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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Perbankan merupakan salah satu instrumen penting dalam perekonomian 

sebagai lembaga intermediasi atau perantara keuangan. Bank memiliki peranan 

untuk menyerap dana masyarakat yang tidak terpakai atau saving dan selanjutnya 

dana tersebut digunakan untuk kegiatan usaha.Pada tahun 1991, berawal dari Ijma 

yang mempermasalahkan soal kehalalan bunga bank (interest) dan perdebatan 

mengenai masuknya bunga bank sebagai salah satu kategori riba serta kebutuhan 

sebagian masyarakat akan hadirnya lembaga keuangan yang berbasis syariah, 

dimulailah pemikiran untuk menerapkan syariah Islam ke dalam sistem perbankan 

yang menjamin bersih dari unsur riba dengan penggantian sistem bunga menjadi 

prinsip bagi hasil. 

Pemikiran tersebut akhirnya terwujud dengan berdirinya Bank Muamalat 

Indonesia yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah, 

serta dukungan dari Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa 

pengusaha Muslim. Perbedaan yang mendasar antara lembaga keuangan 

konvensional dengan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian 

keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang 

diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah (Muhammad, 2005). Kegiatan 

operasional bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (profit and loss 

sharing). Bank konvensional menggunakan bunga sebagai imbal jasa bagi para 

nasabah serta membebankannya pada penggunaan dana pinjaman oleh nasabah, 

sedangkan bank syariah menetapkan nisbah bagi hasil, baik keuntungan maupun 

kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai nisbah yang telah 

disepakati. 
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Di dalam perkembangannya selama 20 tahun lebih, kini perbankan syariah 

telah menapaki fase kematangan, minat masyarakat untuk mempergunakan jasa 

perbankan syariah puntumbuh setiap tahunnya.Hal ini ditandai oleh berdirinya 

bank-bank yang berbasis syariah di hampir seluruh daerah serta dibentuknya unit-

unit keuangan syariah pada bank yang telah mapan. 

Perkembangan bank syariah tersebut tidak lepas dari peranan pembiayaan 

murabahah yang merupakan produk andalan dalam perbankan syariah.Iqbal & 

Llewellyn (2002, hlm. 40) menyatakan bahwa pembiayaan berbasismark-up 

(murabahah) merupakan mode pembiayaan yang paling dominan dibandingkan 

dengan pembiayaan yang lainnya. Begitu dominannya transaksi pembiayaan 

murabahah, terhitung memberikan sebanyak 80-95% dari jumlah keseluruhan 

pendapatan bank syariah (Khan & Porzio, 2010, hlm. 52).10 bank islam 

internasional (Kuwait Finance House, Faisal Islamic Bank Egypt, Dubai Islamic 

Bank, Faysal Islamic Bank, Bahrain, Qatar Islamic Bank, Bank Islam Malaysia 

Berhad, Jordan Islamic Bank, Bahrain Islamic Bank, Islami Bank Bangladesh, Al 

Baraka Islami Investment Bank)  memiliki rata-rata proporsi 66% untuk distribusi 

pembiayaan murabahah yang berkisar 45-93% (Iqbal & Molyneux, 2005, hlm. 

29).Pernyataan-pernyataan di atas menegaskan bahwa murabahah sangatlah 

dominan sebagai mode pembiayaan di luar negeri.Bagaimana halnya dengan di 

Indonesia? Dari statistik komposisi pembiayaan bank syariah per juni 2013 

tercatat bahwa pembiayaan murabahah memiliki proporsi sebanyak 57% dari 

pembiayaan lainnya.Mengutip dari tribunnews.com, BRI Syariah yang merupakan 

objek penelitian penulis memfokuskan 70% komposisi pembiayaan yang hampir 

keseluruhannya berbasis murabahah. 

Dari sini timbul pertanyaan mengapa pembiayaan murabahah begitu 

dominan dan populer dalam perbankan syariah.Menurut Abdul Rahman (2010, 

hlm. 354): “cost-plus (murabaha) represents the least risky RF financing model”, 

senada dengan Choudury dalam Asmi (2007) yang berpendapat dominannya 

transaksi pembiayaan murabahah terjadikarena pembiayaan ini cenderung 

memiliki risiko yang lebih kecil dan lebih mengamankan bagi 
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shareholder.Pendapat di atas dilihat dari sudut pandang pihak bank dan 

shareholder, sedangkan dari sudut pandang nasabah, Iqbal dan Molyneux (2005,  

hlm. 125) menyatakan bahwa: “...they also have some desirable features such as 

simplicity and convenience as conventional loans”, pendapat tersebut menyatakan 

bahwa pembiayaan murabahah terbilang sederhana dan mudah seperti pinjaman 

konvensional, sehingga kesamaan tersebut menarik nasabah yang masih berada 

dalam proses transisi dari bank konvensional menuju bank syariah dan masih baru 

mengenal produk-produk pembiayaan bank syariah.Untuk memahami lebih lanjut 

letak persamaan pembiayaan murabahah dengan kredit konvensional dijelaskan 

pada paragraf berikut. 

Pada dasarnya murabahah adalah kegiatan jual beli (merchandising), di 

mana terdapat penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan, yang siklus 

operasionalnya adalah: 1. Penjual membeli barang dagang 2.Barang disimpan 

sebagai persediaan 3.Pembeli memesan barang 4.Terjadi transaksi 5.Barang 

keluar dari persediaan 6.Penjual menerima pembayaran hasil penjualan baik 

secara tunai maupun kredit. Pada perbankan syariah, bank berperan sebagai 

penjual yang menyediakan barang untuk kemudian dijual pada nasabah selaku 

pembeli, akan tetapi pelaksanaan murabahah berbeda seperti uraian di 

atas.Sebagai gambaran bagaimana transaksi murabahah dipraktikkan pada saat 

ini, Pak Indan selaku salah satu Account Officer BRI Syariah menuturkan: 

Seharusnya sistem murabahah kan bank membelikan barang terus dijual 

lagi pada nasabah, tapi bank tidak bisa selalu begitu. Jadi bank memberikan 

wakalah atau pemberian kuasa untuk mewakilkan pada nasabahnya sendiri untuk 

membeli apa yang dibutuhkan, sesuai dengan akad dan perjanjian bahwa nasabah 

membeli barang apa dengan spesifikasi apa dengan margin berapa 

 

Dapat dilihat dari kutipan di atas bahwa pihak bank menunjuk seorang agen 

(nasabah pemohon itu sendiri) yang diberikan kuasa untuk membeli barang 

sebagai perwakilan dari bank dan kemudian menjualnya kembali pada nasabah 

sebagai pembeli akhir, sehingga nasabah memiliki dua peran, yaitu sebagai wakil 

dari bank dan sebagai pembeli akhir. Pendelegasian ini dijelaskan dalam dokumen 

akad wakalah yang menunjukkan bahwa nasabah selain bertindak sebagai pembeli 
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akhir, juga berperan sebagai wakil yang ditunjuk oleh bank.Transaksi murabahah 

dengan akad wakalah tersebut dikenal dengan hybrid contract(multi-akad) 

sebagai hasil penggabungan antara akad murabahah dan wakalah. Sehingga 

secara garis besar transaksi murabahah hybrid contract ini dijalankan dengan 

skema:1. Nasabah mengajukan pembiayaan murabahah pada bank 2.Bank 

melakukan akad wakalah yang di dalamnya menjadikan nasabah sebagai wakil 

bank untuk melakukan pembelian 3.Nasabah menerima uang dari bank sejumlah 

yang dibutuhkan 4. Nasabah melakukan pembelian barang atas nama bank 

sehingga barang menjadi hak milik bank 5. Bank menjual barang pada nasabah 

dengan melakukan akad murabahah  6.Nasabah menerima barang dan membayar 

pada bank sesuai dengan kesepakatan. Dari sudut pandang ini, murabahah hybrid 

contract dinilai mirip dengan praktik pinjaman kredit yang dilakukan bank 

konvensional. 

Dari penjelasan di atas kembali timbul pertanyaan, mengapa transaksi 

pembiayaan murabahah harus dijadikan hybrid contract dengan penggabungan 

akad wakalah? Abdul Rahman (2010) menyatakan bahwa: 

The two buy/sell steps (from seller to RF finance company and then 

from the finance company to buyer) constitute, theoretically, two 

changes of title. This will trigger tax events that would call for the 

taxation of the transaction, making it more expensive to finance in 

many Western societies. The RF finance company selling to the 

customer at a higher price may be considered a capital gain, subject 

to capital gains taxes in the United States and many other European 

countries. (hlm. 55-56) 

Proses dua kali pembelian yang terjadi dalam pembiayaan murabahah 

menyebabkan dua kali perpindahan kepemilikan, sedangkan di Amerika Serikat 

dan Negara barat lainnya setiap kali barang berpindah kepemilikan akan 

dikenakan Capital Gain Tax (CGT) sehingga pembiayaan murabahah menjadi 

lebih mahal untuk dipraktikkan di Negara-negara barat.Untuk merespon 

permasalahan yang mengakibatkan tambahan biaya ini, Dr. Hamoud dalam Abdul 

Rahman (2010, hlm. 208) menyatakan opininya untuk memperbolehkan bank dan 

lembaga keuangan syariah untuk menunjuk nasabah sebagai agen atau wakil bank 
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dalam melakukan pembelian. Opini tersebut didasarkan pada fatwa yang 

dikeluarkan pada Konferensi Pertama Bank Islam (First Conference of Islamic 

Banks) di Dubai pada 1997 yang menyatakan bahwa “an Islamic financial 

institution may require its customers to sign a binding promise that he or she will 

purchase the financed property on credit (with an agreed upon mark-up) once the 

bank buys it based on his order”.Lembaga keuangan Islam memerlukan suatu 

jaminan atau perjanjian mengikat bahwa nasabah akan benar-benar membeli 

barang yang sudah dibiayai oleh bank, secara cicilan dengan mark-up setelah bank 

membelikannya sesuai pesanan nasabah tersebut.Dari pemaparan di atas maka 

dapat diketahui bahwa peran akad wakalah diperlukan sebagai sebuah bentuk 

perjanjian/jaminan yang mengikat nasabah untuk benar-benar membeli barang 

yang dipesannya, dan untuk menghindari biaya tambahan akibat peraturan  yang 

mengenakan pajak setiap kali barang berpindah kepemilikan. Diperlukan sebagai 

bentuk perjanjian/jaminan karena “to ensure that the buyer will not go back on 

that promise, so that the financing entity will not end up owning the 

property.”(Abdul Rahman, 2010, hlm. 208-209). Murabahah memang memiliki 

resiko jika nasabah menolak untuk membeli barang yang dipesannya karena 

alasan tidak sesuai pesanan atau alasan lainnya, dan pada akhirnya bank yang 

akan memiliki barang tersebut dan bertanggung jawab atas pemeliharaannya 

padahal bank tidak berniat untuk memiliki barang tersebut. Dengan wakalah ini 

nasabah dapat melihat sendiri kondisi barang yang akan dibelinya, sehingga tidak 

ada alasan bagi nasabah untuk tidak memenuhi janjinya. 

Selanjutnya, kondisi yang menyebabkan murabahah dipraktikkan dengan 

bentuk hybrid contract adalah regulasi pemerintah Negara-negara yang 

mengenakan pajak CGT pada saat suatu barang berpindah kepemilikan sehingga 

praktik murabahah dianggap mahal. Dengan adanya akad Wakalah, nasabah 

berperan menjadi pembeli akhir sekaligus agen dari bank sehingga begitu nasabah 

membeli barang yang diinginkannya.Skema tersebut membuat pajak CGT 

dibebankan pada nasabah, dan skema tersebut tidak mendapat penolakan dari 

pihak perpajakan seperti yang disampaikan Abdul Rahman (2010, hlm. 212) “It is 
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also important to note that such schemes have not yet been challenged in the 

courts of law or by the tax authorities.” 

Kondisi yang menyebabkan diterapkannya hybrid contract pada 

murabahah di atas merupakan contoh kasus dari luar Indonesia, lantas bagaimana 

dengan penerapan hybrid contract pada murabahah di lingkungan kita? Apakah 

adopsi penerapan hybrid contract ini disertai dengan kondisi yang sama, ataukah 

terdapat kondisi-kondisi lainnya.Dengan diterapkannya hybrid contract, transaksi 

murabahah menjadi amat mirip dengan pinjaman kredit konvensional walaupun 

memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari segi teknisnya. Oleh karena itu 

kondisi yang menyebabkan hybrid contract menjadi hal yang sangat penting, 

sehingga permasalahan tersebut menjadi fokus yang akan penulis teliti dan gali 

dalam skripsi ini. Hasil penelitian akan disajikan secara deskriptif dengan metode 

penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penulis memilih BRI Syariah sebagai 

objek penelitian tunggal dari penelitian dengan judul ”Analisis Penerapan 

Hybrid Contract Dalam Transaksi Murabahah” (Studi Pada Bri Syariah) 

 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang menjadi dasar penelitian ini, dapat 

disimpulkan masalah yang dibahas adalah mengenai kondisi yang menyebabkan 

hybrid contract atau penggabungan antara akad wakalah dan murabahah 

diterapkan. 

 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dari uraian rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan 

untuk mengidentifikasi kondisi apa saja yang menyebabkan urgensi diterapkannya 

hybrid contract antara akad wakalah dan pembiayaan murabahah. 
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1.3.1. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Praktis 

Dengan mengidentifikasi dan memahami kondisi apa saja yang 

menyebabkan hybrid contract harus diterapkan antara pembiayaan murabahah 

dan akad wakalah, akan ditemukan apakah kondisi-kondisi tersebut menimbulkan 

suatu urgensi yang mengharuskan diterapkannya hybrid contract. Apakah alasan 

tersebut berhubungan dengan pajak seperti di Negara yang menetapkan CGT, 

sehingga menyebabkan meningkatnya biaya ataukah alasan lain dengan akibat 

yang berbeda. 

Dari identifikasi tersebut dapat dinilai tingkat urgensi yang ditimbulkan. 

Jika tingkat urgensi rendah, tentu terdapat kemungkinan untuk menerapkan 

praktik pembiayaan murabahah tanpa hybrid contract, mengingat hal tersebut 

membuat murabahah terlihat mirip dengan kredit konvensional. Jika tingkat 

urgensi memang tinggi, diharapkan informasi yang disajikan penulis dapat 

memberikan pemahaman bagi nasabah dan masyarakat bahwa akad wakalah 

memang penting dan diperlukan agar transaksi pembiayaan dapat murabahah 

berjalan. 

2. Kegunaan Teoritis 

Diharapkan dengan hasil yang didapat dari penelitian ini dapat menambah 

ilmu pengetahuan yang dimiliki, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para 

pembaca mengenai muamalah yang dikhususkan pada transaksi pembiayaan 

murabahah. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan 

yang positif dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk keperluan karya tulis 

lainnya maupun sebagai salah satu referensi bacaan ilmiah.Tidak menutup 

kemungkinan juga hasil penelitian ini dapat mendorong dilaksanakannya 
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penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi maupun menyempurnakan hasil 

penelitian yang dimaksud, sehingga menambah perbendaharaan keilmuan 

mengenai topik yang terkait. 


