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Abstract 

The buying and purchase system ‘Murabahah’ is halal product since in this system, there has been 

agreement about the value of the product offered and how long the installment and the sum of the 

installment for every month are. The buying and purchase system ‘Murabahah’ is the main product in 

terms of credit funding in the Syariah Cooperative (koperasi syariah). The research conducted in 

KJKS Amanah Ummah dan KSU AL Hambra adopts a comparative approach.  From both 

cooperatives, the main product is the buying and selling system‘Murabahah’ which the members buy 

the product to the cooperative. In this case they can choose the products they want, meanwhile, 

cooperative just provides money for the price of the product. Regarding the value of the product 

offered, the amount of the installment and the period of the installment depend on the agreement of the 

cooperative and the customer. This study revealed that from the profit aspect, the buying and selling 

system ‘Murabahah’ results in the biggest profit compared the other products offered by the 

cooperative. In practice, KJKS Amanah Ummah performs the buying and selling system ‘Murabahah’ 

just to the members who need working capital including the micro venture. Meanwhile, the KSU Al 

Hambra performs the buying and selling system ‘Murabahah’ to the all members both for the working 

capital and the consumption interest. 

 

Key words: the buying and selling system ‘Murabahah’, funding, profit. 

 

Pendahuluan 

Koperasi syariah maupun koperasi umum yang mempunyai usaha berbasis syariah semakin 

banyak, seiring dengan Fatwa MUI mengenai system bunga yang dinilai haram. Sebagian masyarakat 

lebih memilih berhubungan dengan lembaga keuangan yang menggunakan hukum islam  untuk 

menyimpan dana maupun melakukan pembiayaan.Karena itu perkembangan koperasi yang berbasis 

syariah maupun bank syariah berkembang dengan pesat baik dari segi jumlah maupun kualitas 

pelayanan. 

Pilihan produk yang ditawarkan koperasi syariah lebih beragam, ada tabungan harian, tabungan 

qurban , tabungan pendidikan yang dinilai masyarakat muslim lebih sesuai dengan kebutuhan. 

Misalnya tabungan qurban, merupakan salah satu produk yang diminati masyarakat muslim karena 

bila ingin berqurban dengan menabung terasa ringan dan waktu hari raya qurban sudah bisa 

mendapatkan kambing atau sapi yang sesuai dengan ketentuan hukum islam. Masyarakat juga tidak 

merasa haram karena tidak mendapatkan bunga dari tabungan itu. 



Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama “Peningkatan Ketahanan Ekonomi 

Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global”Malang, 17 Mei 

2017 

 

356 
 

Demikian juga dengan pembiayaan (kredit) dimana koperasi konvensional menggunakan 

system bunga untuk kredit, sedangkan koperasi syariah menggunakan system bagi hasil. Produk 

pembiayaan yang paling diminati  masyarakat adalah system jual beli dengan membayar secara 

angsuran, dimana sudah jelas berapa jumlah angsuran dan berapa lama harus mengangsur. 

Dibandingkan system bagi  hasil, dimana prosentase keuntungan yang harus diberikan kepada 

koperasi tergantung kesepakatan pihak koperasi dengan anggota selaku pembeli, system jual beli 

masih lebih diminati anggota koperasi, hal ini terlihat dari jumlah pembiayaan jual beli lebih besar 

dibandingkan system bagi hasil.  

  

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui komparasi system jual beli murabahah KJKS Amanah 

Ummah dan KSU Al Hambra dari aspek pelaksanaannya. 

 

Tinjauan Teoritis 

Definisi BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) 

BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sebagai 

social. Sebagai lembaga bisnis , BMT (Muhammad, 2006: 2) lebih memfokuskan kegiatan usahanya 

pada sector keuangan, yakni simpan pinjam dengan pola syariah. Usaha ini seperti usaha perbankan 

yakni menghimpun dana dari anggota masyarakat dan menyalurkannya kepada sector ekonomi yang 

halal dan menguntungkan. Perbedaannya dengan bank terletak pada obyek dana, jika bank dapat 

menarik dana dari masyarakat tanpa syarat, maka BMT hanya boleh menarik dana dari masyarakat 

dengan syarat menjadi anggota atau calon anggota.  

Dalam perspektif hokum di Indonesia, sampai saat sekarang badan hokum yang paling mungkin 

untuk BMT adalah koperasi, baik koperasi serba usaha (KSU) maupun simpan pinjam syariah. Bagi 

BMT yang berbadan hukum KSU diharuskan membentuk unit simpan pinjam syariah . Unit inilah 

yang yang akan menangani kegiatan simpan pinjam syariah secara terpisah dengan kegiatan usaha 

lainnya, baik dari aspek manajemen maupun keuangannya. 

Perbedaan koperasi konvensional dengan koperasi syariah terletak pada dewan pengawas, bila 

koperasi konvensional hanya mempunyai dewan pengawas manajemen , pada koperasi syariah ada 

dua dewan pengawas yaitu pengawas manajemen dan pengawas syariah. Dimana landasan kerja 

Dewan Pengawas Syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional. Fungsi utama Dewan 

Pengawas Syariah (Muhamad, 2006: 15)  meliputi: 

1. Sebagai penasehat, pemberi saran dan atau fatwa kepada pengurus dan pengelola mengenai 

hal-hal yang terkait dengan Syariah seperti penetapan produk, dll. 
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2. Sebagai mediator antara BMT dengan Dewan Syariah Nasional atau Dewan Pengawas syariah 

tingkat propinsi. 

3. Mewakili anggota dalam pengawasan syariah. 

 

Produk BMT 

Fungsi utama BMT adalah menjadi perantara keuangan antara shahibul maal dan 

mudharib.Shahibul maal adalah kelompok masyarakat anggota BMT baik individu maupun 

kelembagaan yang menempatkan dananya di BMT, baik dalam bentuk modal maupun simpanan dan 

bentuk-bentuk lainnya yang dan halal. Sedangkan mudharib adalah sekelompok masyarakat (bisa 

anggota, calon anggota maupun bukan anggota) , baik bersifat individu naupun kelembagaan yang 

memanfaatkan dana ataupun mendapatkan pelayanan pembiayaan dari BMT, baik untuk mencukupi 

kebutuhan modal usaha produktif maupun kebutuhan konsumtif. 

Produk funding adalah merupakan produk itu untuk mendapatkan dana, guna membiayai operasi rutin. 

Produk funding BMT menganut dua prinsip yaitu: 

1. Prinsip wadi’ah (titipan) 

2. Prinsip mudharabah (bagi hasil) 

Produk financing yaitu produk pembiayaan dengan menganut empat prinsip yaitu: 

1. Bagi hasil 

2. Jual beli 

3. Sewa 

4. Prinsip jasa 

 

Definisi Murabahah 

Murabahah (Wiroso, 2005: 14) merupakan salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah, 

dimana murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarka harga barang, harga asli 

diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjualpun diberitahukan kepada pembeli. Dimana jual beli 

hukumnya jaiz (boleh) berdasarkan dalil dari Al Quran : “ Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba”(QS.Al-Baqarah [2]: 275), “ …..kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 

dengan suka sama suka”(QS.An-Nisa : 29) dan “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki 

hasil perniagaan) dari Tuhanmu (Qs. Al-Baqarah: 198). 

Syarat-syarat melakukan murabahah antara lain:  

1. Mengetahui harga pertama (harga pembelian) 

2. Mengetahui besarnya keuntungan  

3. Modal hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis , misalnya benda-

benda yang ditimbang dan dihitung. 
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4. Sistem murabahah dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba tersebut terhadap harga 

pertama. 

5. Transaksi pembelian haruslah syah secara syara’. 

Macam-macam bentuk jual beli: 

a)  Jual beli murabahah merupakan jual beli yang terlaksana antara penjual dan pembeli  

berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan 

keuntungan penjualpun diberitahuka kepada pembeli. 

b) Jual beli musawwamah (tawar menawar) adalah transaksi yang terlaksana antara penjual 

dan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang. 

c) Jual beli wadhiah yaitu menjual kembali dengan harga rendah (lebih kecil dari harga asli 

pembelian). 

d) Jual beli tauliyah yaitu menjual dengan harga yang sama dengan harga pembelian. 

 

Murabahah  (Makhalul Ilmi, 2002, 38) merupakan salah satu produk penyaluran dana yang 

digemari BMT karena karakternya yang profitable , mudah dalam penerapan serta denga risk factor 

yang ringan untuk diperhitungkan. Dalam penerapan, BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus 

penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah. Mula-mula BMT membeli barang 

sebagaimana yang dimaksud kepada pihak ketiga dengan harga tertentu , secara langsung atau wakil 

yang ditunjuk , untuk selanjutnya barang tersebut untuk dijual kepada nasabah dengan harga tertentu  

setelah tertentu setelah ditambah keuntungan (mark up ) yang disepakati bersama. Besarnya 

keuntungan yang diambil BMT atas transaksi murabahah tersebut bersifat constant, dalam pengertian 

tidak berkembang dan tidak berkurang , serta tidak terikat oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap 

dolar, keadaan ini berlangsung hingga akhir pelunasan hutang oleh nasabah kepada BMT. 

Adapun mengenai pembayaran harga oleh nasabah dapat dilakukan secara penuh setelah jatuh 

tempo atau dapat diangsur setiap periode tertentu, misalnya sbulan sekali selama jangka waktu yang 

disepakati.Dalam prakteknya pembayaran secara angsuran menjadi produk andalan BMT, namun 

dalam prakteknya tidak semua BMT melakukan sesuai dengan pinsip syariah.Ada beberapa dalam 

penerapannya tidak memenuhi aturan yang berlaku karena obyeknya tidak jelas atau tidak ada. 

 

METODE 

1. Obyek Penelitian 

Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Koperasi serba Usaha (KSU) Al Hambra 

Surabaya dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Amanah Ummah Surabaya. 

2. Jenis Penelitian  
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Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian komparasi yaitu dengan membandingkan 

kondisi yang ada di dua tempat . 

3. Metode Pengumpulan data 

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada pihak manajemen yang mengelola koperasi syariah. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan cara membaca, mengamati dan mencatat semua data yang 

berhubungan dengan penelitian ini.  

4. Sumber data 

a. Data primer 

Data yang diambil secara langsung dari hasil wawancara  dengan pihak manajemen KJKS 

Amanah Ummah dan KSU Al Hambra 

b. Data sekunder 

Data yang didapat dari manajemen KJKS Amanah Ummah maupun dari KSU Al Hambra 

berupa laporan keuangan dan data-data lainnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah(KJKS) Amanah Ummah 

KJKS Amanah Ummah sudah berdiri sejak  tahun 2005 yang lalu mengalami perkembangan yang 

pesat dimana awal berdiri kantor KJKS Amanah Ummah di Jl Darmokali, saat ini memiliki 4 kantor 

cabang dengan asset pada  desember tahun 2013 sebesar RP 10.256.000.000 dengan laba sebesar Rp 

205.438.050. 

 

Tabel 1  

Pembiayaan KJKS Amanah Ummah (dalam Rupiah) 

No Jenis Pembiayaan Tahun 2012 Tahun 2013 

1 Pembiayaan jual beli murabahah 3.961.121.341 4.055.555.865 

2 Pembiayaan bagi hasil 3.391.491.267 2.824.231.108 

3 Pembiayaan jasa    949.255.865 1.254.355.037 

4 Pembiayaan qordul hasan      28.660.463      10.716.906 

 Total pembiayaan 8.330.528.937 8.144.858.916 

  

Produk-produk yang ditawarkan KJKS Amanah Ummah  kepada anggota beragam sesuai dengan 

kepentingan anggota.Demikian juga jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan juga sesuai dengan 
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kebutuhan.Terutama untuk pembiayaan jual beli murabahah tiap tahun mengalami kenaikan dan 

menduduki peringkat tertinggi dibanding pembiayaan yang lainnya. 

Pelaksanaan pembiayaan jual beli murabahah hanya dilakukan pada anggota yang memiliki usaha baik 

usaha mikro, usaha kecil maupun usaha menengah. Pembiayaan diberikan untuk membeli produk yang 

dijual anggota atau yang menjadi bahan baku usaha anggota. Pihak koperasi memberikan dana sebesar 

harga produk tersebut dan pihak anggota diberi kuasa untuk membeli produk tersebut. 

1. Koperasi Serba Usaha (KSU) Al Hambra 

KSU Al Hambra berdiri sejak tahun 2006 mempunyai beberapa unit usaha yaituUnit 

JasaKeuangan Syariah, Unit usaha Toko, Unit Jasa Asuransi, Unit Usaha IT. Karena kebijakan 

pemerintah mengenai UU Koperasi No 17 tahun 2012 dimana tidak boleh koperasi memiliki 

berbagai macam usaha maka mulai tahun 2014 KSU Al Hambra memfokuskan pada usaha 

simpan pinjam (Unit jasa keuangan syariah).  

        Berikut ini data mengenai pembiayaan KSU Al Hambra 

 

Tabel Pembiayaan KSU Al Hambra (dalam rupiah) 

No Jenis pembiayaan Tahun 2012 Tahun 2013 

1 Pembiayaan jual beli murabahah 6.602.881.623 7.464.153.750 

2 Pembiayaan bagi hasil     151.985.750    132.585.750 

3 Pembiayaan Qardh      38.005.393     28.563.393 

 Total pembiayaan 6.792.872.766 7.625.302.893 

 

Dari data yang ada pembiayaan jual beli murabahah memiliki porsi yang terbesar dibanding 

pembiayaan jenis lainnya. Anggota koperasi merasa lebih fleksibel dengan produk pembiayaan jual 

beli murabahah dibanding produk yang lain. Kebijakan di KSU Al Hambra pembiayaan jual beli 

murabahah pada semua kepentingan anggota koperasi baik untuk pembelian barang konsumtif 

maupun untuk modal usaha baik usaha mikro maupun usaha kecil dan usaha menengah. Untuk 

pembelian barang yang dibutuhkan anggota dengan cara memberi kuasa kepada anggota untuk 

membeli barang yang dibutuhkan sementara koperasi yang menyediakan dananya. 

 

SIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitan ini adalah Produk jual beli murabahah memiliki porsi yang terbesar 

dibanding produk pembiayaan yang lain baik pada KJKS Amanah Ummah maupun KSU Al Hambra. 

Anggota koperasi lebih banyak menyenangi produk yang sudah jelas mengenai nilai barang yang 

dibeli dengan jumlah angsuran yang dibayar  serta jangka waktu melakukan angsurannya. 
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Pelaksanaan jual beli murabahah pada KJKS Amanah Ummah hanya diperuntukkan kepada anggota 

koperasi yang memiliki usaha terutama untuk membeli produk yang dijual atau menjadi bahan baku 

usaha , sedangkan pelaksanaan jual beli murabahah pada KSU Al Hambra adalah pada semua 

kebutuhan anggota baik untuk keperluan membeli keperluan konsumtif misalnya HP, Lap Top  

maupun keperluan membeli barang untuk keperluan usaha. 

 

SARAN 

Sebaiknya KJKS Amanah ummah tidak hanya memberikan pembiayaan jual beli murabahah untuk 

keperluan usaha saja tetapi juga melayani untuk keperluan konsumtif misalnya membeli HP, Lap Top, 

Perabotan rumah tangga, sehingga anggota tidak beralih pada koperasi syariah yang lain bila 

membutuhkan dana untuk membeli keperluannya. 
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