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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN  

A.  Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Umum Pengadilan Agama Sleman 

a. Sejarah Berdiri Pengadilan Agama Sleman 

      Peradilan Agama Sleman pada zaman Kesultanan Yogyakarta 

didirikan  semenjak pemerintahan Sultan Agung yang diberi nama 

Peradilan Surambi dan  diketuai oleh seorang penghulu beserta 4 hakim 

dari alim ulama yang disebut Pathok Nagari, terletak di empat penjuru 

Kraton Yogyakarta. Pada masa kekuasaan Hindia Belanda keberadaan 

Peradilan Agama Sleman tidak begitu eksis karena semua masalah 

perkawinan di daerah Yogyakarta di pusatkan pada satu yaitu di 

Peradilan Agama Yogyakarta dan tetap berlangsung hingga setelah 

kemerdekaan Indonesia pada tahun 1961. Semakin lama kebutuhan 

rakyat akan Peradilan Agama semakin meningkat khusunya yang 

berkaitan dengan hal perkawinan, maka pemerintah berdasarkan 

keputusan Menteri Agama no 61 tahun 1961 menetapkan pembentukan 

cabang kantor Peradilan Agama Yogyakarta sebagai berikut:  

1) Pengadilan Agama Wonosari untuk daerah tingkat II Gunung Kidul. 

2) Pengadilan Agama Wates untuk daerah tingkat II Kulon Progo. 

3) Pengadilan Agama Bantul untuk daerah tingkat II Bantul. 

4) Pengadian Agama Sleman untuk daerah tingkat II Sleman. 
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 Pada mulanya Pengadilan Agama Sleman beralamat di Jalan Candi 

Gebang Nomor 1 Kota Sleman dan memiliki hak pakai melaui anggaran 

DIP Pemda Sleman, selanjutnya pada tahun tahun 2006 Pengadilan Agama 

Sleman dibangunkan gedung baru yang beralama di Jalan Parasyamya 

Beran, Tridadi, Sleman hingga saat ini menggunakan anggaran DIPA 

Mahkamah Agung Republik Indonesia.1 

b. Landasan Hukum Berdiri Pengadilan Agama Sleman. 

      Peradilan Agama merupakan sebuah instansi yang berada dibawah  

naungan Kementrian Agama berfokus pada mengadili dan menyelesaikan 

perkara-perkara dalam masyarakat muslim yang berhubungan dengan 

muamalah/ekonomi syariah, perkawinan, wasiat, waris, hibah, waqaf, infaq, 

dan shadaqah2. Peradilan Islam dilingkungan masyarakat muslim indonesia 

secara nonformal sudah ada semenjek Islam hadir di Indonesia atau 

semenjak masa kerajaan-kerajaan Islam, awal mulanya dilakukan di serambi 

masjid oleh penghulu dan menengani hal hal sederhana belum kompleks 

seperti pada masa sekarang ini.  

      Dalam hukum acara di Peradilan Agama mengedepankan beberapa asas, 

yang pertama asas personalitas keislaman maksud nya yang diwajibkan 

tunduk terhadap aturan aturan di peradilan agama adalah semua orang yang 

beragama Islam, selain dari itu tidak memiliki kewajiban untuk tunduk 

terhadap aturan aturan Peradilan Agama Islam. Yang kedua adalah asas 

                                                
1“Sejarah Pengadilan Agama Sleman” dikutip dari https://www.pa-slemankab.go.id/ 

diakses pada hari Kamis 3 Januari 2019 pukul 14.00 WIB. 
2Ibid.,  

https://www.pa-slemankab.go.id/
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peradilan bebas dari campur tangan pihak puhak diluar kekuatan kehakiman. 

Dan yang ketiga adalah asas hakim bersifat menunggu sama dengan hukum 

acara pada umumnya, hakim hanya dapat memproses perkara yang sudah ke 

diajukan ke pengadilan apabila hakim melihat suatu penyimpangan hukum 

terjadi terhadup suatu perkara namum perkara tersebut sebelum diajukan ke 

pengadilan maka hakim belum bisa atau dapat menidak lanjuti dan memutus 

terhadap perkarat tersebut.  

Namum apabila datang suatu perkara kepada hakim, maka hakim dilarang 

untuk menolak memutuskan perkara tersebut dikarenakan hakim dianggapa 

tahu akan hukumnya (ius curia novit) dan fungsi lain hakim adalah apabila 

belum atau tidak menemukan hukum terkait dengan perkara tersebut maka 

hakim wajib menggali dan menghayati hukum yang sudah hidup dalam 

masyarakat. yang keempat hakim bersifat pasif maksudnya hakim hanya 

memutus dan mengkaji apa apa saja yang ada dalam tuntutan hakim dilarang 

untuk memperlus pokok dari sengketa yang dalam tuntutan. Namum 

sebaliknya hakim diharuskan untuk aktif dalam memimpin jalanya suatu 

peradilan. Yang kelima persidangan bersifat terbuka namun pada kasus 

kasus tertentu persidangan bersifat tertutup misalnya pada kasus yang 

menyangkut asusila dan perceraian karena mungkin saja terdapat hal-hal 

pribadi atau mungkin aib yang tidak semestinya diketahui oleh orang lain.  

     Majelis hakim diwajibkan untuk  mendengarkan keterangan dari kedua 

belah pihak agar tidak terjadi keberpihakan pada suatu pihak dan setiap 

putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim harus memiliki alasan yang 
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jelas serta kuat. Mengajukan suatu tuntukan atau permohonan di Peradilan 

Agama di kenakan biaya, pada awalanya ada biaya panjar awal perkara yang 

sudah ditentukan namun apabila dalam perjalan proses perkara biaya habis 

maka akan diinfokan kepada pihak dan apabila terdapat kelebihan dari biaya 

panjar awal maka akan dikembalikan pada setelah perkara selesai. 

Pemeriksaan dilakukan pada para pihak bukan pada orang lain atau 

diwakilkan namun diperbolehkan pihak memiliki kuasa hukum yang 

membantunya dalam persidangan. 

Landasan hukum berdirinya Peradilan Agama Sleman di Indonesia 

sebagai berikut : 

1) Dibentuk berdasarkan Stbl. 1882 No. 152 dan 153 untuk Jawa Madura 

dan Stbl. 1937 No. 116 dan 639 untuk luar jawa dan Madura dengan 

nama Raad Agama. 

2) Undang-Undang No. 1 tahun 1942 tentang Undang Undang tentara 

Jepang (osamu saerie) tanggal 7 maret 1942. 

3) Undang Undang nomor 14 tahun 1970 tentang keuasaan kehakiman 

4) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 

5) Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1946 tentang Mahkamah Islam 

Tinggi dan Peradilan Agama. 

6) Peraturan pemerintah nomor 99 tahun 1957 tentang pembentukan 

Peradilan Agama/Mahkamah Syariah untuk luar Jawa, Madura, dan 

Kalimantan Selatan. 

7) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

8) Undang Undang nor 4 tentang satu atap lembaga peradilan 

9) Undang undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan undang 

undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

10) Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam. 

11) Keppres No 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, 

administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan 

Tata Usaha  Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung3. 

 

                                                
3Pa-kuningan, “Dasar Hukum Pembentukan Peradilan Agama”, dikutip dari http://www.pa 

-kuningan.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan diakses pada hari Jumat 

4 Januari 2019 jam 08.35 WIB. 

http://www.pa-kuningan.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan
http://www.pa-kuningan.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan
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c. Jumlah Perkara Murabahah Yang Ditangani Oleh Pengadilan Agama 

Sleman Pada Tahun 2018. 

     Dalam kurun waktu 2018 pengadilan agama sleman menangani 

sebanyak 6 perkara ekonomi syariah tentang akad murabahah yang 

mana rinciannya 3 perkara dikabulkan majelis hakim, 2 perkara 

berakhir damai serta satu no. 

Tabel 3  

Rekapitulasi Perkara Akad Murabahah Di Pengadilan Agama 

Sleman 

No No perkara Tanggal 

penerimaan 

Tanggal 

putus 

Keteran

gan 

1 0252/Pdt.G/2018/PA.Smn 14 Februari 

2018 

30 Juli 2018 Kabul 

2 0297/Pdt.G/2018/PA.Smn 23 Februari 

2018 

22 Oktober 

2018 

Damai 

3 0725/Pdt.G/2018/PA.Smn 17 Mei 

2018 

18 Juli 2018 Kabul 

4 796/Pdt.G/2018/PA.Smn 6 Juni 2018 27 Agustus 

2018 

Damai 

5 0814/Pdt.G/2018/PA.Smn 25 Juni 

2018 

02 Agustus 

2018 

Kabul 

6 0899/Pdt.G/2018/PA.Smn 6 Juli 2018 13 Agustus 

2018 

No 

Sumber: Pengadilan Agama Sleman. 

 

2. Perkara Akad  Murabahah 

a. Teknis Administratif Penyelesaian Perkara Murabahah dipengadilan Agama 

Sleman.  

      Teknis administratif merupakan proses pengurusan oleh aparatur 

negara dalam hal ini yang ada di Pengadilan Agama secara runtut dan 
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teratur yang berfungsi untuk pelaksanaan dan pengawasan agar dapat 

berjalan sesuai dengan yang sudah ditetapkan.  

Berperkara di Peradilan Agama memiliki beberapa tahapan/alur yang 

harus dilalui diantara sebagai berikut: 

1) Pendaftaran 

     Pengajuan perkara permohonan atau perkara gugatan di 

Pengadilan Agama bisa dilakukan secara in person dan melalui kuasa 

hukum yang selanjutnya di masukan ke meja I dan akan di proses 

mulai dari penaksiran biaya panjar perkara dengan komponen. 

a) Biaya Kepaniteraan 

b) Biaya Materai 

c) Biaya Pemeriksaan Saksi 

d) Biaya Pemanggilan 

e) Biaya Administrasi 

      Apabila penggugat ataupun pemohon memiliki kesulitan biaya 

bisa mengajukan prodeo atau berperkara secara cuma-cuma dengan 

melengkapi syarat yang sudah ditentukan4. Setelah proses pembayaran 

di kasir dan pemberian nomor perkara mempedomani nomor SKUM 

dari kasir oleh meja II dilanjutkan dengan penyerahan berkas perkara 

kepada ketua pengadilan. 

 

 

                                                
4Chatib Rasyid dan Syaifuddin, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada 

Peradilan Agama, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 63-65.  
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2) Penetapan Penunjukan Majelis Hakim 

     Dalam kurun waktu selamabat-lambatnya 7 hari ketua pengadilan 

agama harus sudah menunjuk Majelis Hakim untuk mememriksa dan 

mengadili perkara tersebut sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang 

No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman jo pasal 93 Undang-

Undang No 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Selanjutnya 

Majelis Hakim yang sudah ditunjuk akan menetapkan hari sidang, 

paling lambat 7 hari setelah menerima berkas dan memerintahkan 

Jurusita untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir di 

persidangan. 

3) Pemanggilan Para Pihak 

      Pemanggilan para pihak menjadi salah satu aspek penting dari tata 

tertib beracara, dikarenakan sah atau tidaknya suatu persidangan 

ditentukan oleh sah atau tidaknya pemanggilan para pihak sebagaimana 

diatur dalam pasal 55 Undang-Undang no 7 tahun 1989 tentang  setiap 

pemeriksaan perkara dimulai dari diajukannya suatu permohonan atau 

gugatan dan telah dilakukan pemanggilan kepada para pihak sesuai 

dengan ketentuan berlaku. 

4) Pemeriksaan Perkara 

Tahapan acara dalam perkara perdata secara garis besar meliputi: 

a) Upaya Perdamaian atau Mediasi 

b) Pembacaan Gugatan dan Jawaban Tergugat 

c) Replik Penggugat 
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d) Duplik Tergugat 

e) Pembuktian Penggugat 

f) Pembuktian Tergugat 

g) Musyawarah Majelis Hakim 

     Apabila dalam persidangan pertama baik tergugat maupun tergugat 

sama-sama tidak dapat hadir maka persidangan akan ditunda dan Jurusita 

akan melakukan pemanggilan kembali, namun apabila pihak tergugat 

tidak dapat hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa hukumnya 

maka hakim akan melakukan pemanggilan kembali kepada tergugat. Dan 

sebaliknya jika tergugat hadir dan penggugat yang tidak hadir dan 

ketidak hadiranya dikarena alasan yang dibenarkan dalam Undang-

Undang maka majelis hakim akan melakukan pemanggilan kembali. 

Apabila penggugat dan tergugat sama sama hadir dipersidangan maka 

hakim akan memeriksa perkara selanjutnya mengepayakan perdamaian 

dengan proses mediasi.5  

     Setelah proses mediasi dilakukan akan mendapatkan dua jenis hasil, 

jika hasilnya perdamaian maka selanjutnya majelis hakim akan memutus 

bahwa perkara tersebut berakhir damai, namun apabila tidak didapatkan 

kesepakatan damai maka pada persidangan selanjutnya akan dibacakan 

gugatan dan penggugat tetap memepertahankan isi gugatannya serta 

tergugat sudah memahami isi gugatan, pada sidang selanjutnya diberikan 

                                                
5Ibid, 66-80. 
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kesempatan kepada tergugat untuk menjawab gugatan tersebut, baik lisan 

maupun tulisan. 

     Replik berupa tanggapan dari penggugat mengenai jawaban yang 

diajukan oleh tergugat. Duplik merupakan jawaban dari tergugat atas 

replik penggugat. Selanjutnaya adalah pembuktian dari kedua belah 

pihak, dalam alqur’an terdapat banyak ayat yang biasa dijadikan  

landasan diantaranya qs. Al-baqara ayat 282, ali Imran ayat 81 dan an-

nisa ayat 6, sehubungan dengan ayat tersebut ada beberapa alat 

pembuktian dapat berupa:6 

(1) Ikrar (pengakuan) 

(2) Syahadah (saksi) 

(3) Yamin (sumpah) 

(4) Maktubah (bukti tertulius) 

(5) Tabayyun (pemeriksaan koneksitas) 

Dan dalam Pasal 164 HIR/284 R.Bg/1866 BW alat bukti dapat berupa: 

(1) Alat bukti tertulis dapat berupa akta otentik dan akati non ontentik 

(2) Bukti persangkaan 

(3) Bukti pengakuan 

(4) Bukti saksi 

(5) Sumpah 

 

     Setelah proses pembuktian maka majelis hakim akan melakukan 

musyawarah dan menentukan hasil atau keputusan terhadap perkara 

tersebut. 

5)  Minutasi 

     Minutasi memiliki arti secara bahasa  surat asli sedangkan secara 

istilah adalah surat-surat putusan dari pengadilan yang asli, hakim 

dibantu oleh panitera pengganti memiliki tanggung jawab untuk 

                                                
6Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Diindonesia, (Jakarta: Kencana, 

2005), 134. 
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melaksanakan minutasi selambat-lambatnya 1 bulan setelah persidangan 

terakhir dilaksanakan dan kemudian disatukan, dijahit dalam satu bundel 

perkara untuk diserahkan ke meja III.  

6) Penyerahan salinan putusan kepada para pihak dan melakukan 

pengarsipan dilakukan oleh meja III.  

b. Landasan hukum Islam yang dijadikan landasan hukum penyelesaian perkara 

murabahah pada kasus No 725/Pdt.G/2018/PA.Smn 

a) Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi 

 يَا أَي َُّها الَِّذينَِ آَمُنوا أَْوُفوا بِاْلُعُقودِِ

 “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”7 

b) Ahli Fiqh ‘Abd Al-Hamid Mahmud Al-Ba’li dalam kitab Mafahim 

Asasiyyah Fi Al-Bunuk Al-Islamiyah yang  artinya: 

 “Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu 

didasari pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan 

pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari 

keterlambatan pembayaran tersebut”8 

c. Landasan Hukum Positif Yang Dijadikan Landasan Hukum Penyelesaian 

Perkara Murabahah Pada Kasus No 725/Pdt.G/2018/PA.Smn 

a) Kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 20 yang berbunyi “Akad 

adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih 

untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu”. 

                                                
7 Putusan Pengadilan Agama Sleman, No 725/Pdt.G/2018/PA.Smn, 14 
8 Ibid., 14 
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Kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak adalah akad murabahah 

pada tanggal 26 september 2016 sesuai dengan bukti P.4.  

b) Kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 22 yang berbunyi “Rukun 

akad terdiri atas : pihak-pihak yang berkad, objek akad, tujuan pokok 

akad, kesepakatan”. 

Hakim tunggal menyatakan bahwa akad  murabahah ini telah 

memenuhi rukun akad sesuai dengan yang tersurat dalam kompilasi 

hukum ekonomi syariah pasal 22, diantaranya:  

1) para pihak yaitu Murniyati selaku nasabah dan Eko Sri Riwati 

selaku wakil dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah PRIMA 

ARTHA. 

2) Objek akad yang dimaksud adalah 1 unit sepeda motor Honda NC 

110A1C A/T tahun 2013. 

3) Tujuan akad adalah untuk pengembangan usaha masing-masing 

berupa  pembiayaan 1 unit sepeda motor Honda NC 110A1C A/T 

Tahun 2013. 

4) Kesepakatan, para pihak telah memiliki kesepakatansecara tertulis 

yang tertuang dalam akad murabahah pada tanggal 26 september 

2016. 

c) Kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 23 yang berbunyi “Pihak-

pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang 

memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum”. 

Pihak yang berakat adalah orang dengan badan usaha. 
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d) Kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 24 yang berbunyi  “Objek 

akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh 

masing-masing pihak”. 

e) Kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 25 yang berbunyi “Akad 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha 

masing-masing pihak yang mengadakan akad”. 

d. Landasan Kebijakan Hakim Yang Dijadikan Landasan Hukum Penyelesaian 

Perkara Murabahah Pada Kasus No 725/Pdt.G/2018/PA.Smn.  

a) Berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 20 angka 1, pasal 

22, 23, 24 dan 25 pembiayaan akad murabahah pada tanggal 26 

September 2016 telah memenuhi syarat dan rukun akad sehingga akad 

tersebut dinyatakan sah dan mengikat. 

b) berdasarkan pertimbangan hakim bahwa akad jual beli murabahah pada 

tanggal 26 September 2016 telah sah menurut hukum maka akad 

tersebut sudah mengikat kedua belah pihak dan para pihak diwajibkan 

untuk mentaati akad yang telah mereka buat bersama sesuai dengan 

surah Al-Maidah ayat 1 yang artinya :“Hai orang-orang yang beriman 

penuhilah akad akad itu” dan pendapat ahli Fiqh ‘Abd Al-Hamid 

Mahmud Al-Ba’li dalam kitab Mafahim Asasiyyah Fi Al-Bunuk Al-

Islamiyah yang artinya : “Ganti rugi karena penundaan pembayaran 

oleh orang yang mampu didasari pada kerugian yang terjadi secara riil 

akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis 

dari keterlambatan pembayaran tersebut”. 
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c) serta ketentuan dari pasal 36 dalam hukum ekonomi syariah yang 

menyebutkan bahwa “pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji 

apabila karena kesalahannya: tidak melakukan apa yang dijanjikan 

untuk meakukannya; melaksanakan apa yang janjikan tetapi tidak 

sebagaimana yang diperjanjikan; melakukan apa yang diperjanjikan 

tetapi terlambat; meakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak 

diperbolehkan”. 

Yang dapat dijadikan landasan hukum untuk menetapkan tergugat telah 

wanprestasi. 

d) Dalam perjanjiannya tergugat berjanji untuk membayar angsuran 

hutangnya kepada penggugat sebanya Rp. 553.917,- dengan rincian Rp. 

354.167,- angsuran pokok ditambah Rp. 199.750,- angsuran margin 

murabahah yang semua dibayarkan secara rutin setiap bulan, tetapi 

nyatanya tergugat hanya membayar sebanyak 2 kali angsuran. Dan 

berdasarkan hal tersebut hakim tunggal memutuskan bahwa tergugat 

benar telah melakukan wanrestasi. 

e) Berdasarkan pasal 181 HIR hakim memutuskan bahwa biaya yang 

timbul akibat perkara ini dibebankan kepada tergugat karena adalah 

pihak yang kalah.  
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B. Analisis 

1. Aspek Proses Penyelesaian Perkara  

untuk mendapatkan apakah akad pada perkara no 725/Pdt.G/2018/PA.Smn 

sudah sesuai dengan  ketentuan ekonomi syariah pertama-tama yang 

dilakukan adalah memaparkan teori tentang akad murabahah. 

a) Rukun Akad murabahah 

Rukun dalam suatu akad pada perbankan syariah sebagai berikut:  

1) subjek perikatan yaitu pelaku/ para pihak yang akan melakukan 

suatu ijab dan kabul.  

2) Objek akad yaitu benda pada suatu akad ekonomi syariah harus 

sudah bisa diserah terimakan pada saat akad berlangsung, harus 

sesuatu yang jelas dan tidak dilarang diperjual belikan dalam 

Islam.  

3) Ijab/sighat yang harus jelas maksudnya dan dapat dimengerti oleh 

para pihak serta bersambung antara ijab dan kabul.9 

b) Ketentuan Murabahah10 

1) Akad murabahah yang dilakukan bank dan nasabah haruslah 

terbebas dari unsur riba. 

2) Barang yang akan diperjual belikan bukanlah merupakan barang 

yang haram dalam Islam. 

                                                
9Abdul Aziz Herawanto, “Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pemilikan 

Rumah Bersubsidi Secara Syariah Di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Surakarta”, 

Skripsi Sarjana, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2009. 
10Putusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia  NO: 04/DSN-

MUI/IV/2000. 
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3) Bank adalah pihak yang melakukan pembiayaan secara sebagian 

maupun secara keseluruhan terhadap barang yang sudah 

disepakati bersama kualifikasinya. 

4) Bank melakukan pembelian barang yang telah disepakati atas 

nama bank, pembelian ini harus dilakukan secara sah dan 

transparan. 

5) Bank menyampaikan secara jujur dan keseluruhan 

mengenaikondisi dari barang tersebut. 

6) Setelah itu bank melakakukan penjualan kepada nasabah atas 

barang tersebut. 

7) Pembayaran atas barang yang sudah disepakati, dilakukan oleh 

nasabah dalam jangka waktu yang ditentukan bersama. 

c) akad wakalah dalam murabahah 

Yaitu pemberian kuasa dari pihak bank syariah kepada pihak 

nasabah untuk melakukan pembelian barang yang di inginkan oleh 

nasabah dengan menggunakan uang bank syariah. akad wakalah 

harus dilakukan sebelum akad murabahah dilaksanakan. prosesnya 

bisa dengan cara nasabah memilih barang yang yang diinginkan lalu 

bank melakukan pembayaran melalui tunai atau transfer atas nama 

bank. dengan begitu maka barang tersebut menjadi milik bank secara 

utuh. 
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   Berdasarkan teori diatas tergambar bahwa akad murabahah pada 

perkara no 725/Pdt.G/2018/PA.Smn pada beberapa aspek telah 

memenuhi ketentuan dalam ekonomi Syariah namun belum secara 

keseluruhan, aspek yang masih memiliki ketidak selarasan misalnya 

antara tanggal pelaksanaan akad murabahah dengan tanggal wakalah 

atau bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang 

dimaksud oleh nasabah. yang mana seharusnya akad wakalah 

dilaksanakan sebeum akad murabahah terjadi tetapi berbanding 

terbalik dengan akad pada perkara no 725/Pdt.G/2018/PA.Smn. 

2. Aspek landasan hukum yang dijadikan dasar pijak oleh majelis hakim 

pada putusan no 725/Pdt.G/2018/PA.Smn hakim telah menimbang dan 

memutus bahwa akad tersebut telah sah dan mengikat untuk kedua belah 

pihak. selanjutnya hakim juga memutus bahwa tergugat telah melakukan 

perbuatan wanprestasi. dan menjadikan Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah pasal 20 angka 1, pasal 22, 23,24,25, sebagai andasan untuk 

memutus bahwa akad murabahah tersebut telah sah dan mengikat. serta 

firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 1 serta pendapat ahli fiqh 

‘Abd Al-Hamid Mahmud Al-Ba’li dalam Kitab Mafahim Asasiyah Fi Al-

Bunuk Al- Islamiyah menjadi alasan bahwa tergugat telah melakukan 

perbuatann wanprestasi.  

Menurut penulis untuk menyatakan bahwa akad tersebut telah sah 

diperlukan kajian lebih mendalam misalnya bisa dikaji dalam kitab 

undang-undang hukum perdata buku ketiga tentang perikatan, tentang hak 
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milik  (eigendom) pasal 572 yang berbunyi  “Tiap-tiap hak milik harus 

dianggap bebas adanya. Barang siapa membeberkan mempunyai hak atas 

kebendaan milik orang lain, harus membuktikan hak itu”. 

Yang kedua hadis dari Hakim Bin Hizam berkata: “Wahai 

Rasulullah seseorang datang kepada untuk membeli suatu barang, 

kebetulan barang tersebut sedang tidak aku miliki, apakah boleh aku 

menjualnya kemudian aku membeli barang yang diinginkan dari pasar ? 

Nabi SAW menjawab,  jangan engkau jua barang yang belum engkau 

miliki”. (HR. Abu Daud. hadist ini disahihkan oleh Al-Albani). untuk 

mendapatkan hasil yang lebih akurat. 

 


