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MOTTO 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu.1 

                                                           
1 Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 

Jakarta: Departemen Agama RI, 1995, hlm. 156. 
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Karya ini kupersembahkan dengan penuh keikhlasan untuk: 

♥ Bapak dan Ibu, karya ini terangkai dari keringat, airmata dan do’amu 

berdua. Setiap keringat dan airmata yang keluar karenaku menjelma dalam 

setiap huruf; setiap do’a yang terpanjat menyatu menyampuli karya 

hidupku. 

♥ Kakak-kakakku (Ghufron dan Ali Rosidi) semoga karya ini mampu 

menjadi sampan yang menepikanku dari kerinduan tuk berbhakti sebagai 

adik yang selama ini sering terabaikan oleh egoku. 

♥ Adik-adikku (Turmudzi dan Nikmah) semoga karya ini menjelma menjadi 

pelecut untuk menjadikan diri sebagai uswatun hasanah yang lebih baik 

dalam tholabul ‘ilmi. 

♥ Seluruh teman-teman baikku (Fadli, Hanafi, Fajrin, Samsul, Farid N.I, 

Nicham, Zaki, Aan,Kang Adib, Basith, Elis), ragu kalian akanku telah 

menuntunku pada alur kehidupan yang lebih dewasa 

♥ Fakultas (Syari’ah)ku tercinta, semoga karya ini menjadi bukti cintaku 

kepadamu dan bukan menjadi lambang perpisahan engkau dan aku. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktek akad murabahah di 
BMT NU Sejahtera yang mana penandatanganan akad tidak hanya dilakukan 
setelah nasabah menerima barang sebagai obyek murabahah saja melainkan juga 
dapat dilakukan setelah nasabah menerima uang manakala pencarian barang 
dilakukan sendiri oleh nasabah. Padahal pada dasarnya, praktek akad murabahah 
dalam fiqh Islam idealnya ditandatangani setelah adanya penyerahan barang 
sebagai obyek murabahah dari pihak pemberi dana kepada pihak yang 
mengajukan murabahah.  

Dari latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini dirumuskan dua 
rumusan masalah yakni: Bagaimana pelaksanaan akad murabahah di BMT NU 
Sejahtera Mangkang Kota Semarang dan Bagaimana tinjauan hukum Islam 
terhadap pelaksanaan akad murabahah di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota 
Semarang. 

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian 
lapangan yang bersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik 
wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisa data menggunakan teknik 
analisa deskripstif kualitatif. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penggunaan istilah mudharib 
bagi pihak yang mengajukan pembiayaan tidak lain hanya untuk menegaskan 
adanya hak yang telah diwakilkan oleh BMT NU Sejahtera Mangkang Kota 
Semarang kepada pihak kedua untuk menentukan sendiri pembelian barang yang 
diinginkan. Meski demikian, idealnya penggunaan istilah mudharib tidak lantas 
disamaratakan kepada setiap anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah. 
Sebab pada pencairan murabahah dalam bentuk barang, pihak kedua tidak 
menentukan sendiri barang yang diinginkan melainkan telah dibelikan oleh pihak 
pertama (BMT). Namun jika melihat realisasi pelaksanaan pembiayaan 
murabahah, maka sangat wajar manakala dalam akad pembiayaan murabahah 
BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang pihak kedua disebut sebagai 
mudharib. Hal ini dikarenakan sepanjang praktek pembiayaan murabahah, seluruh 
pihak kedua senantiasa mengajukan permohonan pembiayaan dengan pencairan 
dalam bentuk uang. Sedangkan praktek pencairan dalam bentuk uang dan 
penandatangan akad setelah adanya kesepakatan dan bukan setelah diterimanya 
barang memiliki kekurangsesuaian dengan ketentuan murabahah dalam hokum 
Islam. Selain kurang sesuai, hal itu juga membuka peluang penyelewengan dalam 
praktek realisasi pengadaan barang, sebagaimana telah terjadi di lapangan. 
Faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya hal tersebut adalah faktor BMT NU 
Sejahtera dan faktor masyarakat. Dalam tinjauan hokum Islam, pelaksanaan akad 
pembiayaan murabahah di BMT NU Sejahtera kurang sesuai dengan kaidah 
hukum Islam yakni “madlarat harus dihilangkan”. Hal ini karena dalam 
prakteknya, akad pembiayaan murabahah BMT NU Sejahtera Mangkang Kota 
Semarang masih terkandung kemadlaratan yang mencakup kemadlaratan dalam 
aspek hokum dan akhlak. 
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KATA PENGANTAR 
 

 

 

�ّ  ور���� ���ه ����ا ان وا��� هللا ا�ّ  ا�� � ان ا��� ا������ ربّ  � ا������ ا�
��  �� ��� ! ����  � .#�� ا� أ$���� وا��#� آ�� و�

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 

Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadirat Allah SWT 

yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat 

menyelesaikan skripsi ini.  

Skripsi dengan judul “Implementasi Akad Murabahah di BMT NU 

Sejahtera Mangkang Kota Semarang dalam Perspektif Hukum Islam”, 

disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.  

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat 

berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. 

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih 

kepada: 

1. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah, yang telah 

memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas. 

2. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag dan Drs. H. Wahab M.M selaku Pembimbing I 

dan Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah 

berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk 

membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan 

penulisan skripsi. 
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3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang 

telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan fakultas 

syari’ah, dengan pelayanannya. 

4. Bapak, Ibu, Kakak-kakak dan adik-adikku atas do’a restu dan pengorbanan 

baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas. 

5. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril 

maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini. 

 
Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapat 

imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi 

ini dapat bermanfaat. Amin… 

 
 

Semarang, 21 Nopember 2011 
      Penyusun  
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