
 

 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Di dunia perbankan sikap tunda menunda pembayaran menjadi kebiasaan 

bagi sebagaian para pihak yang terkait dalam kontrak perjanjian yang dilakukan 

debitur atau nasabah. Hal ini menjadi penghambat bagi bank pada pembiayaan 

mikro karena nasabah tersebut menunggak pembayaran terhadap bank. Solusi 

yang diambil oleh bank ialah menetapkan denda bagi nasabah yang lalai atau 

ingkar janji terhadap kesepakatan yang di tampakkan dalam akad. Pembayaran 

denda di akumulasikan dengan pembayaran cicilan setiap bulannya. 

 
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 

kebathilan, penzaliman, penipuan (gharar) dan lain-lain 

 
Ta‟wîdh atau denda merupakan hal biasa yang harus dilakukan sebuah 

bank akibat keterlambatan nasabah melaksanakan kewajiban dalam pembayaran 

yang telah disepakati di awal perjanjian. Denda bukan merupakan harga yang 

menjadi penentu didalam proses pemberian pembiayaan, melainkan untuk 

memberi pendidikan kedisiplinan nasabah dalam memenuhi kesepakatan 

perjanjian yang telah ditandatangani. Besarnya denda relatif dalam penerapannya, 

namun harus disesuaikan dengan penghitungan keterlambatan (waktu) antara 
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nominal nilai angsuran terhadap peluang perputaran dana dengan harga dan 

keuntungan yang diperoleh kalau nilai uang tersebut masuk tepat waktunya. 

 
Keterlambatan kewajiban pembayaran keuangan merupakan contoh 

kongkrit adanya kesenjangan anatara konsep dan praktek. Dalam sistem Islam, 

kewajiban moral individu untuk membayar tanggung jawabnya tepat waktu jelas 

diakui. Kewajiban ini akan mendorong orang berbuat jujur untuk membayar tepat 

waktu. Barang kali tidak efektif mencegah orang yang terang-terangan terlambat 

membayar padahal ia mampu membayar tepat pada waktunya, jika ia mampu 

meloloskan diri tanpa secara sosial terasingkan atau mendapat hukuman sebagai 

pelajaran kedisiplinan maka orang tersebut akan mengulangi perbuatannya, karena 

ia menganggap bahwa perbuatan tersebut tidak ada kompensasinya. 

 
Ta‟wîdh ialah ganti rugi yang dikenakan bank syariah kepada nasabah 

pembiayaan yang sengaja atau lalai melakukan sesuatu yang dapat merugikan 

salah satu pihak yaitu bank syariah, dan yang boleh diminta ganti ruginya 

hanyalah kerugian riil yang dialami oleh bank syariah dan jelas perhitungannya. 

Dan kerugian yang diperkirakan terjadi dimasa yang akan datang karena 

hilangnya peluang yang dimiliki oleh bank syariah tidak boleh diminta ganti 

ruginya. 

 
Pengenaan denda oleh pihak bank kepada nasabah ditetapkan secara jelas 

dalam akad dan dipahami oleh nasabah, begitupula besarnya denda ditetapkan 

berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah, hal tersebut dilakukan agar 

kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Nasabah yang tidak 

memenuhi janji berarti dia telah melakukan wanprestasi. 
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Sebagaimana yang akan dijelaskan oleh (Abdul Saed, 2004: 140), apabila 

nasabah melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut disengaja dan 

telah merugikan pihak bank, maka pihak bank dapat menuntut ganti rugi terhadap 

nasabah sesuai dengan kesepakatan awal diperjanjian. Ta‟wîdh (ganti rugi) atau 

semacam denda, yang hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau 

karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan 

menimbulkan kerugian pada pihak lain. Denda (ta‟wîdh) ini merupakan konsep 

yang bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada nasabah untuk memenuhi 

kewajiban yang telah diperjanjikan dalam akad. 

 
Perbedaan ta‟wîdh dengan riba jahiliyah adalah riba jahiliyah tidak 

membedakan antara debitur yang mampu dan yang tidak mampu dan telah 

ditempatkan syaratnya pada awal akad. Sedangkan ta‟wîdh membagi antara 

keduanya, jika sudah jelas bahwa debitur tersebut tidak mampu, maka ta‟wîdh 

tersebut tidak dapat dikenakan dan tidak disyaratkan di awal akad serta hanya 

dikenakan terhadap kerugian nyata yang dialami oleh kreditur selama periode 

keterlambatan pembayaran tersebut. 

 
Ganti rugi karena penundaan oleh orang mampu didasarkan kepada 

kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu 

merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut. Dalam 

perbankan, denda (ta‟wîdh) itu artinya ganti rugi yang diberikan pihak bank 

kepada nasabah, karena nasabah tersebut melakukan pelanggaran dengan sengaja 

terhadap ketentuan akad dan menimbulkan kerugian bagi pihak bank di sebabkan 

karena nasabah wanprestasi. Ketika konsep denda (ta‟wîdh) sudah dilakukan dan 
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nasabah belum bisa melunasinya juga, maka penanganan penyelesaian 

pembiayaan bermasalah di bank syariah dapat dilakukan melalui proses 

penyelesaian pembiayaan bermasalah dan penyitaan barang jaminan (collateral) 

pembiayaan. 

 
Denda diadakan dalam pembiayaan warung mikro untuk sebagai motivator 

supaya nasabah tidak lalai dalam membayar biaya tagihan. Adapun ketentuan lain 

yang menjadi sumber kekuatan hukum yang berfungsi sebagai penguat landasan 

yuridis (hukum) yang mengatur tentang penghimpunan dan penyaluran dana 

adalah Peraturan BI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad perhimpunan dana dan 

penyaluran dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip 

syariah. Dengan peraturan Bank Indonesia dan Fatwa DSN menunjukkan bahwa 

bank khususnya BSM diperbolehkan untuk menerapkan ta‟wîdh terhadap 

nasabah yang lalai sehingga terjadi kerugian. Kerugian yang dimaksud adalah 

kerugian riil akibat logis dari perpanjangan pembayaran yang telah jatuh tempo, 

seperti biaya administrasi, biaya perpanjangan, overhead, dan biaya (monitoring 

penagihan, survey, pengawasan). 

 
Berdasarkan temuan penulis pada saat observasi ditemukan bahwa akad 

murabahah dalam produk pembiayaan mikro yang praktikan di Bank Syariah 

Mandiri KCP Antapani apabila ingin melakukan pembiayaan nasabah dengan 

bank melakukan kesepakatan pembiayaan dan dari mulai angsuran perbulannya, 

marginnya dan jadwal jatuh temponya pun diberitahukan. Setelah nasabahnya itu 

setuju baru proses pembiayaan itu dilanjut. Dalam proses pembiayaan dilanjut 

nasabah mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan kepada bank untuk 
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menjamin tertibnya pembayaran kembali atau pelunasan pembiayaan tepat pada 

waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Namun jika pembayaran melewati 

batas jatuh tempo nasabah akan dikenakan denda atau biaya keterlambatan. 

Pembayaran dendanya akan diakumulasikan dengan angsuran perbulannya 

langsung jadi total tamplet disistemnya harus bayar secara keseluruhan (Hasil 

Wawancara dengan Bapak Libry, Pelaksana Marketing Mikro pada tanggal 26 

Oktober 2015). 

 
Dalam klausul akad murabahah pembiayaan\ mikro di Bank Syariah 

Mandiri Antapani pada pasal 4 tentang jangka waktu dan cara pembayaran: 

 
1. Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar kembali 

jumlah seluruh utangnya kepada Bank sebagaimana tersebut pada pasal 2 

pembiayaan dan penggunaan Akad ini dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) 

bulan terhitung dari tanggal pencairan fasilitas/akad ini ditandatangani, dengan 

cara mengangsur pada tiap-tiap bulan sesuai dengan “jadwal angsuran” yang 

ditetapkan dalam “Surat Sanggup” untuk membayar, dan lunas pada saat jatuh 

tempo. 

 
2. Pembayaran angsuran dibayar setiap tanggal 20 pada setiap bulannya. 

 

3. Setiap pembayaran oleh nasabah kepada bank lebih dahulu digunakan untuk 

melunasi biaya administrasi dan biaya lainnya berdasarkan akad ini dan sisanya 

baru dihitung sebagai pembayaran angsuran atau pelunasan atas harga pokok 

barang dna margin keuntungan bank. 
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10. Dalam jatuh tempo pembayaran kembali pembiayaan jatuh bertepatan 

dengan bukan pada hari kerja, maka nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan 

diri untuk melakukan pembayaran pada hari pertama bank bekerja kembali. 

 
11. Dalam hal ini terjadi kelambatan pembayaran oleh nasabah kepada bank, 

maka nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar biaya 

adm. pada bank sebesar 0,00069 x Nominal Angsuran (perhari) untuk tiap-tiap 

keterlambatan, terhitung sejak saat kewajiban pembayaran tersebut jatuh tempo 

sampai dengan tanggal dilaksanakannya pembayaran kembali. 

 
Sebagaimana dalam Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 

tentang ta‟wîdh bahwasanya besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan 

dalam akad. Maka dari itu jelas praktiknya seperti yang terjadi diatas tidaklah 

sesuai dengan Fatwa DSN MUI yang berlaku. 

 
B. Rumusan Masalah 

 

Dalam klausul akad pembiayaan murabahah di BSM Antapani no. 

17/0032/567/ al-Murabahah disebutkan bahwa dalam pasal 4 nasabah yang 

terlambat membayar dana pembiayaan dikenakan biaya administrasi sebesar 

0,00069 x Nominal Angsuran (perhari). Biaya administrasi ini dapat dikatakan 

sebagai ta‟wîdh seperti yang dijelaskan dalam Fatwa DSN No. 43/DSN-

MUI/VIII/2004 karena adanya keterlambatan pembayaran terhitung sejak saat 

kewajiban pembayaran tersebut jatuh tempo sampai dengan tanggal 

dilaksanakannya pembayaran kembali. Sementara ta‟wîdh tidak boleh 

dicantumkan dalam akad sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN No. 43/DSN- 
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MUI/VIII/2004. Berdasarkan rumusan masalah ini dapat ditarik beberapa 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

 
a. Bagaimana pelaksanaan ta‟wîdh pada pembiayaan mikro dengan akad murabahah 

di Bank Syari‟ah Mandiri KCP Antapani? 

 
b. Bagaimana harmonisasi antara norma pelaksanaan ta‟wîdh bagi nasabah yang 

lalai membayar pembiayaan mikro dengan akad murabahah di BSM KCP 

Antapani dengan norma dalam Fatwa DSN MUI No. 43/DSN MUI/VIII/2004 

tentang ta‟wîdh ? 

 
C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan Penelitian ini adalah: 

 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan ta‟wîdh pada pembiayaan mikro dengan akad 

murabahah di Bank Syari‟ah Mandiri. 

 
b. Untuk mengetahui harmonisasi antara norma pelaksanaan ta‟wîdh bagi nasabah 

yang lalai membayar pembiayaan mikro dengan akad murabahah di BSM KCP 

Antapani dengan norma dalam Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 

tentang ta‟wîdh ? 

 
D. Kerangka Pemikiran 

 

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 

kebathilan, penzaliman, penipuan (gharar) dan lain-lain (Zubairi Hasan, 2009 : 

33). 
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Kata al-ta‟wîdh berasal dari kata „îwadha (ضوع) yang mempunyai arti 

memberi atau mengganti, sedangkan kata ta‟wîdh sendiri mempunyai arti secara 

bahasa mengganti. Secara umum pengertian ta‟wîdh adalah menutup kerugian 

yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan kerugian riil 

yang dapat diperhitungkan dengan jelas dengan upaya untuk memperoleh 

pembayaran dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya 

peluang yang hilang. 

Kata al-Murabahah diambil dari bahasa  rab dari kata ar-ribhu          ) 

    
 

yang berarti kelebihan dan tambahan (Ahmad Wardi Muslich, 2013: 207). 

Pembiayaan murabahah, yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan 

nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan 

dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh 

tempo. Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga belli dari 

pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah. (Wirdyaningsih, 2005: 106). 

Bagi bank syariah, pembiayaan murabahah merupakan akad penyaluran dan yang 

cepat serta mudah. Melalui murabahah, bank syariah akan medapat profit berupa 

margin dari selisih pembelian dan penjualan. ( Daeng Naja, 2011 : 43-44) 

 
Menurut Wahbah Az-Zuhaili (2011 : 385) syarat-syarat yang harus 

dipenuhi dalam transaksi muarabahah adalah sebagai berikut : 

 
a. Mengetahui harga pertama (harga pembelian); 

 
b. Mengetahui keuntungan yang diminta penjual; 

 

c. Modal yang dikeluarkan hendaknya berupa barang mitsliyar (barang yang 

memiliki varian serupa); 
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a. Jual beli murabahah pada barang-barang ribawi; 

 
b. Transaksi pertama hendaknya sah. 

 

Adapun menurut Abdullah Saeed, alasan mengapa transaksi murabahah 

begitu dominan dalam pelaksanaan investasi perbankan syariah, yaitu sebagai 

berikut: Abdullah Saeed, 2004 : 140). 

 
a. Murabahah tidak mengizinkan bank syariah untuk turut campur dalam 

manajemen bisnis karena bank bukanlah partner dengan klien tetapi hubungan 

mereka adalah hubungan kreditur dan debitur; 

 
b. Murabahah menghindari ketidakpastian yang dilekatkan dengan perolehan usaha 

berdasarkan sistem untung rugi atau bagi hasil PLS (Profit and loss Sharring); 

 
c. Mark-up (keuntungan atau margin) dalam murabahah dapat ditetapkan dengan 

cara menjamin bahwa bank mampu mengembalikan dibandingkan dengan bank-

bank yang berbasis dimana bank-bank syariah sangat kompetitif; 

 
d. Murabahah adalah mekanisme penanaman modal jangka pendek dengan 

pembagian untung rugi atau bagi hasil (profit and loss sharring). 

 
Transaksi murabahah sesuai dengan sifat bisnis saling menguntungkan 

(tijarah) memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. 

Pembiayaan murabahah memiliki banyak manfaat kepada bank syariah, salah 

satunya adalah keadaan yang muncul dari selisih harga jual kepada nasabah. Hal 

ini memudahkan penanganan administrasinya di Bank Syariah. 

 
Sedangkan pembiayaan dalam prinsip syariah adalah penyediaan uang atau 

tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

anatara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan 
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imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan yang dipersamakan dengan kredit 

berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihakn peminjam 

untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

imbalan atau bagi hasil (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 

1998 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang 

Perbankan), Pasal (1, ayat 2). 

 
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menempatkan al-murabahah sebagai 

salah satu akad yang digunakan sebagai dasar dalam penyaluran pembiayaan. Ini 

termaktub dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) huruf d dan Pasal 21 huruf b angka 2 

yang mengamanatkan bahwa salah satu kegiatan usaha Bank Umum Syariah, dan 

BPRS adalah menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, dan 

istishna‟. Ketiganya merupakan landasan kegiatan usaha Bank Umum Syariah, 

UUS, dan BPRS dalam menyalurkan pembiayaan. Namun demikian, ketentuan 

murabahah sebelumnya telah diatur oleh PBI. No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad 

Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan 

Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, diatur dalam SE BI. No. 10/14/DPbS tanggal 

17 Maret 2008, perihal; Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan 

Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Perbankan 

Syariah, Bagian III. 3. Oleh karena itu, Undang-Undang lebih memberikan 

kekuatan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi ekonomi di Bank 

Syariah. (Atang Abdul Hakim, 2011: 227). 
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Salah satu produk pembiayaan di Bank Syariah Mandiri diantaranya 

adalah pembiayaan mikro dengan menggunakan akad murabahah. Pembiayaan 

menurut Undang-undang perbankan No. 10 1998, pembiayaan adalah penyediaan 

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan 

atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan 

uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 

hasil. (Ismail, 2010: 32). 

 
Dalam murabahah ta‟wîdh atas tunggakan nasabah (bila ada), 

diperkenankan dalam aturan perbankan syariah dengan tujuan untuk mendidik 

nasabah agar disiplin dalam melakukan angsuran atas piutang murabahah. Namun 

pendapatan yang diperoleh bank syariah karena denda keterlambatan pembayaran 

angsuran piutang murabahah, tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional, 

akan tetapi dikelompokkan dalam pendapatan nonhalal, yang dikumpulkan dalam 

suatu rekening tertentu atau dimasukan dalam titipan (kewajiban lain-lain). 

Dimana titipan ini akan disalurkan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah, 

misalnya bantuan untuk bencana alam, beasiswa untuk murid yang kurang 

mampu, dan pinjaman tanpa imbalan untuk pedagang kecil. (Ismail, 2010: 143). 

 
Adanya dhaman (tanggung jawab) untuk menggantikan atas sesuatu yang 

merugikan dasarnya adalah kaidah hukum Islam,”Bahaya  beban berat) 

dihilangkan, “  adh-dhararu yuzal), artinya bahaya (beban berat) termasuk 

didalamnya kerugian harus dihilangkan dengan menutup melalui pemberian ganti 

rugi. Kerugian disini adalah segala gangguan yang menimpa seseorang, baik 
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menyangkut  dirinya  maupun  menyangkut  harta kekayaannya, yang  terwujud 

 

dalam bentuk terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas ataupun manfaat. 

Pembiayaan mikro adalah pembiayaan untuk modal usaha dengan plafond 

 
Rp. 11.000.000 – Rp. 200.000.000,00 bisa diperuntukkan untuk pegawai tetap dan 

wiraswasta. Dengan syarat dan ketentuan yang telah berlaku di Bank Syariah 

Mandiri . Dalam pembiayaan warung mikro diadakannya kesepakatan anatara 

nasabah dengan bank dalam pembayaran angsuran dan marginnya. Jika nasabah 

 
telah sepakat maka proses pembiayaan dilanjut. 

Landasan hukum akad murabahah ini adalah 

a. Al- Qur‟an 
 

 ََ  ََ  ََ 
 ََ 

 َ  ُ َْ 
 َُ ََ  َُ 

 َْ 
 ََ 

 ََ 
 َُ 

  

  َ  َْ 
 

 َُ َْ  ََ     َُ     َْ     َ لُحأكهواُأ ََ ُ آٌُوا َُ ََ ََ  ٌاُأٌُهاُانريٍ حَ  ٌوانكىُبٌُْك َُ ََ حكٌو َُ ٌ  لُ وٌَُكىُ ضَُحساعٍَُزةُ جا ىُبانباطُمإَُُل

 َ   ََ  َِ  ََ    ََ َْ  َ َْ  ِ ِ ِ َ ِ َْ    َ ََ َِ    ََ  َ ْ  ِ ٍَ 

ح ََ
 َْ

قُخ
 َُ

هواُأ
 ََ

ْكىُإ َُ فَس َُ ََ بَِ َْ َُ ََ ٌ لالَُكا َّ ََ َُ ٌَ ْكىَُزِحٌ  َِ ََ  اَُ
 

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta 

kamu di antara kamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berdasarkan kerelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri 
kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang Kepadamu.” (M. Quraish Shihab,  

2000 : 280). 
 

 

b. Al-Hadits 
 ََ

 ََ اُن َُ ٌَ َُ َِ أَ لالُ َّ ََ َُ َُ عََبٌَُصهَى ََ وَْهًِّ َُ َُ َّ َِ سَ وآِن
 ََ
اَل:ُثَالَدىُقَ ََ ه

 ٌَ
إِنى َُ ٌُع َْ َسكت:ُانَب ََ انَب َُ ٍَ ٌِهَ َْ ِف أََ َُ َُ

 ََ
قـوََجٍم,ُ َُ  وَُاَزَضت,ََُ ان 

 

َُ و.ُ(ز  َْ   َْ   ََ   َْ ُ  ْي َُ ابٍ َُ نهبٌجْ  انشعٌسْ  خهظُانبُسُب   )اجّ  اِ لُنهبٌعْ  َُ ََ َُ 

  َِ  َِ  َِ  ََ َِ  ََ ِ  َِ  َِ  ُ ََ ََ  ََ  ََ 
 

Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang di 

dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah 

(mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah,  
bukan untuk di jual.” HR. Ibnu Majah).  Kuttubu Tis‟ah, no hadist: 2280). 

 

c. Kaidah Fiqih 
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               ع               

     
                     ع            

   
                           

 

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang 
mengharamkannya."(Beni Ahmad Saebani & Januri, 2009:44). 

 

d. Fatwa DSN-MUI 

 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.04/DSN-

MUI/IV/2000, tentang Murabahah. Pengertian murabahah yaitu menjual suatu 

barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli 

membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (Osmad Muthaher, 2012: 57). 

 
Nasabah yang wanprestasi akan diberikan sanksi berupa denda sejumlah 

uang yang besarannya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad 

akan ditanda tangani. Sanksi didasarkan pada prinsip ta‟zir, yaitu bertujuan agar 

nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat dapat 

berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan 

dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan 

sebagai dana sosial. (Fatwa No:17/DSN-MUI/ix/2000 tentang sanksi atas nasabah 

mampu yang menunda-nunda pembayaran). 

 
Seseorang dikatakan wanprestasi, jika tidak melakukan apa yang 

dijanjikan; melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; melakukan apa yang 

dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya, atau melakukan apa yang 

seharusnnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian. (Ahmad Miru, Sakka 

Pati, 2008: 8). 

 
Ta‟wîdh (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat 

pelanggaran atau kekeliruan. Denda (ta‟wîdh) itu artinya ganti rugi yang diberikan 
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pihak bank kepada nasabah, karena nasabah tersebut melakukan pelanggaran 

dengan sengaja terhadap ketentuan akad dan menimbulkan kerugian bagi pihak 

bank disebabkan karena nasabah wanprestasi. Denda merupakan hal biasa yang 

harus dilakukan sebuah Bank akibat keterlambatan nasabah melaksanakan 

kewajiban dalam pembayaran yang telah disepakati di awal perjanjian. Besarnya 

denda relative dalam penerapannya, namun harus disesuaikan dengan 

penghitungan keterlambatan (waktu) antara nominal nilai angsuran terhadap 

peluang perputaran dana dengan harga dan keuntungan yang diperoleh kalau nilai 

uang tersebut masuk tepat waktunya. (Heri Sudarsono, 2007: 94). 

 
Ta‟wîdh (ganti rugi) atau semacam denda, yang hanya boleh dikenakan 

atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang 

menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. 

Menurut (Syamsul Anwar, 2007: 143), ganti rugi dalam Islam hanya dibebankan 

pada pihak debitur apabila kreditur dirugikan oleh pihak debitur akibat tidak 

melaksanakan tanggung jawab atau ingkar janji. Ganti rugi hanya dibebankan 

pada debitur yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami kreditur memiliki 

hubungan sebab akibat dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar akad dengan 

debitur. 

 
Dalam hal kredit atau pembiayaan, pasti adanya utang-piutang atau 

pinjam-meminjam, dimana utang-piutang (al-qardh) adalah pemberian harta 

kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain 

meminjam tanpa mengharap imbalan  Syafe‟i  ntonio, 2001 : 130). Pembiayaan 

yang menggunakan prinsip murabahah yang dalam aplikasi pembayarannya 
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menggunakan sistem angsuran, jelas memiliki risiko-risiko yang mungkin terjadi. 

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan 

counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Salah satu risiko yang mungkin 

terjadi adalah ketidakmampuan nasabah untuk membayar kewajibannya baik 

karena disengaja ataupun karena kelalaian nasabah itu sendiri. Risiko ini 

merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam proses pembiayaan. Untuk 

meminimalisir risiko kerugian dalam sebuah pembiayaan yang menggunakan 

prinsip murabahah Lembaga Keuangan Syariah dapat menggunakan konsep 

denda (ta‟wîdh) untuk nasabah yang tidak bisa memenuhi kewajiban pembayaran 

setelah tanggal jatuh tempo yang telah disepakati. Denda (ta‟wîdh) ini merupakan 

konsep yang bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada nasabah untuk 

memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan dalam akad. (Adiwarman karim, 

2007: 260). 

 
Ketika konsep denda (ta‟wîdh) sudah dilakukan dan nasabah belum bisa 

melunasinya juga, maka menurut Muhammad (2005:168-170), penanganan 

penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah dapat dilakukan melalui 

proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dan penyitaan barang jaminan 

(collateral) pembiayaan. 

 
Melalui pengamatan analisis penyelesaian pembiayaan  bermasalah di 

perbankan syariah dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

 
b. Analisis Sebab Kemacetan Pembiayaan; 

 

c. Melalukan Perbaikan Akad (Remedial); 

 

d. Memberikan Pinjaman Ulang; 
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d. Penundaan Pembayaran 

 

e. Rescheduling (memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad 

 

dan margin baru); dan 

 

f.  Memperkecil Keuntungan atau Bagi Hasil. 
 
 

Pelaksanaan penyitaan barang jaminan pembiayaan di bank syariah sangat 

tergantung pada kebijakan manajemen. Ada yang melakukan ekseskusi, namn ada 

juga yang tidak melakukan eksekusi barang jaminan yang mengalami kemacetan 

 
pembiayaan. 

 
 
 

 

Landasan Hukum Denda: 

 

a. Al Quran 
 

 

 ََ  ََ 
 َْ 

  ُ ََ   ُ َْ 
آٌُْواُأْ  ََ   َ      ٌاُأٌُهاُان دُ َُ ٍَ رَي  ْفواُبانُعقْوِ وَِ

    ََ   َِ   
 

“Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu".(Q.S Al-Maidah: 1). b. 

Hadis dari Muhammad bin Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mubarak 

dari Wabr bin Abu Dulailah dari Muhammad bin Maimun dari 'Amru 

 
bin Asy Syarid dari ayahnya: 

 

 ََ            

 ََ 
 َْ     ََ  

 ََ 
      

 َْ       
 ُوقالَ 

           
 َْ دٍُب َُ  ح  ٌٌْ ٌو َُ  عٍََُُْ َْ َُ آَد َُ دٍُب ا أخبَسٌٌُح  َُ َحدثُاُاٍب َُ َُ َْ بازكُ  َن أبٌُدنٌهتُ عٍَُوَْْ  َُ َْ عٍَُبسٍُب ََ ََ َْ  ُي

  َِ ََ ََ  ََ َ َُ   ََ  َ ََ   ِ َ ََ َُ  ََ  َِ  ِ َِ     َُ  ِ  َِ ََ ََ  ُ ََ  ٍَ 

َْ وُسعَ   ٍب

 ََ   َْ  ََ   ََ  ََ    ََ   ََ   ََ  ََ   َْ    

انشسٌدُ لالُ عٍََُُ َّ ََ لالُصهُى َّ ََ َُ َُ عَأبٌُّقالُقالُزسُوُل ًّْ َُ عُسهىُنٌُانواجدٌُُُحمُ وه َّ َُ  سْض

  َْ  َِ   َِ   ِ َِ    ِ َِ   َ َ  ََ   َِ  ََ  َُ   َ َ َ َِ   َُ  ِ  ِ  َِ ِ ََ  ََ 

  َُ                        

                      قوبَخُّ  وعُ

 ََ    ََ                       
 

Telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Adam telah menceritakan kepada 

kami Ibnu Al Mubarak dari Wabr bin Abu Dulailah dari Muhammad bin Maimun 



 

 

dari 'Amru bin Asy Syarid dari ayahnya, dia berkata; "Rasulullah shallallahu 

'alaihi wasallam bersabda: "Penundaan pembayaran hutan yang dilakukan oleh 
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orang yang mampu membayarnya menghalalkan kehormatan (untuk dighibah) 
dan hukumannya." (HR. Nasa‟i )   Kuttubu Tis‟ah no. hadist: 4610 ). 

 

c. Kaidah Fiqh, antara lain: 
 

                  
   
  

 
“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”(Djazuli,2005:109). 

 

d. Fatwa DSN-MUI 

 

Sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 

menjelaskan mengenai ta‟wîdh (ganti rugi) yang diterima dalam transaksi di LKS 

dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya. Kemudian 

jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara 

pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak. Besar ganti rugi tidak boleh di 

cantumkan dalam akad. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya 

perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara. 

 
E. Langkah-langkah Penelitian 

 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh atau yang dilakukan penulis antara 

lain sebagai berikut: 

 
1. Metode penelitian 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriftif analisis yang dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan objek 

penelitian pada saat sekarang, yaitu pelaksaan ta‟wîdh pada pembiayaan mikro 

dengan akad murabahah yang memakai metode pendekatan studi lapangan pada 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Antapani. 

 
2. Sumber data 

 

Sumber data dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu: 
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a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari BSM Antapani Bandung 

mengenai pelaksaaan ta‟wîdh dalam pembiayaan mikro dan akad murabahah 

secara khusus. 

 
a. Sumber data sekunder antara lain, data yang dihasilkan dari buku-buku atau karya 

tulis lainnya yang berhubungan dengan ta‟wîdh dalam pembiayaan murabahah 

 
BSM  ntapani Bandung khususnya dan bank syari‟ah lain umumnya. 

 
3. Jenis data 

 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas 

pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada 

tujuan yang telah ditetapkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data kualitatif yang dihubungkan dengan masalah yang di bahas yaitu 

tentang pelaksanaan ta‟wîdh pada pembiayaan mikro dengan akad murabahah di 

Bank Syariah Mandiri di Kantor Cabang Pembantu Antapani. 

 

 

4. Teknik pengumpulan data 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

b. Observasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan 

langsung di Bank Syari‟ah mandiri KCP  ntapani Bandung seputar masalah 

pelaksanaan ta‟wîdh pada produk pembiayaan mikro dengan akad murabahah. 

 
c. Wawancara, melakukan tanya jawab kepada Bapak M. Rizal Firdaus selaku 

marketing dimana salah satu tugasnya adalah mengurus pembiayaan mikro. 
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c. Studi kepustakaan yaitu suatu bentuk penelitian kepustakaan dengan membaca serta 

mempelajari literature berupa buku-buku serta yang lainnya yang berisikan teori-teori 

yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. 

 
5. Analisis Data 

 

Adapun metode terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data 

dengan cara sebagai berikut: 

 
a. Mengumpulkan data. Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data informasi 

tentang pelaksanaan ta‟wîdh pada pembiayaan mikro dengan akad murabahah. 

 
b. Menyeleksi data. Suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang 

didapatkan dilokasi penelitian. 

 
a. Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu 

terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian. 

 
Menyimpulkan. Tahap ini merupakan tahapan terakhir dalam suatu penelitian dan dari 

kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitia 


