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ABSTRAK 

Dinia Astika: Ta’widh pada Produk Pembiayaan Gold Card di Bank CIMB 

Niaga Syariah Kantor Cabang Bandung 

Kartu kredit ini mengacu kepada Undang-undang Perbankan, Undang-

undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 dan juga Fatwa Dewan Syariah 

Nasional No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card bahwa dalam 

perjanjiannya tidak menggunakan sistem bunga karena tidak sesuai dengan prinsip 

syariah melainkan dengan menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. 

Ta’widh merupakan biaya ganti rugi yang disebabkan oleh kelalaian dalam 

membayar yang menyebabkan kerugian pada bank syariah. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) untuk mengetahui bagaimana 

prosedur pelaksanaan Ta’widh pada produk Gold Card di Bank CIMB Niaga 

Syariah Kantor Cabang Bandung, 2) untuk mengetahui apa alasan hukum 

penerapan Ta’widh di awal akad di Bank CIMB Niaga Syariah Kantor Cabang 

Bandung, dan 3) untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah 

mengenai penerapan Ta’widh pada produk pembiayaan Gold Card di Bank CIMB 

Niaga Syariah Kantor Cabang Bandung. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriftif 

analisis yaitu menggambarkan dan mengidentifikasi suatu objek atau menganalisis 

data tentang Gold Card. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah 

kualitatif, karena peneliti memaparkan dan menggambarkan secara rinci apa yang 

terjadi lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 

wawancara, dan studi pustaka. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan ganti rugi 

(Ta’widh) dalam pembiayaan Gold Card di Bank CIMB Niaga Syariah Kantor 

Cabang Bandung, merupakan 1) prosedur pelaksanaan pengajuan pemilikan Gold 

Card. Ada beberapa persyaratan yang harus di penuhi, baik persyaratan umum 

maupun persyaratan dokumen oleh calon pemegang kartu. Pengajuan tersebut 

melalui marketing atau customer service, yang nantinya jika dianggap layak dan 

memenuhi persyaratan. 2) alasan hukum penerapan ta’widh di awal akad 

dikarenakan bank ingin menjaga agar nasabah tidak melanggar aturan perjanjian 

yang sudah di setujui di awal akad tersebut dan dimaksudkan juga agar nasabah 

yang sering telat dalam membayar tersebut dapat menimbulkan efek jera terhadap 

nasabah dan tidak mengulangi hal yang sama. 3) Penerapan ganti rugi (ta’widh) di 

bank CIMB Niaga Syariah secara prinsip di dasari pada ketentuan Fatwa Dewan 

Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh), akan 

tetapi pada pelaksanaannya besarnya ganti rugi dilakukan di awal akad. Hal ini 

untuk menghindari nasabah telat bayar. Kemudian pada akhirnya lembaga 

pendapatan perusahaan dan di peruntukannya untuk sosial. 
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