
 

 

 
 
 
 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran 

penting dalam perekonomian masyarakat. Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Undang-Undang Republika 

Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah) 

 
Bank Syariah tidak dibedakan dari bank pada umunya, namun Bank 

Syariah dalam menjalankan kegiatannya didasari oleh prinsip syariah. 

(M.Nadratuzzaman Hosen dan AM. Hasan Ali, 2008:10). Sehingga produk yang 

dikenalkan menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam 

penghimpunan dana, akad yang biasa digunakan diantaranya: wadiah, 

mudharabah, mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah.(Heri 

Sudarsono, 2012: 65-70). Sedangkan dalam menyalurkan 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 al-muntahiq bit-tamlik; dalam prinsip bagi hasil menggunakan akad 

musyarakah dan mudharabah; dan sebagai akad pelengkap adalah hiwalah, rahn, 

qardh,wakalah,dan kafalah. 
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Kegiatan finansial bank syariah, menghimpun dana-dana dari masyarakat 

luas dalam bentuk berbagai simpanan lalu menyalurkan kembali dana tersebut 

kepada masyarakat yang memerlukannya. 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 (Jaih Mubarok, 2004: 61). 

 
Menurut Pasal 1 angka 33 UU No.10 tahun 1998, pembiayaan bedasarkan 

prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan 

itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mnengembalikan uang atau tagihan 

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 

 

Pembiayaan musyarakah adalah salah satu produk pembiayaan yang 

dimiliki oleh bank syariah. Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua 

pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak 

memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa 

keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama dengan kesepakatan (Syafi‟i 

Antonio, 2001: 90). 

 

Dalam tuntutan ajaran Islam dijelaskan bahwa kerja sama dalam 

melakukan kegiatan kebaikan di masyarakat adalah sangat dianjurkan bahkan 

dapat bernuansa wajib. Hal ini karena faktor manfaat yang diraih oleh pihak-pihak 

yang melakukan kerja sama. Keadilan sangat terasa dalam penentuan nisbah bagi 

hasil untuk pembagian keuntungan yang bisa saja berbeda dari versi modal 

sebelumnya. Selain itu keuntungan yang dibagikan pada pemilik modal 



 

 

 
3 

 

 

merupakan keuntungaan riil, bukan merupakan nilai nominal yang telah 

ditetapkan sebelumnya seperti bunga dan riba. Prinsip keadilan juga dirasa ketika 

orang yang punya modal lebih besar akan menanggung risiko finansial yang juga 

lebih besar (Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000). 

 

Operasional bank sebagai penghimpun dana dan juga penyalur dana selalu 

dihadapkan dengan berbagai risiko. Salah satu risiko yang dihadapi perbankan 

adalah ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi perjanjian dengan bank. Risiko 

yang dihadapi seperti halnya adanya wanprestasi atau kelalaian nasabah dengan 

menunda-nunda pembayraan. 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 dirugikan hak-haknya. Salah satu bentuk perlindungan yang ada dalam 

syariah Islam adalah adanya mekanisme ta’widh (pemberian ganti rugi) kepada 

pihak yang hak-haknya dilanggar (A. Kamil, 2007 :828). 

 
 

 

Problem hukum timbul bila ternyata nasabah tidak mampu menyelesaikan 

kewajibannya atau nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya sesuai dengan 

jangka waktu yang ditetapkan dalam kesepakatan. Apabila nasabah tidak 

memenuhi kewajibannya berupa angsuran yang telah ditetapkan maka bank 

tersebut memberikan sanksi berupa ganti rugi (ta’widh) terhadap nasabah yang 

terlambat membayar dan menggantikan pihak yang dirugikan dengan suatu 

penggantian finansial yang tidak dengan sendirinya disebabkan suatu pembiayaan, 
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tetapi lebih karena kewajiban transial yang disepakati (Umar Chapra, 2001: 256-

257). 

 

Proses ta’widh ini sudah dijelaskan dalam Fatwa DSN 

No.43/DSNMUI/VII/2004 tentang ganti rugi (ta’widh) hanya boleh dikenakan 

atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang 

menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian. Secara singkat 

ta’widh adalah konpensasi, denda yang dikenakan karena pelanggaran 

kesepakatan. Pelanggaran yang dimaksud adalah bahwa salah satu pihak dengan 

sengaja tidak memenuhi kewajibannya yang telah diperjanjikan sehingga 

menimbulkan kerugian terhadap pihak lawannya. 

 

Fatwa DSN di atas menunjukkan bahwa bank diperbolehkan untuk 

menerapkan ta’widh terhadap nasabah yang lalai sehingga terjadi kerugian. 

Kerugian yang dimaksud adalah kerugian secara riil akibat logis dari 

perpanjangan, overhead, dan biaya (monitoring, penagihan, survey, 

pengawasan).Pada produk pembiayaan dana berputar di Bank Syariah Mandiri 

Cabang Cimahi, nasabah bisa mendapatkan modal kerja dengan limit/plafond 

tertentu yang digunakan untuk kebutuhan cash flow yang cepat dan dapat 

ditarik/dilunasi selama periode pembiayaan. Apabila dalam proses pembayaran 

cicilan, nasabah sering membayar lewat dari tangga jatuh tempo, maka bank 

berhak memberikan sanksi yang sudah ditentukan di awal. Bahwasannya nasabah 

yang lalai atau telat dalam melakukan penyetorannya, maka nasabah tersebut akan 

dikenakan denda. 
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Menurut Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 dalam ketentuan khusus 

menjelaskan bahwa besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad, 

sedangkan dalam implementasinya yang terjadi di Bank Syariah Mandiri Cabang 

Cimahi pada pembiayan dana berputar dalam pelaksanaanya menggunakan akad 

musyarakah yang klausul akadnya dicantumkan oleh pihak bank. Di lapangan 

pihak bank telah mencantumkan besarnya ganti rugi dalam akad kepada nasabah 

bila terlambat mengangsur cicilannya sebesar 0.00069 x angsuran tertunggak 

perhari apabila pembayaran bagi hasil lewat dari tanggal jatuh tempo, denda yang 

harus dibayar oleh nasabah ketika tidak bisa melakukan pembayaran pada waktu 

yang ditentukan yang tercantum dalam akad pasal 4. 

 
Berdasarkan uraian di atas nampaknya ada ketidaksesuaian antara fatwa 

DSN dengan implementasinya di Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi, yang 

mana fatwa DSN menentukan bahwa besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan 

dalam akad, akan tetapi pihak bank telah mencantumkan besarnya ganti rugi di 

dalam akad. 

 
Bank memang dapat memperkirakan jangka waktu dari setiap transaksi 

dan menambahkan suatu biaya tetap pada pinjaman tersebut. Hal ini berbeda 

dengan tingkat bunga (interest rate) karena tingkat jasa (service rate) itu tidak 

dikaitkan dengan jangka waktu (Sutan Remy Sjahdeny, 2007: 116). 

 

 

B. Rumusan Masalah 
 

 

Dalam proses pemberian pembiayaan aspek hukum memegang peranan 

yang penting. Artinya pemberian pembiayaan dapat melahirkan suatu hubungan 
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hukum dengan segala konsekuensi yuridis yang dapat menimbulkan hak dan 

kewajiban antara penyalur dana atau pihak bank dan nasabah sebagai pihak yang 

meminjam dengan ketentuan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Namun jika 

proses pengembalian pinjaman itu mengalami hambatan dan bahkan adanya itikad 

tidak baik dari pihak nasabah atau pihak yang meminjam untuk tidak membayar 

hutangnya, padahal yang bersangkutan mempunyai kemampuan untuk 

membayarnya. Dari uraian tersebut maka dapat dirumuskan ke dalam beberapa 

pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut: 

 

1. Bagaimana pelaksanaan ganti rugi pada pembiayaan musyarakah dalam 

produk pembiayaan dana berputar di Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi? 

 
2. Bagaimana dasar pertimbangan dalam penetapan ganti rugi pada pembiayaan 

musyarakah dalam produk pembiayaan dana berputar di Bank Syariah 

Mandiri Cabang Cimahi? 

 
3. Bagaimana kesesuaian Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang 

ta’widh dalam pelaksanaan ganti rugi pada pembiayaan musyarakah dalam 

produk pembiayaan dana berputar di Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi? 

 
4. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan ganti rugi pada 

pembiayaan musyarakah dalam produk pembiayaan dana berputar di Bank 

Syariah Mandiri Cabang Cimahi? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan: 

 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan ganti rugi pada pembiayaan musyarakah 

dalam produk pembiayaan dana berputar di Bank Syariah Mandiri Cabang 

Cimahi. 

 
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan dalam penetapan ganti rugi pada 

pembiayaan musyarakah dalam produk pembiayaan dana berputar di Bank 

Syariah Mandiri Cabang Cimahi. 

 
3. Untuk mengetahui kesesuaian Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 

tentang ta’widh dalam pelaksanaan ganti rugi pada pembiayaan musyarakah 

dalam produk pembiayaan dana berputar di Bank Syariah Mandiri Cabang 

Cimahi. 

 
4. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan ganti rugi 

pada pembiayaan musyarakah dalam produk pembiayaan dana berputar di 

Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi. 

 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

 

1. Kegunaan Teoritik, penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu ekonomi Islam khususnya pada bidang perbankan untuk 

mencermati masalah yang akan dihadapi oleh bank syariah sebagai pihak 

perantara lembaga keuangan dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 
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akan proses ta‟widh dalam bank syariah dan mengetahui juga pula 

perbandingan konsep dan aplikasinya. 

 
2. Kegunaan Praktik, memberikan informasi mengenai proses ta‟widh yang 

sesuai dengan syariah dan dapat menjadi sumber referensi dan sarana 

pemikiran bagi kalangan para akademisi dalam menunjang penelitian lainnya. 

 

 

E. Kerangka Pemikiran 

 

Pembiayaan modal kerja adalah salah satu bentuk dari pembiayaan 

produktif, yang merupakan pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam 

rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan seperti pembelian bahan 

baku/mentah, bahan penolong/pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi 

barang modal, piutang, dan lain-lain. Secara umum yang dimaksud pembiayaan 

jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan 

modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Veithzal Rivai dan 

Arviyan, 2010 : 718). 

 
Pembiayaan permodalan berupa skim pembiayaan modal kerja, fasilitas 

pembiayaan dana berputar untuk pembiayaan modal kerja secara umum untuk 

usaha yang memiliki pendapatan/revenue setiap bulan secara bekelanjutan. 

(Muhammad Syafi‟i Antonio, 2001: 161). 

 
Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah. Sebagai peusahaan, perbankan syariah bertugas 

mencari keuntungan. Namun, dengan memperhatikan prinsip syariah, maka 

perbankan syariah harus dapat mencari keuntungan secara halal, bebas dari 
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kebathilan, penzaliman, penipuan (gharar) dan lain-lain (Zuhairi Hasan, 2009: 

 

33). 

 

Berkenaan dengan hal tersebut, Islam sebagai ajaran yang universal telah 

memberikan pedoman tentang kegiatan ekonomi berupa prinsip-prinsip muamalah 

sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Juhaya S. Praja (2004: 113-114) dalam 

buku yang berjudul Filsafat Hukum Islam sebagai berikut: 

 
1. Asas tabadul al-manafi berarti bahwa segala bentuk kegiatan 

muamalah harus memberikan keuntungan yang bermanfaat bersama 

bagi pihak-pihak yang terlibat; 

 
2. Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang 

muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh 

segelintir orang sehingga harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir 

orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata di antara 

masyarakat, baik kaya maupun miskin; 

 
3. Asas „an-taradin atau suka sama suka, asas ini merupakan kelanjutan 

dari asas pemerataan di atas; 

 
4. Asas dalam al-gharar, berarti bahwa setiap bentuk muamalah tidak 

boleh ada gharar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan 

salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga 

mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam 

melakukan transaksi atau perikatan. Asas ini adalah kelanjutan dari 

asas ‘an-taraddin; 
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5. Asas al-birr wa al-taqwa, asas ini menekankan bentuk muamalah yang 

termasuk dalam kategori suka sama suka adalah sepanjang bentuk 

muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan 

saling menolong antar sesama manusia untuk al-birr wa al-taqwa, 

yakni kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya; 

 
6. Asas musyarakah, asas ini menghendaki bahwa setiap bentuk 

muamalah ialah musyrakah, yakni kerja sama antara pihak yang saling 

 
menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat juga bagi 

keseluruhan masyarakat manusia. 

 
Dikemukakan juga oleh Yadi Janwari (2005: 13) tentang kegiatan 

ekonomi yang berupa prinsip-prinsip muamalah dalam bukunya yang berjudul 

asuransi syariah, prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut: 

 
1. Pada dasarnya muamalah itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang 

mengharamkannya; 

 
2. Muamalah itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka; 

 

3. Muamalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan 

menolak madharat; 

 
4. Muamalah itu harus terlepas dari unsur gharar, kezaliman dan unsur 

lainnya yang diharamkan berdasarkan syara’. 

 

Pada dasarnya dalam kaidah hukum semua bentuk muamalah boleh 

dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya, sehingga ketika suatu transaksi 

baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi 

tersebut dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil al-Quran dan al- 
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Hadist yang melarangnya, baik secara eksplisit maupun implisit (Adiwarman A 

Karim, 2006: 29). Sebagaimana di dalam firman Allah Swt yang terdapat dalam 

surat Shad ayat 24 dan Hadist Tirmidzi : 

 

Al-Quran Surat Shad ayat 194 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“... Maka, barang siapa melakukan aniaya (Kerugian) kepadamu, balaslah ia, 

seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada 

Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.” 

 

Hadits Tirmidzi dari „Amr bin „Auf :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang 

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin 

terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal 

atau menghalalkan yang haram.” 

 

Musyarakah adalah kemitraan antara bank dan nasabah untuk bersama-

sama memberikan modal dengan cara membeli saham untuk membiayai suatu 

investasi (Sutan Remy Sjahdeini, 2007: 57). Dalam literatur ilmu fiqih terdapat 
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tiga istilah yang mengacu kepada pegertian percampuran, kemitraan, persekutuan, 

dan perkongsian yaitu al-musyarakat, al-syirkat,dan al-syarikat. Yang lebih tepat 

dari ketiga istilah itu ialah al-syirkat, oleh karena itu, literatur ilmu fiqih lebih 

banyak menggunakan istilah ini sedangkan peraturan perbankan syariah 

mempergunakan istilah musyarakah (Atang Abd Hakim, 2011: 244). 

 

Definisi al-syirkat menurut para ulama aliran fiqih ini diakomodir oleh 

fatwa DSN-MUI. Fatwa, dalam kaitannya dengan pembiayaan, mengartikan al-

syirkat dengan, “Pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau 

lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan 

kontribusi dana dengan ketentuanbahwa keuntungan dan risiko ditangggung 

bersama sesuai kesepakatan”. Pengertian ini dijadikan landasan oleh UU No.21 

Tahun 2008 dalam mendefinisikan al-syirkat secara operasional dan akan 

diuraikan kemudian. 

 

Al-musyarakah ada dua jenis yaitu, musyarakah pemilikan dan 

musyarakah akad (kontrak). Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, 

wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua 

orang atau lebih. Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua 

orang atau lebih setuju bahwa setiap orang dari mereka memberikan modal 

musyarakah. Mereka pun berbagi keuntungan. Musyarakah akad terbagi menjadi: 

al-inan, al-mufawadhah, al-‘amal, al-wujuh, dan al-mudharabah. Para Ulama 

berbeda pendapat tentang al-mudharabah, apakah ia termasuk jenis al-

musyarakah atau bukan. (Syafi‟i Antonio, 2001: 91-92). 
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Pada dasarnya dalam kaidah hukum semua bentuk muamalah boleh 

dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya, sehingga ketika suatu transaksi 

baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transakasi 

tersebut dianggap dapat diterima, kecuali terdapat implikasi al-Quran dan al-

Hadits yang melarangnya, baik secara eksplisit maupun implisit (Adiwarman A. 

Karim, 2006: 29). 

 

Perbankan Syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan yang hadir 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan suatu bentuk transaksi yang 

dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Namun, adakalanya dalam menjalankan 

transaksi para pihak dihadapkan sejumlah resiko yang bisa menyebabkan 

terjadinya kerugian risiko tersebut diantaranya bisa disebabkan wanprestasi atau 

kelalaian nasabah dengan menunda-nunda pembayaran. (Adiwarman A. Karim, 

2006: 254). 

 

Hal ini tentunya sangat berbeda dengan syariah yang sangat melindungi 

kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik bank syariah maupun nasabah, 

sehingga tidak boleh ada satu pun pihak yang dirugikan hak-haknya. Salah satu 

bentuk perlindungan yang ada dalam syariah adalah adanya mekanisme ta‟widh 

(pemberian ganti rugi) kepada pihak yang hak-haknya dilanggar. Sedangkan yang 

dimaksud dengan ta‟widh (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi 

akibat pelanggaran atau kekeliruan (Ahmad Kamil dan M.Fauzan, 2007: 828) 

 

Besar ganti rugi (ta‟widh) harus disesuaikan dengan kerugian riil (real 

loss), bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potensial loss). Hal ini 
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karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan kongkrit serta berharga 

(diizinkan syariat untuk dimanfaatkan) 

 

Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan 

uang/tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan/kesepakatan 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan 

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 pihak peminjam 

untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

imbalan atau bagi hasil (UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU RI No. 

7 tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 12). 

 

F. Langkah-langkah Penelitian 

 

Tekhnik penulisan yang digunakan untuk penelitian ini dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

 
1. Penentuan metode penelitian 

 

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, metode yang digunakan 

adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu metode dalam meneliti status 

kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem, pemikiran 

ataupun suatu kilas peristiwa masa lalu (historis). Tujuan dari penelitian 

deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara 

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki (Moch, Nazir, 2005: 63). 
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2. Jenis Data 

 

Jenis data dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif. Data 

kualitatif menurut Suharsimi Arkunto adalah data yang digambarkan dengan 

kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan Penelitian kualitatif adalah 

menghasilkan prosedur analisi yang tidak menggunakan prosedur analisis 

yang tidak menggunakan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur 

analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara 

kuantifikasi lainnya (Lexy M Maleong, 1998: 3). 

 
Alasan penulis memilih data kualitatif 

 

a. Prosedur kualitatif lebih mudah untuk beradaptasi ketika menghadapi 

kompleksitas fakta. 

 
b. Penelitian ini berkaitan langsung dengan kebenaran antara peneliti dengan 

sumber penelitian. 

 

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang pelaksanaan ta‟widh pada akad 

musyarakah dalam produk pembiayaan dana berputar di Bank Syariah 

Mandiri Cabang Cimahi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data kualitatif yang dibatasi pada empat jenis data yakni: 

 

a. Data mengenai pelaksanaan ganti rugi pada pembiayaan musyarakah 

dalam produk pembiayaan Dana Berputar di Bank Syariah Mandiri 

Cabang Cimahi. 
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b. Data mengenai pertimbangan dalam penetapan ta‟widh pada pembiayaan 

musyarakah dalam produk Pembiayaan Dana Berputar di Bank Syariah 

Mandiri Cabang Cimahi. 

 
c. Data mengenai tinjauan Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 

tentang ta’widh dalam pelaksanaan ganti rugi pada pembiayaan 

musyarakah dalam produk pembiayaan dana berputar di Bank Syariah 

Mandiri Cabang Cimahi. 

 
d. Data mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan ganti rugi 

pada pembiayaan musyarakah dalam produk pembiayaan dana berputar di 

Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi. 

 
3. Sumber Data 

 

Sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian yaitu sumber 

data primer dan sumber data sekunder. 

 
a. Sumber data primer 

 

Data yang berhubungan langsung dari masalah yang dibahas, sumber 

data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan karyawan Bank 

Syariah Mandiri Cabang Cimahi mengenai denda pada pembiayaan 

musyarakah. 

 
b. Sumber data sekunder 

 

Data yang diperoleh untuk melengkapi dan mendukung data primer yang 

berupa akad musyarakah, fatwa DSN MUI no.43/DSN-MUI/VIII/2004 

tentang ta’widh, artikel, dokumen-dokumen ilmiah, literatur yang 

berhubungan dengan pokok masalah yang diteliti. 
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4. Tehknik pengumpulan data 

 

Agar permasalahan-permasalahan yang diteliti dapat dipecahkan, maka 

diperlukan pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah itu dengan 

tehnik pengumpulan data sebagai berikut: 

 
a. Observasi yaitu suatu usaha untuk mendapatkan data yang dilakukan 

secara sistematis dengan prosedur yang terstandar. 

 
b. Wawancara yaitu tekhnik pengumpulan data dengan cara melakukan 

interview. 

 
c. Tekhnik bibliografi yaitu studi kepustakaan berupa pengumpulan data-

data tertulis yang terkait dengan objek kajian masalah penelitian yang 

diperoleh dari buku-buku, artikel, brosur dan sumber tertulis lainnya. 

 
5. Analisis Data 

 

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif dan 

induktif. Deduktif adalah suatu metode analisis data yang menarik hal-hal 

yang bersifat umum ke dalam yang bersifat khusus. Sedangkan induktif 

adalah suatu metode analisis data yang menarik hal-hal yang bersifat umum 

ke dalam hal-hal yang bersifat khusus. (Sutrisno Hadi, 1997). 


