukan akad dituntut untuk
berlaku benar dalam pengung-
kapan kehendak dan keadaan,
memenuhi semua perjanjian yang
mereka buat. Keadilan adalah salah
satu sifat Tuhan dan Al-Qur'an
menekankan agar manusia
menjadikannya sebagai ideal moral,
bahkan Al-Qur'an menempatkan
keadilan lebih dekat kepada takwa.

d. Al-Ridha (kerelaan) yaitu segala
transaksi yang dilakukan harus atas
dasar kerelaan antara penjual
(bank) dan pembeli (konsumen),
jika dalam tranksaksi tidak
dipenuhi asas ini, maka sama
artinya dengan memakan sesuatu
dengan cara yang batil. Tranksaksi
yang dilakukan tidak dapat
dikatakan telah mencapai sebuah
bentuk usaha yang saling rela
antara pelakunya jika didalamnya
ada tekanan, paksaan, dan penipu-
an. Jadi asas ini mengharuskan
tidak adanya paksaan dalam proses
tranksaksi dari pihak manapun.

e. Ash-Shidq (kejujuran dan kebe-
naran) merupakan nilai etika dalam
Islam. Nilai kebenaran memberikan
pengaruh pada pihak-pihak yang
melakukan perjanjian untuk tidak
berdusta, menipu dan melakukan
pemalsuan. Pada saat asas ini tidak
dijalankan oleh penjual dan pembeli
dalam perjanjian Islam, maka akan
merusak legalitas akad yang dibuat.
Dimana pihak yang merasa
dirugikan karena pada saat
perjanjian pihak lainnya tidak
berdasarkan pada kejujuran dan
kebenaran, dapat menghentikan
proses perjanjian tersebut.

f. Al-Kitabah (tertulis) yaitu akad yang
dibuat oleh pihak-pihak harus
dilakukan dengan melakukan
Kitabah (penulisan perjanjian,
terutama tranksaksi dalam bentuk
kredit, juga diperlukan saksi-saksi)
dan prinsip tanggung jawab
individu.

3. Rukun dan Syarat Murabahah
Rukun dan Syarat Murabahah,

rukun adalah unsur yang mutlak
harus ada (inheren) dalam jual beli
dengan prinsip murababah yaitu ijab
dan qabul, sedangkan syarat adalah
unsur yang harus ada dalam
perjanjian tersebut, tetapi tidak
merupakan esensi dari akad tersebut.
Menurut hukum Islam akad itu
terbentuk apabila memenuhi 4
(empat) rukun dengan syarat yang
menyertainya yaitu :
a) Al-Muta'aqidain / al'aqidain ( pihak-

pihak yang berakad ), ijab dan
qabul tidak mungkin terwujud
tanpa adanya pihak-pihak yang
melakukan akad.
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Pihak-pihak tersebut dapat berupa
manusia pribadi atau badan
hukum. Dalam perjanjian jual beli
dengan prinsip murabahah pihak-
pihak terdiri dari penjual (bank)
dan pembeli (nasabah). Pembeli
(nasabah) dikatakan mampu
berbuat karena sudah dewasa
(baligh), sehat akal (aqil),
sedangkan penjual dalam
perjanjian jual beli ini adalah Bank
yang merupakan badan hukum
sebagai persekutuan (syirkah)
mampu berbuat karena status
pendiriannya sah menurut hukum
yang diwakili pengurusnya.
Menurut Fatwa dewan syariah
nasional Bank dan nasabah harus
melakukan akad murababah yang
bebas riba

b) Mahal al-'Aqd (objek akad) yaitu
barang yang diperjual belikan dan
harganya. Agar suatu akad dapat
dipandang sah, objeknya memer-
lukan syarat sebagai berikut:

1) Telah ada pada waktu akad
diadakan, barang yang belum ada
tidak dapat dijadikan obyek akad
sebab hukum dan akibat akad tidak
mungkin bergantung pada sesuatu
yang belum ada.

2) Dibenarkan oleh syara / Hash
artinya dalam akad jual beli barang
yang diperjualbelikan harus
merupakan benda bernilai bagi
pihak-pihak yang mengadakan
akad jual beli. Minuman keras
bukan benda bernilai bagi kaum
muslimin dan barang tersebut
harus halal dan bersih dari najis
dan maksiat. Barang yang tidak
halal misalnya narkoba, karenanya

ia tidak memenuhi syarat menjadi
objek akad jual beli.

3) Dapat ditentukan dan diketahui.
Ketidakjelasan objek akad mudah
menimbulkan sengketa
dikemudian hari sehingga tidak
memenuhi syarat menjadi objek
akad. Dalam jual beli dengan
prinsip murabahah bank
membiayai sebagian atau seluruh
harga pembelian barang yang telah
disepakati kualifikasinya, ini
berarti bahwa objek akad dapat
ditentukan dan diketahui jenisnya
misalnya mobil produk terbaru
tahun 2007 toyota Avanza.

4) Dapat diserahkan pada waktu akad
terjadi, maksudnya adalah pada
saat yang telah ditentukan dalam
akad, objek akad dapat diserahkan
karena memang benar-benar ada di
bawah kekuasaan yang sah pihak
yang bersangkutan. Ketentuan
umum murabahah dalam bank
syariah disebutkan bahwa jika
bank hendak mewakilkan kepada
nasabah untuk membeli barang
dari pihak ketiga, akad jual beli
murabahah harus dilakukan
setelah barang secara prinsip
menjadi milik bank. Ini berarti
bahwa objek akad benar-benar ada
dibawah kekuasaan yang sah pihak
yang bersangkutan yaitu pihak
bank.

c) Maudhu'ul Aqd ( tujuan akad ).
Yaitu sebagai prestasi yang
dilakukan dan sesuai dengan jenis
akad, misalnya dalam jual beli
tujuannnya adalah pemindahan
hak milik dari suatu barang
dengan imbalan tertentu yaitu
berupa pembayaran harga.



Jurnal Sains dan Inovasi 7(1) 71– 79 (2011)

Lina Maulidiana : Penerapan Prinsip-prinsip Murabahah Dalam Perjanjian Islam (Kajian Operasional
Bank Syariah dalam modernisasi Hukum) 78

d) Shighat al-Aqad ( pernyataan saling
mengikatkan diri ) yaitu dengan
cara misalnya, kedua pihak hadir
dalam pembuatan akad,
persesuaian antara ijab dan qabul
yang menyatakan kehendak para
pihak secara pasti dan mantap. Ijab
qabul ini sangat penting karena
merupakan pernyataan isi
perjanjian yang diinginkan kedua
belah pihak. Dalam ketentuan
umum murabahah dalam bank
syariah dijelaskan bahwa bank
harus menyampaikan semua hal
yang berkaitan dengan pembelian,
misalnya pembelian yang
dilakukan secara hutang, kemudian
bank juga harus memberitahu
secara jujur harga pokok barang
kepada nasabah berikut biaya yang
diperlukan. Semuanya itu
dituangkan di dalam akad.

Berdasarkan uraian tentang
rukun dan syarat murabahah, dapat
disimpulkan bahwa perjanjian (akad)
jual beli dalam prinsip murabahah
dapat dikatakan sah, sahih ( valid
contract ) apabila akad tersebut
memenuhi semua unsur / rukun dan
syarat yang sudah ditentukan, akibat
hukumnya mengikat kedua belah
pihak dan wajib dilaksanakan.

Jika semua unsur / rukun sudah
dipenuhi tetapi ada syarat yang tidak
dipenuhi, maka perjanjian / akad
dapat dibatalkan ( fasid, voidable
contract ). Murabahah dalam teknis
perbankkan adalah harga jual bank
merupakan harga beli dari supplier
ditambah keuntungan yang disepakati
bersama.

SKEMA MURABAHAH

Keterangan :
Sebelum akad dimulai, nasabah

mengajukan permohonan dan
perjanjian pembelian suatu barang
kepada Bank, jika bank menerima
permohonan tersebut maka
dilakukanlah akad jual beli antara
bank sebagai penjual dan nasabah
sebagai pembeli. Berdasarkan Fatwa
Dewan Syariah Nasional Nomor : 04 /
DSN-MUI / IV/ 2000 jaminan dalam
murabahah dibolehkan, agar nasabah
serius dengan pesanannya dan bank
dapat meminta nasabah untuk
menyediakan jaminan yang dapat
dipegang. Jika nasabah menunda
pembayaran dengan sengaja, atau jika
salah satu pihak tidak menunaikan
kewajibannya, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbitrasi
Syariah setelah tidak tercapai
kesepakatan melalui musyawarah.

4. Berakhirnya murabahah
Perjanjian jual beli dengan

prinsif murabahah akan berakhir apa-
bila: a) Salah satu pihak kehilangan
kewenangan melakukan perbuatan
hokum, b) Salah satu pihak membatal-
kan akad, c) Salah satu pihak
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meninggal dunia, d) Ada penipuan
dari sifat, keadaan, ukuran barang
objek jualbeli, e) Barang objek jualbeli
rusak/hilang, f) Barang sudah
diserahkan dan harga sudah dibayar
lungs.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

Setiap perjanjian jual beli
dengan prinsip murabahah dalam
sistem hukum perdata syariah harus
mengandung lima unsur yaitu : unsur
subyek, unsur unsur obyek, unsur
prestasi dan unsur tujuan halal.
Apabila lima unsur tersebut dipenuhi
dan sesuai dengan ketentuan syariah
maka perjanjian itu sah berlaku
sempurna dan mengikat secara efektif.
Apabila salah satu unsur utama
perjanjian tidak dipenuhi, walaupun
prestasi dipenuhi dan tujuan pihak-
pihak tercapai, perjanjian itu tidak sah
dan tidak mengikat.

Saran
Hendaknya setiap perjanjian jual

beli dengan prinsip murabahah
dilaksanakan sesuai akad yang telah
disepakati oleh kedua belah pihak dan
dilaksanakan dengan etikat baik,
sehingga kemungkinan terjadinya
wan prestasi (ingkar janji ) tidak ada.
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