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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia seringkali dihadapkan oleh permasalahan ekonomi dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya, baik dalam kehidupan primer maupun kehidupan sekunder, dan 

kebutuhan tersier. Karena keterbatasan ekonominya manusia seringkali rela untuk 

mengorbankan apapun itu baik berupa barang maupun asset-asset berharga dijual karena 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sekarang ini segala persoalan tersebut dapat dipecahkan 

dengan pesatnya pertumbuhan perbankan di Indonesia. Peran perbankan di Indonesia telah 

banyak memecahkan segala persoalan perekonomian, demi memenuhi segala kebutuhan 

tersebut tanpa harus mengorbankan asset ataupun barang berharga yang mereka miliki. 

Lembaga keuangan sangat berperan penting dalam membantu perekonomian rakyat 

bahkan suatu negara. Fungsi dari lembaga keuangan adalah sebagai intermediary (perantara) 

antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana serta 

menawarkan jasa keuangan lain seperti simpanan, deposito, transfer dan sebagainya. 

Pengertian lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di 

bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.1  

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang menjalankan segala bentuk 

kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Dewasa ini, lembaga keuangan syariah semakin 

menunjukkan pertumbuhannya dengan sangat pesat. Hal itu ditunjukkan dengan semakin 

meningkatnya dana pihak ketiga (DPK) yang terdapat pada bank umum syariah dan unit 

usaha syariah. 

                                                           
1 Neni Sri Imaniyati, Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi, (Bandung: CV Mandar 

Maju, 2013),  hlm. 49. 
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Lembaga keuangan syariah terdiri dari lembaga keuangan syariah bank (Bank 

Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dan lembaga 

keuangan syariah non bank (Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Reksadana Syariah, Pasar 

Modal Syariah, dan Baitul Maal Wattamwil). 

Pada suatu lembaga keuangan yang berorientasi terhadap perolehan laba 

(keuntungan) sudah pasti membutuhkan strategi pembiayaan, dalam Undang-Undang 

Perbankan Pasal 1 Ayat 25 bahwa “pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan 

yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 

tersebut setelah jatuh tempo dengan imbalan atau bagi hasil.”2 

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio bahwa “pembiayaan adalah salah satu tugas 

pokok bank yaitu memberikan fasilitas dan untuk memenuhi pihak-pihak yang defisit unit.3 

Dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah dan perbankan, maka 

merupakan salah satu peluang pasar yang masih menggunakan pembiayaan konvensional. 

Bank syariah dan lembaga keuangan syariah tidak dibedakan dari bank pada umumnya, 

namun Bank Syariah dalam menjalankan kegiatannya didasari oleh prinsip syariah.4 

Sehingga produk yang dikenakan menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. 

Dalam penghimpun dana, akad yang biasa digunakan diantaranya: wadiah, mudharabah, 

mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah.5 Sedangkan dalam penyaluran dananya, 

Bank Syariah memiliki beragam akad, diantaranya: dalam prinsip jual beli menggunakan 

akad murabahah, salam, dan istishna, dalam prinsip sewa menggunakan akad ijarah dan 

ijarah muntahiq bil-tamlik, dalam prinsip bagi hasil menggunakan akad musyarakah dan 

                                                           
2 Undang-undang Perbankan Pasal I Ayat 25 No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.  
3 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank syariah dari teori ke praktik, (Jakarta: Gema Insani, Jakarta),  hlm. 

160. 
4 M. Nadratuzzaman Hosen dan AM. Hasan Ali, Tanya Jawab Ekonomi Syariah, (Jakarta: PKES 

Publishing, 2008), hlm. 10. 
5 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonsia,  2012), hlm. 65-70. 
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mudharabah, dan sebagai akad pelengkap adalah hiwalah, rahn, qardh, wakalah, dan 

kafalah.6 

Pada produk pembiayaan ini diantaranya adalah pembiayaan multijasa (sewa), jasa 

pada produk ini ada jasa produk, jasa operasional, dan jasa investasi. Dalam jasa produk 

biasanya menggunakan akad kafalah, ijarah, dan wakalah.7 Beberapa pengertian Ijarah 

antara lain: 

1. Ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan 

pembayaran (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II BAB I Pasal 

20 No. 9).8 

2. Ijarah adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam 

waktu tertentu dengan pembayaran (ujrah), tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000).9 

3. Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan/atau jasa 

anatara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek 

sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang 

disewakan (Peraturan Bank Indonesia Nomor 09/19/PBI/2007 Pasal 3).10 

 

Transaksi Ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan 

perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi, pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan 

prinsip jualbeli tapi perbedaannya adalah objeknya (transaksi). Jika pada jualbeli objeknya 

adalah barang, sedangkan pada ijarah objek transaksinya adalah manfaat barang dan jasa. 11 

Beberapa pengertian kafalah adalah sebagai berikut: 

Kafalah secara bahasa artinya al-dhaman (jaminan), hamalah (beban) dan za’amah 

(tanggungan), secara istilah yaitu menggabungkan dua beban (tanggungan) dalam permintaan 

dan utang.12 

                                                           
6 Ascarya, akad dan produk bank syariah,  (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 41. 
7 Ascarya, akad dan produk bank syariah...hlm. 245. 
8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II BAB I Pasal 20 No. 9. 
9 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000. 
10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 09/19/PBI/2007 Pasal 3. 
11 Mila Sartika, dan Hendri Hermawan Adinugraha, Implementasi ijarah dan IMBT Pada BRI Syariah 

Cabang Yogyakarta, volume 7 No 1, (Maret 2016): hlm. 11. 
12 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah...hlm. 187-189. 
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Kafalah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Tentang akad Bab I 

Pasal 20 ayat 12 yang berbunyi:13 

“Jaminan atau garansi yang diberikan ole penjamin kepada pihak ketiga atau 

pemberi penjamin untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau peminjam.” 

Dalam praktek perbankan, pembiayaan multijasa merupakan salah satu produk yang 

sangat membantu bagi kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang sedang membutuhkan 

terhadap jasa-jasa yang bertentangan dengan syariah, maka dengan menggunakan produk 

multijasa ini menjadi sumber dana untuk pemenuhan kebutuhan terhadap jasa-jasa tertentu 

ataupun jasa-jasa lainnya yang bertentangan dengan syariah.14 Masyarakat akan mudah 

memenuhi kebutuhannya. Bank dalam pengertiannya berdasarkan Undang-Undang 

perbankan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dan menyalurkan dana dari 

masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan tarap hidup msyarakat. Karena itulah kemudian produk ini akhirnya 

berkembang menjadi suatu pembiayaan yang cara pembayarannya dapat diangsur. 

Resiko yang mungkin timbul dari pembiayaan yang diangsur adalah kemungkinan 

adanya kelalaian dari nasabah atau debitur yang melakukan pembiayaan di bank, bahkan 

kemungkinan adanya nasabah yang memang sengaja menunda pembayarannya. Untuk 

mengatasi hal tersebut, pihak bank akan melakukan langkah-langkah strategis untuk 

menyelamatkan pembiayaan tersebut. Salah satunya adalah pemberlakuan sanksi berupa 

denda. (Wawancara Bapak Solahuddin Selaku Kepala Bagian Legal BPR Syariah Cabang 

Cikarang)15 

Pada dasarnya pemberlakuan denda itu memang boleh yang sesuai dengan fatwa 

Dewan Syariah Nasional (No. 17/DSN-MUI/IX/2000) tentang sanksi atas nasabah yang 

                                                           
13 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ...Pasal 20 ayat 12 . 
14 Rachmadi Usman, Produk dan akad Perbankan Syariah di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 2009), hlm. 252. 
15 Solahuddin, Wawancara Pribadi, Senin, 20 November 2017, jam 13.00 – 14.00 WIB. 
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mampu tapi menunda-menunda pembayaran, pada ketentuan umum sanksi didasarkan prinsip 

ta’zir yaitu dengan bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan 

kewajibannya.16 

Dalam pelaksanaan nya pembiayaan multijasa di BPR Syariah HIK Cabang 

Cikarang menggunakan akad ijarah dan dalam klausul akadnya dicantumkan besarnya denda 

dengan bentuk decimal (prosentase). Sedangkan pada pelaksanaan pembiayaan multijasa di 

BTN Syariah KCP Bandung menggunakan akad kafalah bil ujrah dan dalam klausulnya 

dicantumkan besarnya denda dalam bentuk nominal. (Dokumen Klausul akad di BPR Syariah 

dan BTN Syariah KCP Bandung)17 

Pada BPR Syariah HIK Cabang Cikarang sampai saat ini belum ada nasabah yang 

dikenai denda. Sedangkan pada BTN Syariah KCP Bandung  sampai saat ini jumlah nasabah 

yang terlambat membayar angsuran dan dikenai denda ada sekitar  lima puluh orang. 

di BPR Syariah HIK Cabang Cikarang dan di BTN Syariah KCP Bandung, bagi 

nasabah yang mampu membayar akan tetapi menunda-nunda dalam pembayarannya, maka 

setelah jatuh tempo yang ditetapkan dalam akad, nasabah tersebut dikenakan denda yang 

jumlahnya bersifat tetap yang tercantum dalam klausul akad. (Dokumen Klausul akad di BPR 

Syariah dan BTN Syariah KCP Bandung)18 

B. Rumusan Masalah 

Dalam klausul pembiayaan multijasa yang terjadi di BPR Syariah HIK Cabang 

Cikarang dan pelaksanaannya menggunakan akad ijarah yang dalam klausul  nya 

dicantumkan jumlah besar denda dalam bentuk decimal (prosentase), sedangkan pada 

pembiayaan multijasa di BTN Syariah KCP Bandung  yang menggunakan akad kafalah bil 

ujrah dan besarnya jumlah denda  dalam bentuk nominal (Rupiah).  

                                                           
16 Fatwa Dewan Syariah Nasional…No. 17/DSN-MUI/IV/2000. 
17 Dokumen Klausul Akad di BPR Syariah Cabang Cikarang dan BTN Syariah KCP Bandung. 
18 Dokumen Klausul Akad di BPR Syariah Cabang Cikarang dan BTN Syariah KCP Bandung. 
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Maka dari itu dapat dirumuskan pokok masalah pertanyaan-pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan denda  pada pembiayaan multijasa di BPR Syariah HIK 

Cabang Cikarang? 

2. Bagaimana pelaksanaan denda pada pembiayaan multijasa di BTN Syariah KCP 

Bandung? 

3. Bagaimana sinkronisasi fatwa DSN (No. 17/DSN-MUI/IX/2000) terhadap 

pelaksanaan denda pada pembiayaan multijasa di BPR Syariah HIK Cabang Cikarang 

dan BTN Syariah KCP Bandung? 

 

 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan 

penelitian dimaksudkan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan denda pada pembiayaan multijasa di BPR Syariah 

HIK Cabang Cikarang. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan denda pada pembiayaan multijasa di BTN Syariah 

KCP Bandung. 

3. Untuk mengetahui sinkronisasi fatwa DSN (No. 17/DSN-MUI/IX/2000) terhadap 

pelaksanaan denda pada pembiayaan multijasa di BPR Syariah HIK Cabang Cikarang 

dan BTN Syariah KCP Bandung 

 

D. Kegunaan Penelitian 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri, dan untuk 

lembaga keuangan syariah yang bersangkutan (BPR Syariah HIK Cabang Cikarang dan BTN 

Syariah KCP Bandung), maupun bagi masyarakat umum yang membacanya, adapun harapan 

manfaatnya sebagai berikut: 

1. Teoritis 

Penelitian ini bertitik dengan meragukan suatu teori tertentu atau yang disebut 

dengan penelitian verifikatif. Adanya keraguan terhadap teori itu muncul apabila yang terlibat 

tidak dapat lagi menjelaskan kejadian-kejadian actual yang tengah dihadapi. Dilakukannya 

pengujian atas teori tersebut bisa melalui penelitian secara empiris serta hasilnya dapat 

menolak ataupun mengukuhkan serta merevisi teori  yang berhubungan. 

2. Praktis  

Di lain sisi, penelitian juga berguna untuk memecahkan permasalahan praktis. 

Semua lembaga yang bisa kita jumpai dimasyarakat, seperti lembaga pemerintahan ataupun 

lembaga swasta, sadar akan manfaat tersebut dengan menempatkan suatu penelitian. 

 

E. Studi Terdahulu 

Pada penelitian tentang komparasi pelaksaan denda pada pembiayaan multijasa 

sebelumnya banyak yang sudah menelitinya yang diantaranya yaitu pertama, atas nama 

Rahman Aziz Yustandar prodi Muamalah tahun 2014 fakultas syariah dan hukum UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung meneliti pelaksanaan denda pada produk deposito mudharabah di 

Bank Muamalat KCP Ujung Berung karena adanya ketidaksesuaian antar fatwa dan praktik 

di Bank bahwa dana denda tersebut yang seharusnya diperuntukkan untuk dana sosial 

Sedangkan dalam praktik di Bank Muamalat KCP Ujung Berung dana denda tersebut 

diperuntukkan untuk keuntungan Bank. 
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Yang Kedua, atas nama Santi Sartika prodi Muamalah tahun 2014 fakultas syariah 

dan hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang meneliti tentang pelaksanaan denda 

pada akad murabahah di Permodalan Nasional Madani Unit Layanan Modal Mikro Syariah 

Cabang Bandung, bahwa ketidaksesuaian praktik dengan ketentuan Fatwa DSN No. 17/DSN-

MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda, dijelaskan pada 

poin empat yaitu “sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas 

dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani” pada praktiknya di PNM Unit 

Layanan Modal Mikro Syariah Cabang Bandung bahwa penetapan denda dilakukan diluar 

akad.  

Yang ketiga, atas nama Rokoyatuus Safriyah prodi Muamalah tahun 2011 fakultas 

syariah dan hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang meneliti tentang pelaksanaan 

denda pada produk tabungan iB X-Tra syariah di bank Cimb Niaga Syariah KCS Bandung, 

bahwa pada tinjauan fiqh muamalah terhadap penerapan denda pada produk tabungan iB X-

Tra syariah di bank Cimb Niaga Syariah KCS Bandung tersebut akad yang digunakan adalah 

akad wadiah yaitu titipan, yang jenis nya adalah wadiah yad-dhamanah yang dasar 

hukumnya memang boleh, namun pada praktiknya di bank Cimb Niaga Syariah KCS 

Bandung melakukan suatu kebijakan yang salahsatunya adalah adanya penerapan denda bagi 

nasabah yang nominal tabungannya dibawah saldo minimum sehingga nasabah akan 

dikenakan denda yang cukup besar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya. Dalam 

hal ini, Bank Cimb Niaga KCS Bandung perlu memperhatikan kembali kebijakannya dalam 

menentukan nominal denda karena dikhawatirkan akan merusak prinsip syariah kedepan dan 

tidak sesuai dengan asas-asas yang digunakan dalam muamalah. 

Sedangkan penulis akan meneliti tentang penetapan denda pada pembiayaan 

multijasa serta komparatif pelaksanaan denda pada pembiayaan multijasa di BPR Syariah 
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HIK Cabang Cikarang dan BTN Syariah KCP Bandung, dalam penelitian sebelumnya belum 

ada yang meneliti komparatif pada penetapan denda. 

Sebelum melakukan penelitian lanjutan, penulis akan melakukan penelaahan yang 

berhubungan dengan penetapan denda. Tujuannya adalah pertama, untuk menghindari 

adanya plagiasi dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi pembahasan yang sama dengan 

penelitian sebelumnya, dan kedua, untuk bahan rujukan bagi penulis.  

Berikut ini yang berkaitan dengan penetapan denda sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Studi Terdahulu 

No Nama Penulis Judul Skripsi Uraian 

1 Rahman Aziz 

Yustandar prodi 

muamalah 

fakultas Syarih 

dan Hukum UIN 

Sunan Gunung 

Djati Bandung, 

2014 

Pelaksanaan Denda 

Pada Produk 

Deposito 

Mudharabah di Bank 

Muamalat Kantor 

Cabang Pembantu 

Ujungberung 

Bandung 

Hasil penelitian ini adalah dalam 

fatwa DSN NO. 17/DSN-

MUI/IX/2000 tentang SANKSI 

ATAS NASABAH MAMPU 

YANG MENUNDA-NUNDA 

PEMBAYARAN dijelaskan 

bahwa denda itu diperuntukkan 

dana social dalam klausul akad 

pun tertuang bahwa dana denda 

itu disalurkan kepada dana 

social. Tetapi dalam prakteknya 

dana denda tersebut disalurkan 

untuk keuntungan bank. Bank 

mengingkari janjinya yang 

sudah tertuang ketika akad yang 

telah disepakati antara nasabah 

selaku pemilik modal dengan 

bank itu sendiri. 

2 Santi Sartika 

prodi muamalah, 

fakultas syariah 

dan hukum UIN 

Sunan Gunung 

Djati Bandung, 

2011 

Pelaksanaan Denda 

Pada Akad 

Murabahah di 

Permodalan 

Nasional Madani 

Unit Layanan Modal 

Mikro Syariah 

Cabang Bandung 

Hasil penelitian ini adalah 

pelaksanaan denda pada PNM 

ulmm syariah tidak sesuai 

dengan ketentuan Fatwa DSN 

NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 

tentang SANKSI ATAS 

NASABAH MAMPU YANG 

MENUNDA-NUNDA 

PEMBAYARAN dijelaskan 

bahwa besarnya denda dan 

jumlah denda nya ditentukan 

atas dasar kesepakatan yang 
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telah dibuat saat akad 

ditandatangani. Akan tetapi 

berbeda yang diterapkan PNM 

ulmm Syariah bahwa penetapan 

denda diluar akad. 

3 Rokoyatuus 

Safriyah prodi 

Muamalah tahun 

2011 fakultas 

syariah dan 

hukum UIN 

Sunan Gunung 

Djati Bandung 

Pelaksanaan Denda 

Pada Produk 

Tabungan Ib X-Tra 

Syariah di Bank 

Cimb Niaga Syariah 

KCS Bandung 

Dalam penelitian ini bahwa pada 

tinjauan fiqh muamalah terhadap 

penerapan denda pada produk 

tabungan iB X-Tra syariah di 

bank Cimb Niaga Syariah KCS 

Bandung tersebut akad yang 

digunakan adalah akad wadiah 

yaitu titipan, yang jenis nya 

adalah wadiah yad-dhamanah 

yang dasar hukumnya memang 

boleh, namun pada praktiknya di 

bank Cimb Niaga Syariah KCS 

Bandung melakukan suatu 

kebijakan yang salahsatunya 

adalah adanya penerapan denda 

bagi nasabah yang nominal 

tabungannya dibawah saldo 

minimum sehingga nasabah 

akan dikenakan denda yang 

cukup besar sesuai dengan 

perjanjian yang telah 

disepakatinya. Dalam hal ini 

bisa merusak prinsip-prinsip 

syariah. 

 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi 

3 bagian, yaitu :19 

1. Produk penyaluran dana (Financing) 

2. Produk penghimpunan dana (Funding) 

3. Produk jasa (Service) 

Penyaluran pembiayaannya perbankan syariah diharuskan tunduk dan sesuai dengan 

aturan dari fatwa DSN sebagai acuan utama dalam melaksanakan kegiatannya, dan inilah 

                                                           
19 Adiwarman A.  Karim, Bank Islam, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 97. 
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salah  satu  system yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Di 

antara yang diatur oleh DSN-MUI dalam hal pembiayaan adalah masalah akad dalam 

pembiayaan tersebut “Akad yaitu sesuatu yang mengikat kedua belah pihak yang saling 

bersepakat, yaitu masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka 

masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu dan sudah ditetapkan secara rinci dan 

spesifik (sudah well defined).20 

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran & Kaidah sebagai berikut:  

a. Surat Al-Maidah ayat 1 

⧫  ❑⧫◆ 

❑➔ ❑→➔  

 ⬧ ➔☺◆ 

➔  ⧫ ◼ 

◼⧫ ◆ ⧫➔  

◆     ⧫⬧ 

⧫      

 “hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu, Dihalalkan bagimu 

binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan 

tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya 

Alah menetapkan hukum-hukum yang menurut dikehendaki-Nya”(QS. Al-Maidah 5: 

1).21 

Maksud dari surat Al-Maidah ini yaitu Allah menyuruh setiap orang menunaikan 

akad-akadnya baik itu akad yang hubungan dengan Allah SWT atau kepada sesama manusia. 

Namun, akad yang wajib ditunaikan adalah akad yang ada ketetapannya dalam Al-Quran dan 

As-Sunnah jika bertentangan maka akad itu ditolak. 

b. Surat An-Nisa ayat 29 

                                                           
20 Adiwarman A.  Karim, Bank Islam... hlm. 65. 
21 Mushaf Aisyah, Al-Quran dan Terjemah, (Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu No. Terbit: ARM-

SMN Q0001122013), Surat Al-Maidah 5: 1. 
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⧫  ❑⧫◆  

❑➔→⬧ ⬧◆❑ →⧫ 

⧫   ❑⬧ 

⧫ ⧫ ⧫⬧   ◆ 

❑➔⬧ →   

 ⧫  ☺◆     

 “hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang bathil (tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku 

atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. 

Sungguh, Allah Maha Penyanyang kepadamu” (QS. An-Nisa 4: 29).22 

Menurut Quraisy shihab dilarangnya kita mengambil harta yang bukan milik kita 

dengan cara yang tidak benar, diperbolehkan melakukan perniagaan yang atas dasar suka 

sama suka.23 

c. Kaidah Fiqh Muamalah 

اإِلبَاَحةُ ااِلَّ أَْن يَدُلَّ دَِلْيٌل َعلَى تَْحِرْيِمَها االَْصُل فِى الُمعَاَملَةِ   

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada 

dalil yang melarangnya”.24 

Pada kaidah fiqh diatas semua bentuk muamalat (jual beli) dan lain-lain dibolehkan 

asal tidak ada dalil yang melarangnya, jika ada dalil yang melarangnya maka akad 

(perjanjian) tersebut tidak sah (bathil). 

Akad sebagai sesuatu yang mengikat dalam sebuah transaksi, akad juga memiliki 

syarat dan rukun yang harus dipenuhi, seperti menurut Nasrun Haroen, sebagai berikut:25 

                                                           
22 Mushaf Aisyah, Al-Quran dan Terjemah, (Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu No. Terbit: ARM-

SMN Q0001122013), Surat An-Nisa 4: 29. 
23 Tafsir, Quraisy Shihab, TafsirQ.Com, diakses pada tanggal 3 Januari 2018, 16.00 WIB. 
24 Al-Imamu Jalaluddin ‘Abdurrahman Ibn Abi Bakr As-Suyuthi, Al Ashabu Wa NadzirFil Furu’ (terj. 

Bahrun Abu Bakar), (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2007) , hlm. 256. 
25 Haroen Nasrun, Fiqh Mumalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama,  2007), hlm. 115. 
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a. Ada orang yang berakad (Al-muta‘aqidain), syaratnya adalah berakal dan orang yang 

berbeda, artinya seesorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan 

sebagai penjual dan sekaligus sebagai pembeli. 

b. Ada Sighat (lafal ijabi dan qabul), syaratnya adalah baligh dan berakal, qabul sesuai 

dengan ijab, ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. 

c. Ada barang yang dibeli, syaratnya adalah barangnya ada (berwujud), dapat 

dimanfaatkan dan bermanfaatkan bagi manusia, milik seesorang (kepemilikannya 

jelas), barangnya diserahkan pada terjadinya akad. 

d. Ada nilai tukar pengganti barang, syaratnya adalah harga yang disepakati kedua belah 

pihak harus jelas jumlahnya, barangnya bisa diserahkan pada waktu akad, status 

barangnya jelas dan bersifat halal. 

Menurut Adiwarman A. Karim dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fiqh 

muamalah membagi lagi akad terbagi menjadi 2 bagian, yaitu :26 

a. Akad Tabarru  

Akad Tabarru (gratuilous contranct) segala macam perjanjian yang menyangkut 

non-for profit (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk 

mencari keuntungan komersil. Akad tabarru’ dilakukan dengan tujuan saling-menolong 

dalam berbuat kebaikan (Tabarru’ berasal dari kata birr dalam bahasa arab, yang artinya 

kebaikan). Dalam akad tabarru’, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak 

mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru’ adalah dari 

Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut 

boleh meminta kepada counter part-nya untuk sekedar menutupi biaya (cover the cost) yang 

dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabarru’ tersebut. Namun, ia tidak boleh sedikit 

                                                           
26 Adiwarman  A. Karim, Bank Islam...  hlm. 66-70. 



14 
 

 

pun mengambil laba dari tabarru’ itu. Contoh akad tabarru’ adalah qardh, rahn, hiwalah, 

wakalah, kafalah, wadi’ah, hibah, waqaf, shadaqah, hadiah dan lain-lain.27 

Bila akadnya meminjamkan sesuatu, maka objek pinjamannya dapat berupa uang 

(Lending) atau jasa kita (Lending yourself). Dengan demikian, kita mempunyai 3 (tiga) 

bentuk umum akad tabarru’, yakni: 

1. Meminjamkan Uang (Lending) 

Ada beberapa lagi jenisnya, setidaknya ada tiga jenis, yakni bila pinjaman ini 

diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah 

jangka waktu tertentu, maka bentuk meminjamkan uang seperti ini disebut dengan 

qardh. Selanjutnya, jika dalam meminjamkan uang si pemberi pinjaman mensyaratkan 

suatu jaminan atau jumlah terentu maka, maka bentuk pemberian pinjaman ini disebut 

dengan rahn. Ada lagi suatu bentuk pemberian pinjaman uang, dimana   tujuannya 

adalah untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. Bentuk pemberian pinjaman uang 

dengan maksud seperti ini disebut hiwalah. Jadi,  ada tiga bentuk akad meminjamkan 

uang yaitu Qardh, rahn, dan hiwalah. 

2. Meminjamkan jasa kita (Lending yourself) 

Akad meminjamkan jasa juga terbagi menjadi 3 jenis, bila kita meminjamkan 

“diri kita” (yakni jasa keahlian/keterampilan dan sebagainya) saat ini untuk melakukan 

sesuatu atas nama orang lain, maka hal ini disebut dengan wakalah. Karena kita 

melakukan sesuatu atas nama orang yang kita bantu tersebut, sebenarnya kita menjadi 

wakil orang itu. Sebabnya akad ini diberi nama wakalah. Selanjutnya, bila akad wakalah 

ini bila dirinci tugasnya, yakni bila kita menawarkan jasa kita untuk menjadi seorang 

wakil seseorang, dengan tugas menyediakan jasa kita untuk menjadi seorang wakil 

                                                           
27 Adiwarman  A. Karim, Bank Islam...  hlm. 66-70. 
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seseorang, dengan tugas menyediakan jasa custody (penitipan, pemeliharaan), bentuk 

pinjaman jasa seperti ini disebut wadiah.  

Ada variasi lain dari akad wakalah,28 yakni contingent wakalah (wakalah 

bersyarat). Dalam hal ini, maka kita bersedia memberikan jasa kita untuk melakukan 

sesuatu atas nama orang lain, jika terpenuhi kondisinya, atau jika sesuatu terjadi. Dengan 

demikian, ada 3 akad meminjamkan jasa, yaitu wakalah, wadiah, dan kafalah. 

3. Memberikan sesuatu (Giving Something) 

Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah akad-akad hibah, waqf, shadaqah, 

hadiah, dan lain-lain. Dalam semua akad-akad tersebut, si pelaku memberikan sesuatu 

kepada orang lain. Bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, akadnya 

dinamakan waqf. Objek waqf ini tidak boleh diperjualbelikan begitu dinyatakan sebagai 

asset waqf. Sedangkan hibah dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela 

kepada orang lain. Begitu akad tabarru’ sudah disepakati, maka akad tersebut tidak 

boleh diubah menjadi akad tijarah (yakni akad komersil) kecuali ada kesepakatan dari 

kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam akad tijarah tersebut. 

Akad tabarru’ untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan bisnis. Jadi, 

akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersil. Bank syariah sebagai 

lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan laba, gunakanlah akad-akad yang 

bersifat komersil, yakni akad tijarah. Namun demikian, bukan berarti akad tabarru’ 

sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada kenyataanya, 

penggunaan akhir tabarru’ sering vital dalam transaksi komersial, karena akad tabarru’ 

ini dapat digunakan menjembtani atau memperlancar akad-akad tijarah 

b. Akad Tijarah 

                                                           
28 Adiwarman  A. Karim, Bank Islam... hlm. 69. 
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Akad Tijarah yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut for profit  

transaction, akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan. Karena bersifat 

komersil. Contoh dalam akad ini adalah akad-akad investasi, jual-beli, sewa-menyewa. 

Kemudian, berdasarka tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad ini dibagi 

menjadi 2 bagian, yaitu.29 

1. Natural Certainty Contract (NCC) 

Dalam NCC, kedua belah pihak saling mempertukarkan asset yang dimilikinya, 

karena itu objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal 

akad dengan pasti, baik jumlahnya (Quantity), mutunya (Quality), harganya (Price), dan 

waktu penyerahannya (time of delivery). Jadi kontrak-kontrak ini secara sunatullah 

menawarkan return yang tetap dan pasti. Yang termasuk dalam kategori ini adalah 

kontrak-kontrak yang berbasis jual-beli, upah dan sewa-menyewa, yaitu: 

a. Akad jual beli (Al-bai salam dan istishna) 

Pada dasarnya ada 5 akad, yaitu al-Bai Naqdan,  al-Bai Muajjal, al-Bai 

Taqsith, salam, dan istishna. 

b. Akad sewa-menyewa (Ijarah dan IMBT) 

Ijarah adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang ataupun 

jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang maka 

disebut sewa-menyewa. Sedangkan jika digunakan untuk mendapatkan manfaat 

tenaga kerja, disebut upah-mengupah. Sedangkan, jualah adalah akad ijarah yang 

pembayarannya didasarkan atas kinerja (performance) objek yang disewa/diupah. 

Pada ijarah tidak terjadi perpindahan kepemilikan objek ijarah. Objek ijarah tetap 

menjadi milik yang menyewakan. Sedangkan pada IMBT ada perpindahan 

kepemilikan atas objek ijarahnya.  

                                                           
29 Adiwarman  A. Karim, Bank Islam...hlm. 72. 
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2.  Natural Uncertainty Contract (NUC) 

Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik 

real assets maupun financial assets) menjadi suatu kesatuan dan kemudian menanggung 

risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Disini keuntungan dan kerugian 

ditanggung bersama-sama. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian 

pendapatan (return), baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu (timing) nya. Yang 

termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak invetasi. Kontrak investasi secara 

“sunnatullah” (by their nature) tidak menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi 

sifatnya tidak fixed and predertermined. 

Salah satu aplikasi akad tijarah yang diterapkan perbankan syariah adalah dalam 

produk penyaluran dana (pembiayaan). Pembiayaan ataupun financing, yaitu pendanaan 

yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.30 

 

G. Langkah- Langkah Penelitian 

Beberapa langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian ini dengan metode penelitian komparatif 

yaitu menyatakan perbandingan antara sampel atau variable yang satu dengan sampel 

atau variabel lain.31 Dengan menggunakan metode ini akan mendapatkan hasil yang luas. 

Dalam penelitian ini penulis membandingkan dua variabel yaitu mengkomparasikan 

pelaksanaan denda pada pembiayaan multijasa di BPR Syariah Cabang Cikarang dan 

BTN Syariah KCP Bandung. 

 

                                                           
30 Veitdzal Rifai dan Arfiyan Arifin, Islamic Banking, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 681. 
31 Mohammad Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: PT. Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 58. 
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2. Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas 

pertanyaan yang penulis ajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang 

telah ditetapkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, 

menurut Bogdan dan Taylor yaitu  penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.32 

Yaitu data yang diperoleh dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian literature 

yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu, berbedanya penetapan denda pada dua 

variabel yaitu pada BPR Syariah Cabang Cikarang dan BTN Syariah KCP Bandung.  

3. Sumber Data 

Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. 

a. Sumber data primer merupakan data pokok yang diperoleh pada  BPR Syariah HIK 

Cabang Cikarang dan BTN Syariah Kcp Bandung, dalam penelitian ini sumber data 

primer yang diperoleh dari klausul akad Pembiayaan Multijasa di BPR Syariah 

Cabang Cikarang dan BTN Syariah KCP Bandung. 

b. Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan, yaitu data-data yang 

diperoleh dari pihak lain atau data olahan seperti hasil wawancara, dan buku-buku 

seperti: Bank Islam, Fiqh Muamalah, Lembaga Keuangan Syariah dan sebagainya, 

yang ada kaitannya dengan permasalahan dan dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. Pada penelitian ini mencakup bahan hukum primer yang meliputi Fatwa DSN 

No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda 

pembayaran, dan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang ijarah, dan 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Tentang akad Bab I Pasal 20 ayat 12 

tentang Kafalah atau jaminan, sebagai pembanding terhadap data primer. 

                                                           
32 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2004), hlm. 

4. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknis pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan laporan ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Wawancara  

Penulis juga melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan Tanya jawab 

(wawancara) dengan kepala bagian legal maupun karyawan lainnya di BPR Syariah HIK 

Cabang Cikarang dan BTN Syariah Kcp Bandung, yang berhubungan dan berguna dalam 

bidang yang akan diteliti sebagai bahan penulisan ini. 

b. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi 

Yaitu dengan mengumpulkan data-data dan profil BPR Syariah HIK Cabang 

Cikarang dan BTN Syariah KCP Bandung. 

 

 

5. Analisis Data 

Analisis data dalam laporan ini menggunakan data kualitatif dan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

a. Pada penelitian ini terdapat data primer yaitu klausul akad dan data sekunder terhadap 

bahan hukum sekunder terkait, lalu menelaah data tersebut untuk  dipahami dengan 

baik. 

b. Klasifikasi data, yaitu memisahkan antara data yang diperoleh dari informan atau 

narasumber serta literature pada BPR Syariah HIK Cabang Cikarang da BTN Syariah 

KCP Bandung. 
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c. Kemudian diiolah dan dianalisa dengan metode analisis kualitatif. 

d. Selanjutnya, menarik kesimpulan internal terhadap data hasil dari penelitian pada 

BPR Syariah HIK Cabang Cikarang dan BTN Syariah KCP Bandung.  


