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ABSTRAK 

Umirahayusari, 105251106318. Analisis Penyelesaian Sengketa Pembiayaan 

Murabahah di Pengadilan Agama Makassar tahun 2019-2021 Dibimbing oleh 

St.Seleha Majid dan Siti Walida Mustamin. 

Metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif kualitatif yang 

dimana menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka dan 

wawancara. Dalam hal ini wawancara dilakukan pada salah-satu Pengadilan Agama 

yaitu di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Adapun yang diwawancarai adalah 

Majelis Hakim yang telah menangani sengketa Murabahah. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada pengadilan Agama Makassar 

hanya terdapat 19 Kasus Sengketa Ekonomi Syariah yang terdaftar dalam senggang 

waktu 2009-2021 dan kasus Sengketa Ekonomi Murabahah hanya ada dua Kasus 

yaitu dengan nomor perkara 768/Pdt.G/2021/PA.Mks dan nomor 

1327/Pdt.G/2020/PA.Mks. 

Dalam penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di pengadikan Agama 

Makassar terkhususnya akad murabahah sebelum menyelesaikan dengan jalur 

Pengadilan (Litigasi) maka terlebih dahulu harus menempuh jalur damai dengan 

negosiasi di luar pengadilan (Non litigasi) dan tingkat penyelesaian dengan 

menggunakan jalur litigasi masih minim di pegadilan agama makassar, banyak kasus 

yang di tolak dan NO. 

Kata Kunci : Sengketa, Murabahah dan Ekonomi Syariah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada dasarnya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang berkaitan dengan 

masalah harta dan benda. Secara naluriah, manusia mempunyai kecenderungan cinta 

terhadap harta. Dalam Bahasa Arab, Harta disebut dengan al-maal dari kata 

maala,yamiilu, maelan, yang secara Bahasa berarti, condong atau cenderun. Adapun 

menurut istilah, harta adalah sesuatu dzat yang mempunyai nilai legal, yang secara 

naluri disukai oleh manusia, bisa dimiliki, disimpan, dimanfaatkan ketika dibutuhkan 

dan dikelola secara syar’i. 

Kecenderungan naluri manusia yang terlalu tinggi kepada harta dalam 

beberapa hal menyebabkan individu tidak memperhatikan kehalalan untuk 

mendapatkannya. Tindakan ini termasuk mengabaikan pedoman syariah. Jadi, jika 

memperoleh keuangan yang sepenuhnya bertujuan untuk memperoleh kelimpahan 

tidak diarahkan oleh standar syariah, potensi perdebatan yang akan terjadi sangat 

besar. Islam membenci individu yang mencari kelimpahan dengan mendukung segala 

cara untuk menimbulkan sengketa.
1
 

                                                           
1 Juhaya S. Pradja, Ekonomi syariah,(Bandung :Pustaka setia, 2015),  h 221 
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Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan Pengadilan 

Agama yang telah di atur dalam Undang-Undang  pasal 49 nomor 3 tahun 2006 dari 

Amandemen Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Mengenai Peradilan Agama. 

Ekonomi Syariah atau seringkali disebut ekonomi Islam, Merupakan Ekonomi yang 

berlandaskan prinsip-prinsip syariah. serta yang dimaksud dengan ekonomi syariah/ 

ekonomi islam ialah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan 

prinsip syariah yang mencakup Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, 

Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah Dan 

Surat Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, 

Pergadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah Dan Bisnis Syariah.  

Peradilan Agama adalah salah satu Badan Peradilan pelaku kekuasaan 

kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat 

pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam 

dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sadakah dan ekonomi 

syariah.  

Sejak UU no. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU No. 

3 Tahun 2006, kewenangan Peradilan Agama yang bersangkutan diperluas. Peradilan 

Agama saat ini tidak hanya sekedar menganalisis, memilih dan memutuskan perkara-

perkara yang menyangkut perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah, 
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tetapi juga diberikan ahli-ahli baru dalam menyelesaikan persoalan-persoalan 

Sengketa Ekonomi syariah atau Islam.
2
 

Dengan keteguhan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi 

syariah, dalam penyelesaian sengketa bisnis, yang sejauh ini telah diberi tugas dalam 

menanganinya adalah pengadilan negeri yang berada di lingkup Pengadilan Umum, 

maka setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kasus sengketa 

Ekonomi Syariah khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian masalah keuangan 

syariah, yang kewajiban dalam menyelesaikan dan menanganinya yaitu pada 

lingkungan Peradilan Agama. 

secara Yurisdiksi Pengadilan Agama bahwa Kasus Sengketa Ekonomi syariah 

berada dalam kewenangan Pengadilan Agama, dijelaskan dalam Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah yang terdapat dalam Bab IX 

Pasal 55 tentang Penyelesaian Sengketa, yang menyebutkan: 

1. Penyelesaian kasus Sengketa Perbankan Syariah di proses oleh Pengadilan 

dalam lingkupan Peradilan Agama.  

2. Segala hal yang belum di oleh para pihak dalam Perjanjian Penyelesaian 

Sengketa seperti yang dimaksud pada ayat 1, maka Penyelesaian Sengketa 

akan diselesaikan sesuai dengan Akad yang telah disepakati kedua bela pihak. 

3. Penyelesaian Kasus Sengketa yang dimaksud pada bagian 2 tidak boleh 

bertentangan atau berlainan dengan Prinsip Syariah.
3
 

                                                           
2 UU No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf i 
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Pandangan Abdul Manan Sengketa Pada bidang Ekonomi Syariah yang 

merupakan kewenangan Pengadilan Agama adalah:
4
 

1. Sengketa pada bidang ekonomi syariah antara Lembaga Keuangan dengan 

Lembaga Pembiayaan Syariah dengan Nasabahnya;  

2. Sengketa pada bidang Ekonomi Syariah dengan sesama Lembaga Keuangan 

dan Lembaga Pembiayaan Syariah;  

3. Sengketa pada bidang Ekonomi Syariah antara Orang yang beragama Islam, 

dimana Akad Perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha 

yang dilakukan merupakan perjanjian yang berdasarkan Prinsip-Prinsip 

Syariah.  

Sekarang, Perkembangan Ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah menjadi 

makin pesat. Saat diterapkannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 mengenai 

Perbankan serta Peraturan Bank Indonseia No. 4/1/PBI/2002 memasuki babak baru 

dalam sejarah perkembangan Perbankan Syariah di negara Indonesia. Undang-

Undang dan peraturan itu mengandung konsekuensi bahwa Pemerintah mempunyai 

Kewajiban melaksanakan Pembinaan, Sosialisasi serta Pengembangan Perbankan 

Syariah pada setiap wilayah Indonesia. Dilain sisi bank syariah juga memberikan 

pemahaman baru dengan mengganti istilah “Bunga” menjadi “bagi hasil”, dan 

                                                                                                                                                                       
3 Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 yang menjelaskan 

bahwa penjelasan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang No. 21 th 2008 tentang Perbankan Syariah 
4 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 

Perkembangan Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia), 2012, h. 29-30. 
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memberikan kemudahan terhadap bank-bank baru dala beroprasi sesuai dengan 

Prinsip Syariah.
5
 

Pihak-pihak dalam Ekonomi Syariah terbangun dari dasar nilai-nilai Islami, 

hingga para pihak memiliki kedudukan yang sama atau setara. Pada Perbankan 

Contohnya, kedudukan antara kedua pihak penerima dana (Nasabah) sama 

kedududkannya dengan Pemberi Dana (Bank), Sehingga ketika terjadi perselisihan 

yang bertentangan mengenai isi akad dan penafsirannya, maka kedua belah akan 

menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Musyawarah sesuai dengan ajaran Islam 

yang penuh kedamaian. Tapi, apabila perselisihan kedua pihak yang melakukan akad 

dalam ekonomi syariah tidak bisa diselesaikan dengan cara damai dan berpotensi 

tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah. diperlukan perangkat untuk 

menyelesaikannya.Perangkat dalam Penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah 

disediakan oleh Undang-Undang, yaitu lembaga litigasi (peradilan) dan non litigasi 

(luar peradialan), seperti Arbitrase dan Mediasi.  

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui non litigasi, misalnya melalui 

arbritase dimungkinkan selama hal tersebut disepakati dalam akad. Ditinjau dari 

sudut unsur hukum Friedmann, lembaga peradilan termasuk dalam struktur hukum, 

karena ia berwenang untuk melaksanakan dan menegakkan hukum 

B. Rumusan Masalah 

                                                           
5 M. Firdaus. NH (ed), Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah (Jakarta: Renaisan), 2005, 

h. 33. 
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  Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penulisan 

ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah di Pengadilan Agama 

Makassar tahun 2019-2021? 

2. Apakah  Penyelesaian Sengketa jalur litigasi lebih efektif daripada non litigasi 

pada sengketa Pembiayaan Murabahah di Pengadilan Agama Makassar tahun 

2019-2021? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah yaitu sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui prosedur Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah 

di Pengadilan Agama Makassar. 

2. Untuk mengetahui mana yang lebih efektif dari penyelesaian sengketa jalur 

litigasi atau non litigasi di Pengadilan Agama Makassar.  

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

 

 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat menjadi 

sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan materi Hukum Ekonomi 
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Syariah terkhusus penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah pada 

Pengadilan Agama Makassar 

2. Secara Praktis 

1.1 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat 

yang akan mengajukan perkara sengketa ekonomi syariah pembiayaan 

murabahah di Pengadilan Agama. 

1.2 Dan dapat menjadi nilai tambah bagi pengetahuan penulis khususnya pada 

penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah di pengadilan agama. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kajian Teori 

1. Sengketa 

1.1 Definisi Sengketa 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengartian sengketa adalah 

1) suatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran, 

pembantahan.  

2) pertikaian; perselisihan  

3) perkara (dalam pengadilan).
6
 

  Sengketa terjadi karena adanya perselisihan atau pertentangan dan sengketa 

tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup. Witanto mengatakn sengketa 

adalah konflik yang terjadi antara individu atau kelompok-kelompok yang 

mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atau objek kepemilikan yang 

menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.
7
 

Sengketa Ekonomi Syariah adalah merupakan suatu pertentangan antara satu 

pihak atau lebih pelaku kegiatan ekonomi, dimana kegiatan ekonomi tersebut 

berlandas pada prinsip-prinsip syariah dalam ajaran hukum ekonomi syariah yang 

                                                           
6 Pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia 
7 D. Y Witanto, Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan 

Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No. 1tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan), (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 2.  
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timbul oleh adanya perbedaan pendapat tentang suatu hal yang dapat mengakibatkan 

adanya sanksi hukum terhadap salah satu pihak yang bersangkutan. Dan terjadinya 

suatu sengketa tersebut karena salah satu pihak melakukan wanprestasi atau 

perbuatan melawan hukum sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain.
8
 

1.2 Ekonomi Syariah 

Berdasarkan atas Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Peradilan Agama. “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam di bidang: 

1) Perkawinan; 

2) Waris; 

3) Wasiat; 

4) Hibah; 

5) Wakaf; 

6) Zakat; 

7)  Infaq ; 

8) Shadaqah; dan 

9)  Ekonomi Syari'ah.
9
 

 

                                                           
8 Aqimuddin Eka An, Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), 

h.75. 
9 Iman Yahya, Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 93/ Puu-X/2012,” Al-Manahij, Vol. X No. 1, Juni 2016, h. 135. 
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Jika ditinjau dari penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 tentang Peradilan Agama, penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi 

dibidang perbankan syariah saja, melainkan juga dibidang Ekonomi Syariah 

lainnya. Adapun mengenai ruang lingkup Ekonomi Syariah lainnya yang 

dimaksud adalah: 

1) Bank Syariah; 

2) Asuransi Syariah, 

3) Reasuransi Syariah; 

4) Reksadana Syariah; 

5) Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah; 

6) Sekuritas Syariah; 

7) Pembiayaan Syariah; 

8) Pegadaian Syariah; 

9) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah; 

10) Bisnis Syariah, dan; 

11) Lembaga Keuangan Mikro Syariah
10

 

 

 

 

 

                                                           
10  Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indoonesia, 

(Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 63. 
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2. Murabahah 

2.1 Pengertian Murabahah  

 Secara bahasa murabahah diambil dari kata rabiha-yarbahu- ribhan- 

warabahan-warabahan yang berarti beruntung atau memberikan keuntungan sedang 

kata ribh itu sendiri berarti suatu kelebihan yang di peroleh dari produksi atau modal 

(profit). Merabahah berasal dari kata mashdar yang berarti “keuntungan, laba, atau 

faedah”.
11

 

 Secara istilah, murabahah ini banyak di definisikan oleh para fuqaha. Jual beli 

murabahah adalah jual beli dengan harga jualnya sama dengan harga belinya 

ditambah dengan keuntungan. Gambaran murabahah ini, sebagaimana dikemukakan 

oleh malikiyah, adalah jual beli barang dengan harga beli beserta tambahan yang 

diketahui oleh penjual dan pembeli. Hal senada juga dikemukakan oleh ibn Qudaman 

yang menyatakan bahwa murabahah adalah menjual dengan harga beli ditambah 

dengan keuntungan yang disepakati . wahbah az-Zuhayli memberikan definisi 

murabahah dengan “jual beli dengan harga awal ditambah keuntungan,”
12

 

 Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan), yaitu transaksi jual beli 

dimana bank atau lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual menyebutkan 

jumlah keuntungan yang akan diambil kepada pihak pembeli/musytari yaitu nasabah. 

                                                           
11 Yadi Janwari Fiqh Lembaga keuangan syariah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2015) 

h.14 
12 Ibid.h.15. 
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Jadi harga jual adalah harga beli dari pemasok ditambah margin keuntungan.
13

 

Berdasarkan pengertian tersebut maka murabahah berarti saling memberi keuntungan 

antara pihak bank syariah atau lembaga keuangan syariah dan musytari atas dasar 

kesepakatan kedua belah pihak. 

 Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

murabahah ialah:  

“Pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan 

pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga 

pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan 

atau laba bagi shahib al-mal dari pembeliannya dilakukan secara tunai atau 

angsuran.”
14

 

 Pengertian tersebut dapat dilihat bahwa setidaknya terdapat dua pihak yang 

menjadi unsur penting dalam melakukan akad pembiayaan murabahah. Kedua pihak 

memiliki posisi atau kedudukan sendiri-sendiri dalam melaksanakan hak dan 

kewajiban sebagaimana ijab qobul, asal tidak bertentangan dengan akad yang telah 

dibuat. Apa yang dilakukan oleh para pihak dalam akad pembiayaan murabahah 

harus sesuai dengan rukun dan syarat. Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada 

(inheren) dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur 

yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa dan tindakan tetapi tidak merupakan 

esensi dari akad tersebut. Pemahaman yang memadai terkait kedudukan dan posisinya 

                                                           
13 Adiwarman A Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2006), h.98. 
14 Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah. 
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dalam akad diperlukan agar tidak menimbulkan masalah atau celah hukum atas 

berlangsungnya akad murabahah. 

 Menurut Al-Syairazi yang dimaksud murabahah ialah penjualan di mana 

shahib al-mal memberitahukan kepada musytari tentang harga pembelian dan 

keuntungan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Wahbah al-Zuhaili juga 

menjelaskan tentang pengertian murabahah, beliau menyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan al-murabahah adalah penjualan dengan harga yang sama dengan 

modal disertai tambahan keuntungan.
15

 

 Berdasarkan pengertian diatas tampak bahwa secara substansi pengertian 

murabahah adalah sama meskipun diformulasikan dengan redaksi yang berbeda. Hal 

ini berarti shahib al-mal menjual suatu barang dengan menegaskan harga beli barang 

termasuk biaya-biaya lain kepada musytari dan musytari membayarnya dengan harga 

yang lebih sebagai keuntungan. Keuntungan merupakan perbedaan nilai benda yang 

diberikan dengan nilai benda yang diperoleh. Jumlah keuntungan tersebut didasarkan 

pada kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini dimaksudkan agar tidak timbul persepsi 

lain dikalangan masyarakat yang menyebut bahwa keuntungan yang diambil oleh 

lembaga keuangan syariah merupakan bunga sebagaimana praktik-praktik 

Konvensional. 

 Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan 

keuntungan yang disepakati oleh kedua bela pihak. Diamana penjual memberitahu 

                                                           
15 Atang Abdul Hakim, Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam 

Peraturan Perundang-undangan, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h 226 
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harga suatu produk yang ia beli dan  kemudian menentukan harga jualnya dengan 

selisih sebagai keuntungan dengan kesepakatan dengan pembeli. 

 Undang-undang  nomor 21 tahun  2008 tentang Perbankan Syariah 

memberikan definisi tenteng murabahah, dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) 

menyatakan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang  dengan 

menegaskan harga belinya kepada penbeli dan  pembeli   membayarnya dengan harga 

yang lebih  sebagai keuntungan yang disepakati.  

 Akad Murabahah merupakan salah satu produk penyalusuan dana(financi) 

perbankah syariah dengan modal pembiayaan dengan perinsip jual beli (sale and 

purchase).sebagaimana diketahui, dalam modal peroduk   pembayaan yang 

ditawarkan kepada masyarakat atau nasaba,di  antaranya 

1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli; 

2) Pembiayaan dangan prinsip sewa; 

3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil; dan 

4) Pembiayaan dengan prinsip pelengkap 
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2.2 Ketentuan Hukum Akad Pembiayaan Murabahah  

1) Al-Qur’an 

                                                                                                       

                                                                                                    

                         

Terjemahannya: 

“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.” (QS An-Nisa (4):29.
16

 

 

                                             

Terjemahannya : 

 “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”(QS 

Al-Baqarah (2) : 275).
17

 

  

                                                            

 

 

                                                           
16 Nadira, Al-Qur’an, QS An-Nisa/4:29. 
17 Nadira, Al-Qur’an QS Al-Baqarah/2:275. 
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Terjemahannya : 

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...” (QS Al-Maidah 

(5):1).
18

 

                                                                                             

                                      

Terjemahannya:  

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah 

tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu 

menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui..” (QS 

Al-Baqarah (2): 280).
19

 

 

                   
                                                                           

                                                                                         

                              
                                                                         

       

                        ࣖ 

Terjemahannya: 

 “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan 

seorang penulis maka hendaklah ada barang jaminan yang 

dipegang. Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain 

                                                           
18 Nadira, Al-Qur’an, QS Al-Maidah/5:1. 

 19 Nadira, Al-Qur’an, QS Al-Baqarah/2:280. 
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hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) 

dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan janganlah kamu 

menyembunyikan kesaksian karena barang siapa 

menyembunyikan, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah ayat 

(283).
20

 

 

2) Al-Hadits 

   Ketentuan Hadits yang mengatur tentang murabahah diantaranya ialah 

sebagai berikut: 

a) Hadits Nabi dari Abu Said Al Khudri bahwa Rasullah SAW bersabda, 

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”.(HR.Al-

Baihaqi dan Ibnu Majah yang dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).
21

 

b) Hadits Nabi riwayat Jamaah: “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan 

oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”
22

 

c) Abu Hurairah ra bahwa nabi SAW bersabda: 

“Ada seseorang yang berniaga memberi pinjaman utang kepada orang orang. 

Bila ia melihat orang yang tidak mampu membayar hutangnya maka berilah 

ia kemudahan baginya, mudah-mudahan Allah berkenan memberi 

kemudahan bagi kita dan Allah memberi kemudahan baginya”.
23

 

d) Abu Hurairah berkata:  

“Rasullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu (tipuan) dan 

jual beli gharar (yang belum jelas mengenai harga, barang, waktu dan 

tempat)”. (Hadits Riwayat Muslim).
24

 

 

                                                           
20 Nadira, Al-Qur’an, QS. Al-Baqarah ayat/2:283. 
21 Moh.Zuhri et. al., Terjemahan Sunan At Tirmidzi, (Semarang: CV Asyifa, 1992) h 659 
22 Ibid, h.664 
23 4Muhammad Nashiruddin Al Albani,Ringkasan Shahih Bukhari Jilid 3, (Jakarta: Pustaka 

Azzam, 2007), h.34. 
24 Moh Zuhri, op.cit, h 581  
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e) Hakim Ibn Hizam ra menerangkan bahwa:  

“Nabi SAW bersabda: Penjual dan pembeli boleh berkhiyar selama belum 

berpisah. Jika mereka berlaku benar dan jujur serta menerangkan keadaan 

barang jualan secara jujur niscaya diberikan berkat terhadap penjualannya 

dan jika mereka berdusta menyembunyikan cacat niscaya dihapuskan 

keberkatan penjualannya”. (HR. Al-Bukhary dan Muslim).
25

 

f) Hadits Nabi Riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf Al Muzni ra Sesungguhnya 

Rasullah SAW bersabda: 

“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian 

yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum 

muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang 

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. 
26

 

 

3) Ijma/ijtihad 

  Ijma sebagai sumber hukum ketiga setelah al-quran dan as-sunnah. Ijma 

berarti kesepakatan atau ketetapan hati untuk melakukan sesuatu.18 Ijma yang 

dilakukan oleh para ulama melalui ketentuan hukum akad pembiayaan 

murabahah terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 

tentang Murabahah. 

Fatwa Dewan Syariah Nasional yang terkait dengan transaksi murabahah antara 

lain:
27

 

a) Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.  

b) Fatwa DSN-MUI Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka 

Dalam Murabahah.  

                                                           
25 Imam Al-Mundziri, Ringkasan Shahih Muslim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003) h 518. 
26 Abu Bakar Muhammad, Hadits Tarbiyah II, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), h. 282 
27 Wiroso, op.cit, h 45 
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c) Fatwa DSN-MUI Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam 

Murabahah.  

d)  Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas 

Nasabah Mampu yang menunda-nunda Pembayaran dan 

e) Fatwa DSN-MUI Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan 

Pelunasan Dalam Murabahah.  

f)  Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian 

Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.  

g) Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan 

Kembali Tagihan Murabahah. 

 Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan transaksi pembiayaan 

murabahah berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 

tentang Murabahah. Fatwa tersebut memiliki beberapa ketentuan hukum murabahah 

sebagai berikut:
28

 

Pertama: Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah  

1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.  

2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. 

3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah    

disepakati kualifikasinya. 

                                                           
28 Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Syariah :Produk-produk dan Aspek Hukumnya, (Jakarta: 

Kencana, 2014), h 195-197 
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4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan 

pembelian ini harus sah dan bebas riba.  

5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian,    

      misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 

6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan        

     harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank    

      harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut  

      biaya diperlukan. 

7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka            

     waktu tertentu yang telah disepakati. 

8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut,  

    pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. 

9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari  

     pihak ketiga maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang    

     secara prinsip menjadi milik bank.  

Kedua: Ketentuan murabahah kepada nasabah 

1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang    

      atau aset kepada bank.  

2) Jika bank menerima permohonan tersebut maka ia harus membeli terlebih  

     dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.  

3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus  

    menerima (membeli)nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya  
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    karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah  

    pihak harus membuat kontrak jual beli. 

4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang  

     muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.  

5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank  

     harus dibayar dari uang muka tersebut.  

6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank   

    maka bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.  

7) Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka          

maka:  

a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut maka ia tinggal 

membayar sisa harga. 

 b) Jika nasabah batal membeli maka uang muka menjadi milik bank maksimal 

sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan 

jika uang muka tidak mencukupi maka nasabah wajib melunasi kekurangannya 

Ketiga: Jaminan dalam murabahah  

1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan                

     pesanannya.  

2) Bank dapat meminta nasabah menyediakan jaminan yang dipegang.  

Keempat: Utang dalam murabahah 

 1) Secara prinsip penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak   

     ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak     
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     ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut  

     dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk 

     menyelesaikan utangnya kepada bank.  

2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir maka  

     ia tetap wajib segera melunasi seluruh angsurannya.  

3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus   

    menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh    

    memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu  

    diperhitungkan. 

Kelima: Penundaan pembayaran dalam murabahah  

1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda   

     penyelesaian utangnya.  

2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu 

pihak tidak menuaikan kewajibannya maka penyelesaiannya dilakukan 

melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui   

Msyawarah. 

Keenam: Bangkrut dalam murabahah Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal 

menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi 

sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan.  

 Meskipun dalam fatwa ini menyebutkan bahwa subyek murabahah adalah 

bank namun praktik di dalam lapangan ketentuan ini berlaku juga bagi lembaga 

keuangan syariah. 
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a. Bentuk dan sifat Pembiayaan Murabahah 

1. Mula-mula bank membelikan atau menunjuk nasabah sebagai agen bank 

untuk membeli barang yang diperlukannya atas nama bank dan 

menyelesaikan pembayaran harga barang dari biaya bank.  

2.  Bank seketika itu juga menjual barang tersebut kepada nasabah pada 

tingkat harga yang disetujui bersama (yang terdiri dari harga pembelian 

ditambah mark-up atau margin keuntungan) untuk dibayar dalam jangka 

waktu yang telah disetujui bersama.  

3.  Pada waktu jatuh tempo, nasabah membayar harga jual barag yang telah 

disetujui tersebut kepada Bank.
29

 

2.3 Rukun Murabahah. 
30

 

1) Subjek akad (penjual dan pembeli) 

  Penjual adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjual 

belikan. Dalam transaksi melalui perbankan syariah maka pihak penjual 

adalah bank syariah.  

  Pembeli merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang 

diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. 

Pembeli dalam transaksi perbankan syariah adalah nasabah. 

 

 

                                                           
29 Karnaen A. Perwataatmadja & Muhammad Syafi’I Antonio, Apa dan Bagaimana, h 26 
30 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, h. 347 
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2)  Objek akad (harga dan barang) 

  Objek jual beli merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek 

transaksi jual beli. Sedangkan harga merupakan harga yang disebutkan dengan 

jelas dan disepakati antara penjual dan pembeli. 

3)  Ijab dan qabul  

 Ijab dan qabul merupakan kesepakatan penyerahan dan penerimaan barang 

yang diperjualbelikan. 

2.4  Syarat Murabahah 

 Menurut Wahbah az-Zuhaili menerapkan syarat-syarat murabahah sebagai 

berikut: 

1) Mengetahui harga pokok  

   Dalam jual beli murabahah di syaratkan agar mengetahui harga pokok 

atau harga asal, karena mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli. Syarat 

menhgetahui harga pokok atau harga asal ini juga diperuntukkan bagi jual beli 

at-tauliyyah dan al-wahdhi’ah 

2) Mangetahui keuntungan  

   Hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh si pembeli , karena 

margin keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga yang harus diserahkan 

oleh pihak pembeli kepada pihak pembeli kepada pihak penjual. Sedangkan 

mengetahui harga merupakann syarat sah jual beli. 
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3) Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat di ukur, dihitung dan ditimbang, 

baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual dengan penjual yang pertama 

atau setelahnya. Oleh karena itu, harga pokok ini biasanya ditentukan oleh nilai, 

seperti mata uang.
31

 

2.5 Resiko Akad Pembiayaan Murabahah 

  Adanya resiko menimbulkan konsekuensi siapa yang harus bertanggungjawab 

dalam akad pembiayaan murabahahketika terjadi kerugian pada salah satu pihak, 

akan tetapi kemungkinan-kemungkinan atas resiko yang ada dalam akad 

pembiayaan murabahah bisa diantisipasi dengan melihat resiko yang biasa 

terjadi, diantaranya adalah: 
32

 

1) Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran  

2) Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga jual barang di pasar naik 

setelah bank membelinya unatuk nasabah. Bank tidak bias mengubah harga 

jual.  

3) Penolakan nasabah. Barang yang dikirim bias saja ditolak oleh nasabah karena 

berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan, sehingga nasabah 

tidak mau menerimanya. Karena itu sebaiknya dilindungi dengan 

asuransi.Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut 

berbeda dengan yang dia pesan. Bila lembaga keuangan syariah telah 

menandatangani kontrak pembelian dan penjualan, barang tersebut akan 

                                                           
31 Yadi Janwari Fiqh Lembaga keuangan syariah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2015) 

hlm16 
32 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam,(Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 188 
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menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai resiko untuk 

menjualnya kepada pihak lain.  

4) Dijual.  

 Murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak 

ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan 

apapun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika 

terjadi demikian, resiko untuk default akan besar. 

3. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 

   Proses penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian yang dilakukan 

antara salah satu pihak dengan pihak lain. Adapun penyelesaian suatu sengketa 

itu terdiri dari dua cara yaitu melalui proses litigasi (pengadilan) dan non litigasi 

(luar pengadilan) dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan 

sarana terakhir bagi para pihak yang telah bersengketa setelah proses 

penyelesaian sengketa melalui non litigasi itu tidak membuahkan hasil. Adapun 

pembahasan tentang proses penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi 

adalah : 

a. Litigasi 

 Litigasi adalah suatu istilah dalam hukum mengenai suatu 

penyelesaian sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Proses tersebut 

melibatkan pembeberan informasi dan bukti terkait atas sengketa yang 

dipersidangkan. Gunanya untuk menghindari permasalahan yang tak terduga 
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dikemudian hari. Penyelesaian sengketa melalui litigasi ada bermacam-

macam jenisnya, seperti 

• Mengenai pembebasan lahan 

• Perbankan 

• Sengketa Keperdataan 

• Kejahatan perusahaan 

• Penyelesaian atas tuduhan palsu atau perebutan hak asuh anak 

(difasilitasi oleh Pengadilan Agama). 

b. Non-Litigasi 

 Non-Litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan 

menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau biasa disebut dengan 

lembaga alternative penyelesaian sengketa. Adapun bentuk-bentuk alternative 

penyelesaian sengketa yaitu : 

• Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat personal antara pihak 

konsultan dan klien. 

• Negosiasi adalah musyawarah atau berunding yaitu suatu bentuk 

penyelesaian sengketa oleh para pihak tanpa adanya bantuan dari 

pihak lain. 

• Mediasi, sesuai dengan peraturan MA No. 1 Tahun 2016 tentang 

prosedur mediasi di Pengadilan pada pasal 1 mediasi adalah cara 

penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh 

kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. 



28 
 

  
 

• Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternative 

yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, dimana pihak ketiga 

yang diikut sertakan untuk menyelesaian sengketa seseorang. 

• Penilaian ahli adalah suatu pendapat para ahli untuk suatu hal yang 

bersifat teknis dan sesuai dengan bidangnya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriktif. Penelitian 

Kualitatif, yaitu menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif deskriptif 

menyesuaikan pendapat antara peneliti dengan informan. Pemilihan metode ini 

dilakukan karena analisisnya tidak bisa dalam bentuk angka dan peneliti lebih 

mendeskripsikan segala fenomena yang ada di masyarakat. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti menganggap 

permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis sehingga data yang 

diperoleh dari para narasumber tersebut dijaring dengan metode yang lebih 

alamiah yakni interview langsung dengan responden (narasumber) sehingga 

didapatkan jawaban yang alamiah. Selain itu peneliti bermaksud untuk 

memahami situasi social secara mendalam, menemukan pola, dan teori sesuai 

dengan data diperoleh di lapangan. 

B. Lokasi dan Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 14, Kelurahan Daya, 

Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Sulawesi Selatan. Yang menjadi objek 

Pendaftaran Pemeriksaan 

kelengkapan 

gugatan 

Pembayaran 

panjar biaya 

perkara 

Penetapan 

nama hakim 

dan panitera 

Pemeriksaan 

sidang & 

perdamaian 

Pemanggilan 

kepada para 

pihak 

Penetapan 

hari sidang Pemeriksaan 

pendahuluan 

atas 

pemberkasan 
pembuktian 

Putusan  Penyerahan 

Salinan 

putusan 
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penelitian ini yaitu Pengadilan Agama Makassar karena di pengadilan Agama 

Makassar adalah salah satu pengadilan yang pernah menerima dan menangani perkara 

ekonomi syariah. 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian 

Dalam penelitian ini fokus pada penelitian: 

1. Perkara  Murabahah di Pengadilan Agama Makassar. 

2. Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah di Pengadilan Agama 

Makassar di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 14, Kelurahan Daya, kecamatan 

Biringkanaya kota Makassar Sulawesi Selatan. 

3. Efektifitas penyelesaian Sengketa jalur litigasi daripada non litigasi pada 

sengketa Pembiayaan Murabahah di Pengadilan Agama Makassar di 

Pengadilan Agama Makassar di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 14, Kelurahan 

Daya, kecamatan Biringkanaya kota Makassar Sulawesi Selatan. 

D. Sumber Data 

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Data Hukum Primer 

Yaitu data yang diambil dari sumbernya atau data dari lapangan, melalui 

wawancara dengan responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dengan menggunakan daftar 

pertanyaan sebagai panduan dalam wawancara dengan responden . 
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2. Data Hukum Sekunder  

Yakni data yang didapat melalui penelitian keperpustakaan (library 

Research) dengan menelaah bahan-bahan buku yang terjadi: 

2.1 Bahan Hukum Primer 

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuasaan mengikat 

yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di antara lain: 

1) Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang di 

ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006  

3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 juncto Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 

4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan lain-lain 

5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

2.2 Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan buku yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis serta 

memahami bahan hukum primer, yang meliputi karya ilmiah seperti 

literatur-literatur mengenai Ekonomi Syariah, dan Hukum Acara 

Pengedilan Agama, dokumen-dokumen serta laporan penelitian lainnya. 

2.3 Bahan Hukum Tersier 
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Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi 

jurnal ilmu hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum 

Ensiklopedia dan lain-lain. 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah 

pengamatan (observasi) dan wawancara langsung kepada responden. pada peneliti ini 

memerlukan buku, alat tulis, panduan wawancara  berupa daftar pertanyaan yang 

akan diajukan kepada responden dan kamera,  perekam suara sebagai alat 

pengumpulan data. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan pengamatan 

tentang keadaan yang ada di lapangan, dengan berlakunya observasi dalam 

penelitian maka akan menambah pemahaman terkait objek dan subjek yang 

diteliti dalam penulisan proposal ini penulis melakukan observasi langsung ke 

Pengadilan Agama Makassar.  

2. Wawancara 

Sumber data diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap 

perorangan yaitu secara langsung antara pewawancara dengan responden 

penelitian. Dengan ini diharapkan peneliti dapat mengetahui secara mendalam 
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mengenai Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah di Pengadilan 

Agama Makassar. 

Subjek penelitian ini adalah:  

1) Hakim  

2) Panitera 

3) Kasir  

4) Pegawai Pelayanan (PTSP) 

5) Jurusita 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditunjukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Peneliti juga 

mengambil data yang bersumber dari foto maupun video yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data 

kualitatif yang bersifat deskriktif, yaitu mendeskripsikan keadaan yang akan diamati 

di lapangan  dengan lebih spesifik, transparan dan mendalam. Terdapat 3 (tiga) alur 

kegiatan dalam melakukan analisis data yaitu: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul 

dari catatan tertulis di lapangan. Data kualitatif dapat disederhanakan dan 
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ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, 

melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola 

yang lebih luas, dan sebagainya.  

Kadangkala dapat juga mengubah data kedalam angka-angka atau 

peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana. Reduksi data 

dilakukan peneliti dengan memilih dan dilakukan peneliti dengan memilih dan 

memutuskan data hasil wawancara dan observasi di lapangan. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah menyusun sekumpulan informasi yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian-penyajian data yang dirancang guna menggabungkan 

informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. 

Misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. 

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.  

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat 

keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan 

juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.  

Verifikasi adalah penarikan kembali yang melintas dalam pikiran 

penganalisis selama penyimpulan, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan 

lapangan dan meminta responden yang telah dijaring datanya untuk membaca 

kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti. Makna-makna yang muncul 
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sebagai kesimpulan data teruji kebenarannya, kekokohannya, dan 

kecocokannya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Pengadilan  Agama Makassar Kelas 1 A 

 Peradilan Agama Adalah Seuatu Kekuasaan Negara Dalam Menerima, 

Memeriksa, Mengadili, Memutus, dan Menyelesaiakan Perkara–Perkara 

Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Shadaqah, Wakaf, dan Ekonomi 

Syariah di Antara  Orang-Orang Islam  Untuk Menegakkan   Hukum dan 

Keadilan. 

Adapun Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan 

yang diakui eksistensinya di dalam Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1970 

tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dan yang terakhir itu telah diganti 

dengan Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman 

yang dimana merupakan lembaga peradilan khusus yang ditunjukkan kepada 

islam dalam lingkup kewenangan yang khusus, baik perkaranya Maupin 

terhadap pencari keadilannya. Di samping Peradilan Agama ada juga Peradilan 

Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dimana itu termasuk Peradilan 

Khusus. 

Undang-Undang RI No. 7 disahkan dan diundangkan pada Tanggal 27 

Desember Tahun 1989 yang ditempatkan dalam lembaran Negara RI No. 49 

Tahun 1989 dan tambahan dalam lembaga Negara No. 3400. Adapun isi dari 
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Undang-Undang RI No.7 Tahun 1989 terdiri atas 7 bab meliputi 108 pasal. 

Ketuju bab tersebut adalah ketentuan umum, susunan pengadilan, kekuasaan, 

pengadilan, hukum acara, ketentuan, peralihan, dan ketentuan penutup. 

a. Sebelum PP No. 45 Tahun 1957 

Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan 

peraturan pemerintah (PP No. 45 Tahun 1957), akan tetapi sejak zaman 

kerajaan atau zaman penjajahan Belanda, namun pada waktu itu bukanlah 

seperti sekarang ini adanya. Dahulu kewenangan seorangan Raja itu untuk 

mengangkat seorang pengadil sebagai Hakim, akam tetapi setelah masuknya 

Syariah Islam, maka Raja mengangkat seorang Qhadi. 

Pada kewenangan Hakim itu sangat diminimalisir dan kemudian 

diserahkan kepada Qhadi atau hal-hal yang menyangkut pada perkara 

Syariah Agama Islam. Wewenang Qhadi pada waktu itu termasuk Cakkara 

atau pembagian harta gono-gini karean Cakkara berkaitan dengan perkara 

nikah. 

Pengadilan Agama /Mahkamah Syariah Makassar terbentuk pada Tahun 

1960 yang mana yang itu meliputi pada wilayah Maros dan Takalar, karena 

pada waktu itu belum ada dan belum dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi 

masih disatukan dengan wilayah Makassar. 

Sebelum terbentukya Mahkamah Syaraiah yang kemudian berkembang 

menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, dahulu yang mengerjakan 

kewenangan Pengadilan Agama adalah namanya Qhadi yang pada saat itu 
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berkantor di rumah tempat tinggalnya sendiri. Pada masa itu ada dua 

kerajaan yang berkuasa di Makassar  yaitu Kerajaan Tallo dan Kerajaan 

Gowa yang dimana dahulu Qhadi diberi gelar dengan Syeh kemudian gelar 

itu berganti menjadi Daengta Kalia. 

b. Sesudah PP. No. 45 Tahun 1957 

Setelah keluarnya PP No. 45 Tahun 1957, maka pada Tahun 1960 

terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut 

“Pengadilan Mahkamah Syariah”. 

2. Letak Geografis 

Semenjak dari awal berdirinya hingga pada Tahun 1999 Pengadilan Agama 

Makassar Kelas 1 A telah mengalami gedung permanen seluas 150 m², adapun 

untuk rencana pembangunan itu selama lima tahun akan tetapi sejalan dengan 

perkembangan zaman, peningkatan jumlah perkara yang meningkat dan 

memerlukan jumlah personil dan Sumber Daya Manusia yang memadai, maka 

turut andil mempengaruhi keadaan kantor yang sangat butuh perluasan serta 

perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai. Maka pada 

Tahun 1999 Pengadilan Agama Makassar melakukan relokasi gedung baru dan 

pindah tempat ke gedung yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 

14 Daya Makassar dengan luas lahan tanahnya 2.297 m². 

3. Luas Wilayah  

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Kota 

Makassar mempunyai batas-batas sebagai berikut: 
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a. Sebalah Barat berbatasan dengan Selat Makasar. 

b. Sebelum Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros. 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa. 

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Mkassar 

dahulu hanya terdiri 9  Kecamatan selanjutnya berkembang menjadi 14 

Kecamatan.  
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4. Struktur  Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A
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5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A 

a. Visi 

Terwujudnya Pengadilan Agama yang bersih, beribawa dan professional 

dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam menuju supremasi hukum. 

b. Misi 

1) Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan. 

2) Mewujudkan efektifitas pembinaan dan pengawasan. 

3) Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan. 

4) Meningkatkan sarana dan prasaran hukum. 

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian ini berusaha mengungkapkan bagaimana Penyelesaian Sengketa 

Pembiayaan Murabahah dalam pengadilan Agama Makassar tahun 2019-2021  serta 

mengetahui yang mana lebih efektif untuk penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 

jalur Litigasi Atau non Litigasi. Dari hasil yang telah diuraikan diatas dapat dilihat 

sebagai berikut: 

1. Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah pada Pengadilan Agama 

Kota Makassar 

Sebelum melangkah kepada penjelasan terkait Penyelesaian Sengketa 

Pembiayaan Murabahah pada Pengadilan Agama Makassar sebagaimana merupakan 

analisis terhadap rumusan masalah pertama, ada baiknya untuk mengetahui dan 
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menguraikan terlebih dahulu bagaimana sengketa Ekonomi syariah di pengadilan 

Agama Makassar dan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. 

1.1    Sengketa Ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar 

Berdasarkan dari hasil wawancara yang saya dapatkan dengan salah-satu 

Hakim di Pengadilan Agama yaitu Ibu (NJ) mengenai sengketa ekonomi Syariah 

“Pengadilan Agama Makassar yang berwenang menyelesaikan Kasus yang 

berkaitan dengan ekonomi syariah dan pengadilan Agama makassar yang adalah 

pengadilan yang banyak menerima perkara ekonomi syariah di lingkupan sulawesi 

selatan namun untuk kasus yang selesai sampai akhir hanya beberapa dikarenakan 

seringkali terjadinya tidak lengkap berkas yang dibutuhkan.”
33

 

 

Dapat disimpulkan bahwa kasus Sengketa Ekonomi Syariah baik dengan akad 

Murabahah, Musyarakah, Mudharabah dan akad yang lainnya adalah kewenangan 

secara absolut pengadilan Agama untuk mengadili dan memutus  dan menyelesaikan 

perkara tingkat pertama orang orang yang beragama islam dalam bidang ekonomi 

syariah diantaranya Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi 

Syariah,Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah dan Surat Berharga 

Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian 

Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan Bisnis Syariah. Sesuai yang 

tercantum Pada undang-undang Nomor 3 tahun 2006 pasal 49 huruf (i) dimana pasal 

dan isinya tidak dirubah dalam undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang 

kewenangan Pengadilan Agama. 

                                                           
33 Dra. Hj. Nurjaya, M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar (Pengadilan Agama Makassar 

Kelas 1 A) Wawancara, Makassar, Selasa, 14 April 2022 
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1.2 Mengenal akad Murabahah 

Berdasarkan dari hasil wawancara yang saya dapatkan dengan salah-satu 

Hakim di Pengadilan Agama yaitu Ibu (NJ) mengenai akad Murabahah. 

“Pembiaayaan murabahah adalah akad jual beli antara kedua bela pihak 

yang sudah ada perjanjian sebelumnya dan pembeli sudah mengetahui 

berapa jumlah keuntungan dari penjual. Contohnya seseorang melakukan 

transaksi di bank untuk melakukan pembelian motor dan mengetahui harga 

modal dan keuntungan pihak bank”
34

 

 

Secara bahasa murabahah diambil dari kata rabiha-yarbahu- ribhan- 

warabahan-warabahan yang berarti beruntung atau memberikan keuntungan 

sedang kata ribh itu sendiri berarti suatu kelebihan yang di peroleh dari produksi 

atau modal (profit). Murabahah berasal dari kata mashdar yang berarti 

“keuntungan, laba, atau faedah” 

Akad murabahah terdapat dua pihak yang menjadi unsur penting dalam 

melakukan akad. Dimana Kedua pihak memiliki posisi atau kedudukan sendiri-

sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana ijab qobul, asal tidak 

bertentangan dengan akad yang telah dibuat. Apa yang dilakukan oleh para pihak 

dalam akad pembiayaan murabahah harus sesuai dengan rukun dan syarat. 

Kedua pihak tersebut baik antara penjual dan pembeli atau debitur dan 

kreditur masing-masing mengetahui dengan jelas bahwa produk atau barang sudah 

diketahui harga awal dan keuntungannya 

                                                           
34 Dra. Hj. Nurjaya, M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar (Pengadilan Agama Makassar 

Kelas 1 A) Wawancara, Makassar, Selasa, 14 April 2022. 
 



44 
 

  
 

1.3 Sengketa Ekonomi Syariah akad Murabahah di Pengadilan Agama Makassar  

Dari hasil wawancara yang didapat dari Ibu (NJ) maka mengemukakan. 

“di Pengadilan Agama Makassar untuk kasus sengketa ekonomi syariah 

masih minim, karena seringkali penyelesaian dilakukan secara damai oleh 

kedua bela pihak. Namun untuk kasus murabahah tahun 2019-2021 di 

pengadilan agama baru dua kasus yaitu kasus nomor perkara 

768/Pdt.G/2021/PA.Mks dan nomor 1327/Pdt.G/2020/PA.Mks”
35

 

 

Pada setiap pengadilan Agama tentunya pasti ada kasus sengketa Ekonomi 

Syariah terutama pada akad Murabahah dikarenakan pengadilan agama yang 

berwenang untuk menangani kasus ekonomi syariah namun kasus Ekonomi 

syariah yang terdaftar pada Pengadilan Agama Makassar masih minim  yaitu 

hanya dua kasus sesuai yang disampaikan pada wawancara di atas dan kasus yang 

masih mendominasi pada Pengadilan Agama Makassar adalah kasus Perceraian. 

Kasus ekonomi syariah terkhususnya akad murabahah masih minim di 

pengadilan Agama makassar dikarenakan tahap penyelesaian yang pertama yang 

harus di tembuh jika terjadi sengketa ekonomi syariah bukan langsung 

mendaftakan ke pengadilan agama melainkan harus terlebih dahulu melewati 

jalur damai di luar prngadilan (non litigasi) bisa dengan cara negosiasi, mediasi 

dan arbitrase. Selanjutnya apabila setelah menempuh jalur non litigasi namun 

belum ada solusi yang di peroleh maka selanjutnya harus di selesaikan di 

pengadilan (litigasi) dengan mendaftarkan perkara di pengadilan agama, dan 

                                                           
35 Dra. Hj. Nurjaya, M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar (Pengadilan Agama Makassar 

Kelas 1 A) Wawancara, Makassar, Selasa, 14 April 2022. 
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pada pengadilan agama kota makassar pendaftaran kasus hanya menggunakan 

aplikasi e-Court dan tidak banyak kasus yang terdaftar dikabulkan oleh majelis 

hakim karena biasanya penggugat melanggar salah satu syarat formil sehingga 

gugatan tidak jelas (Obscuur libel) dan cacat formil dan harus dinyatakan tidak 

dapat di terima (niet Onvanklijke Verklaard) seperti pada kasus nomor perkara 

768/Pdt.G/2021/PA.Mks dan nomor 1327/Pdt.G/2020/PA.Mks” 

1.4 Faktor terjadinya sengketa pada akad Murabahah 

 Dari hasil wawancara yang didapat dari Ibu (NJ) maka beliau 

mengemukakan: 

“penyebab terjadinya sengketa ekonomi syariah terkhusunya akad 

murabahah yaitu apabila antara Debitur dengan Kreditur, yaitu contohnya 

seperti jika ada debitur yang tidak lagi mau menunaikan kewajibannya atau 

membayar hutang-Nya, tidak memahami akad dengan baik sehingga ada 

kesalapahaman yang seringkali terjadi antara kedua bela pihak sehingga 

pihak kreditur mengambil langkah untuk mengajukan persmasalahannya di 

Pengadilan Agama ini”
36

 

 

Ada banyak faktor atau penyebab yang menjadikan seorang Nasabah memiliki 

masalah di suatu Bank Syariah. salah satunya diantara kedua belah pihak dalah salah 

satu pihak yang tidak memahami baik dengan akad yang telah disepakati seperti pada 

kasus dengan akad murabahah di pengadilan agama nomor 1327/Pdt.G/2020/PA.Mks 

terdapat perjanjian bahwa: 

“Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui 

musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati 

oleh kedua belah pihak, maka dengan ini NASABAH dan BANK sepakat untuk 

                                                           
36 Dra. Hj. Nurjaya, M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar (Pengadilan Agama Makassar 

Kelas 1 A) Wawancara, Makassar, Selasa, 14 April 2022. 
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menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada BADAN ARBITRASE 

SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) untuk memberi putusannya”.  

 

Sehingga Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan menangani kasus 

tersebut dan kasus nomor 1327/Pdt.G/2020/PA.Mks ditolak. 

1.5 Proses penyelesaian sengketa akad Murabahah di Pengadilan Agama Makassar 

Dari hasil wawancara yang didapat dari Ibu (NJ) maka beliau 

mengemukakan: 

“jadi kami dalam menghadapi setiap sengketa pastinya kami selalu pasti 

merujuk kepada hukum islam dan hukum Undang-Undang beracara dan itu 

prosesnya pasti berkasus dan sesuai dengan tahap-tahap pemeriksaan. 

Seperti yang pertama itu harus ada dulu yang namanya Mediasi, di situ 

bertujuan supaya kita bisa mendamaikan mereka dulu dengan adanya pihak 

ke tiga yaitu namanya Mediator, Mediator ini adalah sebagai 

penghubungnya dengan pihak A dan pihak B. Jadi bukan cuman itu saja, 

maka ada lagi yang namanya seperti pembacaan gugatan, tahap jawab 

menjawab, ada pembuktian, ada kesimpulan dan juga pastinya ada yang 

namanya Musyawarah oleh Hakm untuk mencapai yang namanya Putusan. 

Jadi memang kami dalam menghadapi kasus seperti ini harus betul-betul 

memperhatikan dari satu tahap ke tahap  selanjutnya dan itu harus teliti.”
37

 

 

Sesuai dengan wawancara di atas maka dalam menghadapi setiap sengketa 

di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A, maka proses penyelesaian kasus 

ekonomi Syariah di pengadilan agama makassar yaitu: 

1. Tahap pra persidangan 

 Pendaftaran perkara melalui aplikasi e-Court 

 Penetapan Majelis hakim dan Panitera Pengganti oleh ketua pengadilan 
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 Penetapan hari sidang 

2. Tahap persidangan  

 Acara pemeriksaan sidang istimewa apabila perkara 

digugurkan,dibatalkan dan verstek 

 Acara penetapan sidang biasa apabila kedua belah pihak hadir pada 

persidangan pertama maka melalui proses mediasi Mediasi . 

1.6   Bagaimanakah Majelis Hakim dalam menaggapi sengketa pada akad 

Murabahah 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama responden yaitu Ibu 

(NJ). 

“untuk kasus ekonomi syariah terkhususnya akad murabahah tidak semua 

hakim bisa menangani kasus tersebut namun Hakim yang bisa menangani 

kasusnya adalah hakim yang sudah bersertifikat pendidikan Ekonomi Syariah. 

Dan hakim yang belum tidak pernah itu diberikan kewenangan karena mereka 

tidak tidak tahu perkara”
38

 

  

 Dalam menghadapi Sengketa ekonomi syariah terkhusunya akad murabahah 

pada pengadilan agama yang paling memiliki peran penting dalam penyelesaian 

sengketa ekonomi syariah adalah Hakim, yang memiliki peran untuk mengambil 

keputusan dengan kasus yang ditangani. Tapi tidak semua hakim di pengadilan 

agama bisa menangani kasus ekonomi syariah karena hanya hakim yang sudah 
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memiliki sertifikat pendidikan ekonomi syariah yang diberikan kewenangan untuk 

menangani perkara ekonomi syariah. 

1.7   Waktu Penyelesaikan sengketa Murabahah di Pengadilan Agama. 

Pada Umumnya waktu yang digunakan untuk setiap perkara itu selama 6 

bulan di tingkat pertama. 

Dari hasil wawancara oleh Ibu (NJ) maka beliau mengemukakan bahwa: 

“kalau untuk waktunya itu pada umumnya digunakan waktu selama enam 

bulan, seperti halnya di Pengadilan Negeri juga membutuhkan waktu enam 

bulan. Tetapi jika proses penyelesaian sengketa itu berjalan lancar maka 

biasanya itu kurang dari enam bulan, seperti itu.Jadi intinya itu tergantung 

lancar atau tidaknya.” 

 

1.8   Cara Majelis Hakim dalam memutuskan perkara sengketa Murabahah 

   Sesuai dengan pernyataan Ibu (NJ) maka ini dilakukan perkasus. Dan jika 

menghadapi setiap kasus terkhusus pada akad Murabahah maka pastinya itu harus 

sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan juga sesuai dengan hukum syariat 

Islam. Dan sebelum membacakan putusan-Nya kepada para pihak maka pasti 

sebelumnya itu sudah memenuhi langkah-langkah atau proses yang sudah 

disebutkan pada pertanyaan sebelumnya.  

 

2 Penyelesaian Sengketa Jalur Non Litigasi lebih Efektif Daripada Litigasi 

pada Sengketa Pembiayaan Murabahah di Kota Makassar Tahun 2019- 

2021 
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Dalam konteks hukum di Indonesia, penyelesaian sengketa ekonomi syariah 

dapat dilakukan melalui dua model, yaitu penyelesaian secara litigasi dan non litigasi. 

Penyelesaian secara litigasi merupakan wilayah kompetensi pengadilan agama. Untuk 

pilihan penyelesaian sengketa secara non-litigasi dapat dibagi dua, yaitu melalui 

arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. 

2.2   Bagaimana penyelesaian sengketa Jalur non Litigasi  

1. Arbitrase 

1) Arbitrase Penyelesaian sengketa melaui jalur non litigasi diatur dalam satu 

pasal, yakni Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa yang menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian 

sengketa. Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar 

pengadilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase secara tertulis oleh 

pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase merupakan kesepakatan berupa 

klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat 

para pihak sebelum atau setelah timbul sengeketa. 

Dalam konteks hukum Islam, penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini 

dapat disepadankan dengan istilah tahkim. Kata tahkim ini berasal dari kata 

kerja hakama yang secara harfiah berarti menjadikan seseorang sebagai 

penengah bagi suatu sengketa. 

Inti arbitrase menurut pandangan Islam adalah penyelesaian sengketa 

yang terjadi antara para subyek hukum melalui cara-cara damai dengan 
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perantara pihak ketiga, dimana pihak ketiga tersebut berhak untuk mengambil 

keputusan yang harus diridhoi oleh pihak-pihak yang bersengketa.  

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk 

menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas 

perdagangan, antara lain BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) yang 

khusus menangani masalah persengketaan dalam bisnis Islam, sekarang 

berubah menjadi BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang 

menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Bank Syariah.  

Ada juga BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang khusus 

menyelesaikan sengketa bisnis non Islam, dan BAPMI (Badan Arbitrase Pasar 

Modal Indonesia). Kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagai 

berikut:  

a) Cepat dan hemat;  

b) Kebebasan dalam memilih arbiter;  

c) Terjamin kerahasiaan;  

d) Bersifat non-preseden;  

e) Kepekaan atau kearifan dari arbiter terhadap perangkat aturan yang   

akan diterapkan oleh arbiter pada perkara-perkara yang ditanganinya;  

f) Kepercayaan dan keamanan, arbitrase memberikan kebebasan dan 

otonomi sangat luas, juga secara relatif memberikan rasa aman terhadap 

keadaan tidak menentu dan ketidakpastian sehubungan dengan sistem hukum 

yang berbeda 
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2.3 Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah 

Tahkim dan dan tahkam di indonesia badan penyelesaian sengketa 

ekonomi syariah di sebut Badan Arbitrase Nasional Syariah (Basyarnas) yang 

semulanya namanya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (Banui). Dimana 

penyelesaian menggunakan jalur arbitrase nasional tidak berbeda jauh karena 

relatif sama dengan arbitrase konvensional pada umumnya. Karena ketentuan-

ketentuannya terkait pada undang-undang Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjelaskan 

tentang mekanisme penyelesaian sengketa. Arbiter tidak boleh 

menguntungkan atau merugikan salah satu pihak karena harus berimbang 

guna untuk menegakkan keadilan yang hakiki sesuai dengan ajaran Al-Qur’an 

dan Sunnah Rasul. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Analisis 

Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Akad Murabahahpada pengadilan Agama 

Kota Makassar tahun 2019-2021 dapat disimpulkan bahwa: 

1. Sengketa Ekonomi Syariah dengan akad Murabahah di Pengadilan Agama itu 

sangat masih minim, yang dimana kita ketahui bahwa Murabahah adalah salah 

satu akad jual beli untuk suatu kepemilikan asset atau barang antara satu pihak 

atau lebih dengan keuntungan sudah diketahui oleh kedua belah pihak. Adapun 

jika terjadi sengketa seperti ini di Pengadilan Agama maka itu akan di proses 

secara perkasus sesuai dengan aturan yang berlaku. Sengketa Ekonomi Syariah 

yang terjadi di Pengadilan Agama banyak yang pada akhirnya ditolak dan NO 

2. Prosedur/proses penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah pada akad Murabahah 

di Pengadilan Agama Makassar itu didasarkan atas alasan bahwa perkara 

tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan penyelesaiannya 

selalu mengikut pada aturan Undang-undang beracara yang berlaku dan sesuai 

dengan aturan hukum Syariat Islam. Putusan disampaikan oleh Majelis hakim 

itu sudah dimusyawarahkan bersama para Hakim sehingga putusan itu sudah 

pasti akurat dan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga para pihak harus 

menerima putusan dengan bijak, akan tetapi jika tidak dapat menerima putusan-

Nya maka mereka boleh mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. 
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3. Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah terkhususnya Akad Murabahah 

bisa dengan jalur Damai di luar pengadilan (non litigasi) dengan cara negosiasi, 

mediasi dan arbitrase atau melalui jalur yaitu jalur Pengadilan (Litigasi) dengan 

cara mengajukan gugatan. 

B. Saran 

  Berikut ini beberapa saran yang dapat ditujukan kepada para elemen 

dalam kehidupan bermasyarakat guna menghindari perpecahan yang diakibatkan 

oleh sengketa akad Murabahah.  

1. Kepada para Masyarakat, apalagi yang suka melakukan  Jual beli kepada suatu 

Bank Syariah agar sekiranya mempelajari terlebih dahulu prosedur sehingga 

mengetahui aturan-aturan yang berlaku jika melakukan suatu akad. Begitupun 

para pihak Bank Syariah harus juga mengetahui aturan-aturan-Nya sehingga 

dapat lebih teliti dalam menghadapi suatu akad yang akan diberlakukan kepada 

para calon Nasabahnya. 

2. Kepada para Akademisi, agar lebih dalam mempelajari teori-teori atau prosedur 

penyelesaian sengketa akad Musyarakah Mutanaqisah, baik dari langkah-

langkahnya atupun aturan-aturan yang berlaku sehingga menjadikannya sebagai 

rujukan untuk penelitian selanjutnya. 
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