
د

ABSTRAK
Analisis Pembiayaan Murabahah Terhadap Jual Beli Mobil Menurut 

Hukum Muamalah Islam di BMT Makmur Gemilang Sejahtera, Mungkid, 
Magelang

Almas Rizqullah
3720163261232

Pembiayaan Murabahah adalah suatu akad pembiayaan yang mana pihak 
yang membiayakan atau pihak kedua membiayai nasabah sebagai pihak pertama 
apabila nasabah melakukan permohonan pembiayaan tersebut dan pihak pertama 
menentukan harga pokok di tambah dengan margin-up sebagai keuntungan 
dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan pembiayaan murabahah pada 
BMT ini menggunakan metode berbasis syariah, sehingga peneliti tertarik untuk 
menganalisa apakah pembiayaan pada BMT Makmur Gemilang Sejahtera sudah 
sesuai dengan hukum muamalah islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang akad murabahah yang 
berjalan di BMT Makmur Gemilang Sejahtera khususnya pada jual beli mobil.

Untuk mencapai tujuan dari pembahasan diatas maka peneliti ini 
menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Adapun untuk mendapatkan 
data tentan akad murabahah yang berjalan di BMT Makmur Gemilang Sejahtera 
khususnya dalam jual beli mobil, peneliti menggunakan metode wawancaara dan 
dokumentasi serta observasi dari pihak terkait.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa BMT Makmur Gemilang 
Sejahtera masih menggunakan denda apabila nasabah terlambat dalam membayar 
angsuran pada batas akhir waktu dalam pembiayaan jual beli mobil sebesar 500 
rupiah perhari. Menurut hukum muamalah islam maka dalam hal cidera janji adalah 
tidak adanya denda atau harga tersebut tidak dapat diubah sekalipun berdasarkan 
kesepakatan antara bank dan nasabah. Apalagi apabila hal tersebut dilakukan 
secara sepihak oleh bank.

Berdasarkan pada penelitian tersebut, peneliti memberikan saran kepada 
pihak BMT Makmur Gemilang Sejahtera untuk menghilangkan denda yang ada 
pada pihak BMT walaupun sebesar 500 rupiah perhari dan agar dapat menjadikan 
BMT tersebut benar benar berjalan sesuai syariah islam, akhirnya penulis berharap 
mudah mudahan kajian ini menambah khazanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat 
bagi pembaca seluruhnya.
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ملخص البحث

حتليل التمويل ابملراحبة يف بيع السيارة عند الفقه اإلسالمى يف بيت املال والتمويل مكمور غيميالنع سيجحتريا 

)Sejahtera Gemilang Makmur BMT(، منكيد، ماجيالنع

أملس رزق هللا

23216236110273

متويل املراحبة هو اتفاقية التمويل يقوم فيهاالطرف الثاين بتمويل العميل ابعتباره الطرف األول إذا طلب العميل 

التمويل ، وحيدد الطرف األول السعر األساسي ابإلضافة إىل اهلامش كربح ابالتفاق بني الطرفني.ويستخدم متويل املراحبة 

الباحثون بتحليل،كيف متويل املراحبة يف بيت املال  القائمة على الشريعة ، لذلك يهتم  على بيت املال والتمويل الطرق 

والتمويل مكمور غيميالنع سيجحتريا يتوافق مع قانون الفقه اإلسالمي.

هتدف هذه الدراسة إىل معرفة عقود املراحبة اليت تعمل يف بيت املال والتمويل مكمور غيميالنع سيجحتريا، وخاصة 

يف بيع وشراء السيارات. 

لتحقيق أهداف املناقشة أعاله ، يستخدم هذا الباحث البحث النوعي الوصفي. أما فيما يتعلق ابحلصول على 

بياانت عن عقود املراحبة اليت تعمل على بيت املال والتمويل مكمور غيميالنع سيجحتريا وخاصة يف بيع السيارات ، فقد 

استخدم الباحثون طريقة املقابلة والتوثيق وكذلك مالحظات من األطراف ذات الصلة.

تشري نتائج الدراسة إىل أن بيت املال والتمويل مكمور غيميالنع سيجحتريا ال تزال تستخدم الغرامات إذا أتخر 

الفقه  لقانون  اليوم.وفقا  يف  روبية   500 بقيمة  سيارات  وشراء  بيع  لتمويل  النهائي  املوعد  يف  األقساط  دفع  يف  العميل 

االسالمى، يف حالة خرق العقد هو عدم وجود غرامات أو الميكن تغيري السعر حىت إذا كان مبنياً على اتفاق بني بيت 

املال والتمويل والعميل. خاصة إذا مت ذلك من جانب واحد من قبل بيت املال والتمويل.

بناًء على هذا البحث ، قدم الباحث النصيحة إىل بيت املال والتمويل مكمور غيميالنع سيجحتريا إللغاء الغرامات 

احلالية على بيت املال والتمويلولوكان 500 روبية يوميا. أخرياً أيمل الباحث أن تضيف هذه الدراسة إىل خزينة املعرفة 

ويفيد القارئ كله.
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