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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam identik dengan perkembangan lembaga

keuangan syariah. Salah satu filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi

dan bisnis, yaitu larangan untuk berbuat curang dan dzalim. Semua transaksi yang

dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela (‘an

tarādhin minkum), dan tidak boleh ada pihak yang mendzalimi. Prinsip dasar ini

mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis,

termasuk dalam bidang praktik perbankan.1

Dengan disahkannya UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

yang mengatur bank syariah secara jelas dan kuat dari segi kelembagaan dan

operasionalnya. Bank syariah menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah,

prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di

bidang syariah.2 Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut

tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan

usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.3

1 Zaenudin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.2
2 Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
3 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 29-32
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Kegiatan finansial bank syariah, menghimpun dana dari masyarakat luas dalam

bentuk berbagi simpanan lalu menyalurkan kembali dana tersebut kepada

masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Penyaluran dana dalam perbankan yang

menggunakan sistem konvensional adalah pemberian kredit, sedangkan dalam

perbankan syariah, penyaluran dana dilakukan dengan akad jual beli dan bagi

hasil.4

BRI Syariah merupakan salah satu bank syariah yang turut serta dalam

menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. Terkait dengan fungsi Bank Syariah

yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana,

dalam BRI Syariah terdapat beberapa produk pembiayaan pemilikan dengan

menggunakan akad murābahah. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pembiayaan

adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa

transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi

sewa-menyewa dalam bentuk ijārah atau sewa beli dalam bentuk ijārah

muntahiya bittamlīk, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murābahah,

salam, dan istishnā’, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh,

transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijārah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan

atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi

fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu

tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.5 Pada dasarnya

4 Jaih Mubarok, Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia, (Bandung:
Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 61.

5 Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah
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setiap produk pembiayaan di perbankan mempunyai resiko yang dihadapi,

begitupun pada pembiayaan di BRI Syariah dengan menggunakan akad

murābahah, Bank Islam menjadikan murābahah sebagai pembiayaan jangka

pendek.

Dalam resiko yang dihadapi seperti halnya adanya wanprestasi atau

kelalaian nasabah dengan menunda-nunda pembayaran. Hal ini tentunya sangat

kontradiktif dengan Syariah Islam yang sangat melindungi kepentingan semua

pihak yang bertransaksi, baik lembaga keuangan syariah maupun nasabah,

sehingga tidak boleh ada satupun pihak yang di rugikan hak-haknya. Salah satu

bentuk perlindungan yang ada dalam syariah Islam adalah adanya mekanisme

ganti rugi (ta’wīdh) kepada pihak yang hak-haknya dilanggar.6

Terdapat perbedaan ta’wīdh dan ta’zīr, walaupun proses yang terjadi

adanya kesamaan dikarenakan kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran.

Ta’zīr (denda) adalah dana yang dikumpulkan masuk ke dalam dana sosial,

sebiasanya sudah ada dalam perjanjian dan besarnya pun telah ditentukan dan

bukan karena kasus force majeur, sedangkan ta’wīdh (ganti rugi) dananya masuk

sebagai pendapatan bank dan besarnyapun ditentukan sesuai dengan kerugian rill

serta bukan karena kehilangan kesempatan atau time value of money.

Dalam fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta’wīdh (ganti

rugi), fatwa ini dalam ketentuan khusus dinyatakan jumlah ganti rugi besarnya

harus ditetapkan sesuai dengan kerugian rill dan tata cara pembayarannya

6 Ahmad Kamil dan M Fauzan, Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah,
(Jakarta: kencana, 2007), hlm.28.
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tergantung kesepakatan para pihak serta besarnya ganti rugi ini tidak boleh

dicantumkan dalam akad.

Keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah dapat juga

dikenakan ganti rugi (ta’wīdh). Ganti rugi (ta’wīdh) hanya boleh dikenakan atas

pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang

menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Tetapi dalam kenyataannya apabila nasabah mengalami keterlambatan dari

pertama akad sudah ditentukan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh

nasabah. Penentuan ganti rugi yang secara sepihak oleh BRI Syariah KCP.

Soekarno Hatta ini memungkinkan adanya unsur gharar dan keterpaksaan bagi

nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan dengan akad murābahah.

Selanjutnya peneliti sangat tertarik untuk melakukan lebih lanjut yang

dituangkan dalam skripsi yang berjudul: “Pelaksanaan Ta’wīdh bagi Nasabah

yang Terlambat Bayar Angsuran dalam Pembiayaan Murābahah di BRI

Syariah Kantor Cabang Pembantu Soekarno Hatta”
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B. Rumusan Masalah

Pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah mempunyai resiko

bagi nasabah yang terlambat membayar angsuran pembiayaan, BRI Syariah KCP

Soekarno Hatta dalam menetapkan jumlah ganti rugi ditetapkan dalam akad

sehingga ganti rugi yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan kerugian rill yang

diderita oleh bank. Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat ditarik

pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan murābahah di BRI Syariah KCP

Soekarno Hatta?

2. Bagaimana pelaksanaan ganti rugi (ta’wīdh) terhadap nasabah yang

terlambat dalam pembayaran pembiayaan murābahah di BRI Syariah

KCP Soekarno Hatta?

3. Bagaimana kesesuaian antara pelaksanaan ganti rugi (ta’wīdh) pada

pembiayaan murābahah di BRI Syariah KCP Soekarno Hatta dengan

Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004?
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C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan di BRI Syariah KCP

Soekarno Hatta.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan ganti rugi (ta’wīdh) terhadap nasabah

yang terlambat dalam pembayaran pembiayaan murābahah di BRI

Syariah KCP Soekarno Hatta.

3. Untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan ganti rugi (ta’wīdh)

pada pembiayaan di BRI Syariah KCP Soekarno Hatta dengan Fatwa

No.43/DSN-MUI/VIII/2004.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pengembangan

Ilmu Ekonomi Islam, khususnya pada bidang perbankan untuk

mencermati masalah-masalah yang dihadapi oleh Bank Syariah sebagai

pihak perantara lemabaga keuangan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk kepentingan akademik dalam menyusun skripsi sebagai

syarat meraih gelar sarjana pada jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
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b. Bagi Bank BRI Syariah

Dengan penelitian penulis sekiranya dapat menjadi masukan dan

tambahan referensi bagi BRI Syariah mengenai kemajuan dan

perkembangan BRI Syariah Bandung.

c. Bagi Masyarakat

Dengan penelitian yang dilakukan penulis dapat menambah

pemahaman dan wawasan masyarakat mengenain Perbankan Syariah

Khususnya BRI Syariah Cabang Pembantu Soekarno Hatta. Dalam

mensosialisasikan produknya terutama produk penyaluran dana

(financing) pembiayaan murābahah serta konsekuensi jika nasabah

menunda-nunda pembayaran.

E. Kerangka Pemikiran

1. Studi Terdahulu

Pertama, skripsi yang disusun oleh Halimah, mahasiswa UIN

Walisongo semarang, dengan judul “Denda keterlambatan pada kartu kredit

syariah (studi analisisis Fatwa DSN MUI NO:54/DSN-MUI/X/2006 Tentang

Syariah Card)”. Dalam skripsi tersebut, dijelaskan dalam akad kartu kredit

syariah terdapat ketentutan pembayaran denda keterlambatan, yang

mewajibkan pemegang kartu membayar sejumlah uang apabila ia terlambat

membayar hutang. Sehingga ia harus membayar hutangnya melebihi jumlah

pokonya.
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Kedua, skripsi yang disusun oleh Erma Winarti, Mahasiswa UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “Infak Sebagai Ganti Rugi Atas

Keterlambatan Angsuran bi BMT (Studi Kasus di BMT Subulussalam

Sleman)”. Skripsi ini berisi metode yang digunakan oleh BMT Subulussalam

adalah memberlakukan denda terhadap para nasabah yang terlambat atau sulit

untuk membayar. Namun denda disini dikatakan sebaagai infak. Dengan kata

lain infak sebagai ganti rugi atas keterlambatan pembayaran.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Heni Taslimah, mahasiswa UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul.”(Pelaksanaan Penerapan Denda

pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta)”. Bahwa

Hukum Islam memberi kewenangan dalam melaksanakan penerapan denda

selama sesuai ketentuan dan prinsip hukum Islam, yang dalam penerapannya

harus berdasarkan kesepakatan dan tidak memberatkan bagi anggotanya.

Ketiga tema di atas hampir sama tetapi permasalahannya berbeda

dengan penelitian penulis yang membahas penerapan hukum ganti rugi

tersebut, karena dalam pelaksanaannya tidak ada kemitraan ketika nasabah

memiliki masalah dalam pembayaran angsuran, dalam artian pihak bank tidak

menerima alasan apapun untuk tidak membayar denda jika terlambat melebihi

jatuh tempo.
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2. Kerangka Berpikir

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya

berdasarkan prinsip syariah. Sebagai perusahaan, perbankan syariah bertugas

mencari keuntungan. Namun dengan memperhatikan prinsip syariah, maka

perbankan syariah harus dapat mencari keuntungan secara halal, bebas dari

kebatilan, penzaliman, penipuan (gharar) dan lain-lain.7 Salah satu perubahan

pokok yang dapat dilihat dari kebangkitan transformasi Islam dari suatu

perekonomian modern adalah penggantian pranata bunga dengan bagi hasil,

dalam upaya untuk menaati ajaran Alquran.8

Fiqh muamalah membagi akad menjadi dua bagian yaitu akad

tabarru’ dan akad tijārah/mu’āwadah. Akad tabarru’ adalah segala macam

perjanjian yang menyangkut not-for profit transaction (transaksi nirlaba).

Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari

keuntungan komersial. Akad tabarru’ dilakukan dengan tujuan tolong-

menolong dalam rangka 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 atau

mengambil laba kepada pihak lainnya. Imbalan 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

yang dikeluarkannya untuk melakukan akad tabarru’ tersebut. Namun ia tidak

7 Zubairi Hasan, Undang-undang Perbankan Syariah, Titik Temu Hukum Islam dan
Hukum Nasional, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 333.

8 Muhammad Nedjatullah Siddiqi, Bank Syariah, (Bandung:Pustaka, 1984), hlm.132.
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boleh sedikit pun mengambil laba dari akad tabarru’ itu.9 Akad

tijārah/mu’āwadah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for

profit transaction. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan keuntungan,

sehingga akad ini bersifat komersial. Berdasarkan tingkat dari hasil yang

diperolehnya, akad tijārah dibagi menjadi dua kelompok yakni natural

certainty dan natural uncertainty contracts.10

Beberapa asas muamalah yang perlu dilakukan dalam setiap

transaksi muamalah adalah :

1. Asas tabādu al-manāfī

Bahwa segala transaksi harus memberikan keuntungan dan

manfaat bersama baagi para pihak yang terlibat. Asas kemanfaatan dan

kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan Hukum Islam secara

universal. Dengan maslahat dimaksudkan memenuhi dan melindungi

lima kepentingan pokok manusia yaitu melindungi religiusitas, jiwa

raga, akan pikiran, martabat diri dan keluarga serta harta kekayaan.

2. Asas pemerataan

Prinsip pemerataan dalam tataran ekonomi menempatkan

manusia sebagai makhluk yang memiliki kesempatan yang sama

(setara) untuk memiliki, mengelola dan menikmati sumber daya

ekonomi sesuai dengan kemampuannya. Hubungan muamalah

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali

9 Adiwarman A.Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, edisi keempat cet ke-7,
(Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 66.

10 Ibid., hlm.70.
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terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lain. Oleh

karena itu, sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan

kekurangan, maka antara manusia yang satu dengan yang lain

hendaklah melengkapi.

3. Asas kerelaan

Melakukan perjanjian bisnis harus dilakukan dengan cara

saling suka sama suka atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak,

sehingga tidak ada yang merasa kecewa. Asas kerelaan merupakan

asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan

secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah

pihak, yang merupakan persesuaian antara kehendak.

4. Asas ‘adam al-gharar

Gharar mengandung unsur spekulasi bahkan penipuan

yang dapat menghilangkan ‘an taradhin. ‘adam al-gharar, yaitu tidak

ada tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa

dirugikan oleh pihak yang lain sehingga menyebabkan hilangnya unsur

kerelaan dalam melakukan suatu transaksi.11

5. Asas al-bir’ wa al-taqwa

Asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk

kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalah dan

pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling tolong

11 Atang Abdul Hakim, Fikih Perbankan Syariah, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm.
172
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menolong antar sesama manusia yakni kebajikan dan ketakwaan dalam

berbagai bentuk.

6. Asas musyarakah

Asas musyarakah menghendaki bahwa setiap muamalah

merupakan kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan. Asas

ini melahirkan dua bentuk pemilihan, yakni pertama milik pribadi dan

perseorang, yakni harta atau milik umum yang bersifat hak Allah

(haqqullah). Benda atau hak milik Allah itu disesuaikan oleh

pemerintah seperti air, udara, dan kandungan bumi.12 Salah satu skim

fikih yang paling sering digunakan diperbankan syariah dan banyak

diminati masyarakat saat ini adalah skim jual beli dengan

menggunakan akad murābahah. Murābahah adalah akad jual beli

barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin)

yang disepakati oleh penjual dan pembeli.13

Murābahah merupakan salah satu bentuk dari perjanjian

jual beli yang sangat dominan yang dilakukan dalam kegiatan

pembiayaan di Bank Syariah. Sedangkan murābahah di Bank BRI

Syariah KCP Soekarno Hatta tersebut adalah murābahah dalam Fikih

Islam dikategorikan dengan ”bay ‘al-Amanah” yaitu jual beli yang

harus diketahui oleh pihak-pihak pembuat akad, baik harga pokoknya

dan margin keuntungan yang diambil. Oleh sebab itu jual beli

12 Juhaya S Praja, Filsafat Hukum Islam, (Tasikmalaya: Latifah Press, 1992), hlm. 113-
115

13 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: Rajawali Press,
2004), hlm.113.
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murābahah bisa diistilahkan dengan proses jual beli dengan

memberikan margin keuntungan yang telah disepakati. Dalam Bank

Syariah pola murābahah dapat diterapkan dalam pembiayaan pengadaan

barang. Murābahah dalam istilah Fikih Islam yang berarti suatu bentuk

jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang,

meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk

memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang

diinginkan.14

Menjual secara kredit merupakan sistem yang mendominasi

praktek pembiayaan murābahah pada perbankan. Karena pada dasarnya

seorang tidak akan datang ke bank, kecuali untuk mendapatkan kredit

dan membayaranya secara berangsur. Dengan konsep seperti ini salah

satu resiko yang mungkin timbul adalah adanya nasabah yang

melakukan wanprestasi, atau kelalaian dengan menunda-nunda

pembayaran yaitu kerugian yang benar-benar dialami secara rill oleh

para pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan

kerugian. Untuk itu, pihak bank akan melakukan pengecekan untuk

pembayaran tersebut dan pihak bank melakukan langkah-langkah

penyelamatan yang sesuai dengan syariat Islam.

Namun, apabila ternyata nasabah yang menunda

pembayaran tersebut adalah nasabah mampu yang sengaja menunda

pembayaran, maka dalam hal ini pihak bank boleh mengenakan sanksi

14 Ascarya, Akad & Produk, (Jakarta: PT.Raja Grapindo Persada, 2008), hlm. 81-82.
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berupa denda ganti rugi (ta’wīdh) yang harus diberikan kepada pihak

yang hak-haknya dilanggar dalam rangka menutup kerugian yang

terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.15

Berdasarkan Hadits Nabi riwayat jamaah (Bukhari dari Abu

Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan

Ibnu Umar, Nasa’i dari abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah,

Ibnu Majah dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, Ahmad dari Abu

Hurairah dan Ibnu Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Damari dari

Abu Hurairah)

�Ro �Ϩ�ϐ� �᳐ँ

Artinya: “Menunda-nunda (pembayaran yang dilakukan oleh orang

mampu adalah suatu kedzaliman..”16

Dalam peraturan khusus fatwa DSN-MUI NO.43/DSN-

MUI/VIII/2004 disebutkan bahwa:

1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui

sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.

2. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian

rill dan tatacara pembayarannya tergantung kesepakatan para

pihak.

3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad

15 Rahmadi Usman, Produk dan akad perbankan syariah di indonesia, (Bandung: PT
Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 256.
16 Ibnu Hajar Asqalani, Terjemah Bulugul Maram (jilid 1) (diterjemahkan oleh A.Hasan)

(Baandung: CV Diponegoro, 1984), hlm. 440.
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4. Pihak yang cidra janji bertanggung jawab atas biaya perkara

dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian

perkara.

Dana yang di dapat dari hasil ganti rugi (ta’wīdh) menjadi

pendapatan bank. Selain itu, penentuan jumlah ganti rugi tidak boleh

dicantumkan dalam akad serta ganti rugi tersebut harus sesuai dengan

kerugian rill yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang

seharusnya dibayarkan tidak dikaitkan dengan ketentuan waktu atau masa

tenggang, karena dikhawatirkan mengandung unsur-unsur nasī’ah.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ulama Madzhab Hanafi bahwa dalam akad

jual beli tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan

masa yang akan datang. Apabila dikaitkan dengan waktu maka

perhitungan biaya sebaiknya tidak bertambah karena adanya keterlambatan

pelunasan pinjaman.17

F. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang di tujukan untuk mengetahui

seluk beluk sesuatu. Kegiatan ini muncul dan dilakukan karena ada suatu masalah

yang memerlukan jawaban atau ingin membuktikan sesuatu yang telah lama

dialaminya selama hidup, atau untuk mengetahui berbagai latar belakang

terjadinya sesuatu.18

17 Sutan Remy Syahdieni, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum
Perbankan Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm. 78

18 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm.39



16

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan langkah-langkah

penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode

penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif biasanya digunakan

untuk mendeskripsikan suatu satuan secara utuh dengan sebagai suatu

kesatuan yang terintegritas.19 Untuk memudahkan penulis dalam

mengambil kesimpulan penelitian, maka digunakan metode deduktif, yaitu

suatu proses dimana kita tiba pada suatu kesimpulan beralasan melalui

generalisasi logis dari sebuah fakta yang diketahui, atau proses deduktif

merupakan suatu proses yang dimulai dengan inti uraian yaang kemudian

di ikuti dengan penjelasan dan analisis untuk mengambil suatu kesimpulan.

Dalam hal ini penulis akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan

ta’wīdh bagi nasabah yang terlambat bayar angsuran dalam pembiayaan

murābahah di BRI Syariah KCP Soekarno Hatta.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jenis

data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan

gambaran. Jenis data kualitatif ini dihubungkan dengan masalah yang di

bahas tentang pelaksanaan pembiayaan di BRI Syariah KCP Soekarno

Hatta, pelaksanaan ganti rugi (ta’wīdh) terhadap nasabah yang terlambat

dalam pembayaran pembiayaan murābahah di BRI Syariah KCP Soekarno

19 Cik Hasan Bisri, Penuntut Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 62
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Hatta, serta kesesuaian antara pelaksanaan ganti rugi (ta’wīdh) pada

pembiayaan di BRI Syariah KCP Soekarno Hatta dengan fatwa No.

43/DSN-MUI/VIII/2004

3. Sumber Data

Dilihat dari letaknya, data dapat dikumpulkan dengan

menggunakan sumber primer dan sekunder, sumber primer adalah sumber

data langsung memberikan data kepada peneliti, dan sumber sekunder

merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada

peneliti.20 Serta berdasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, maka

sumber data dalam penelitian ini adalah: sumber data primer yaitu sumber

data yang terkait langsung dengan BRI Syariah KCP Soekarno Hatta

Bandung. Sumber data sekunder yaitu bahan pustaka yang merujuk atau

yang mengutip kepada sumber primer.21

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan

cara-cara sebagai berikut :

a. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan responden

dengan mengacu kepada pedoman wawancara yang telah disusun

sebelumnya. Dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang

tepat dan akurat, wawancara dapat dilakukan secara terstruktur

maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka

20 Djam’an Satori, Aan Komariah, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta,
2009), hlm. 103

21 Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 221
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maupun dengan menggunakan telepon. Wawancara ini dilakukan

dengan pihak yang terlibat.

b. Studi kepustakaan, yang dimaksud dengan studi kepustakaan

adalah penelitian kritis terhadap teks atau sumber pustaka tertentu

atau mencari berbagai buku yang ebrkaitan dengan permasalahan

yang akan di teliti oleh penulis.

c. Studi dokumentasi, selain melalui wawancara dan studi

kepustakaan, informasi jugabisa diperoleh lewat fakta yang

tersimpan. Data berupa dokumen seperti ini bisa digunakan untuk

menggali informasi implementasi penerapan denda pada

pembiayaan murābahah. Penelitian perlu memiliki kepekaan

teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak

sekedar dokumen yang tidak bermakna.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya melalui beberapa

tahapan antara lain :

a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber data

primer maupun sumber data sekunder

b. Mengumpulkan data yang diperlukan baik dari data primer maupun

sekunder sesuai dengan masalah yang diteliti

c. Mengklasifikasikan seluruh data sesuai dengan pertanyaan

penelitian

d. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam

kerangka pemikiran
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e. Menafsirkan data secara induktif dan deduktif yang dianalisis

dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang

berlaku dalam penelitian

f. Menarik kesimpulan tertentu sesuai dengan perumusan masalah

yang telah dianalisis.


