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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 

(‘antaraddin minkum), dan tidak boleh ada pihak yang mendzalimi atau dizalimi. 

Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi 

dan bisnis, termasuk dalam bidang praktik perbankan.
1
 

Maka  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 

dibidang 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
  

BCA Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS), yang pada dasarnya 

salah satu Bank Syariah yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip 

syariah.
4
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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 konvesional adalah pemberian kredit, sedangkan dalam 

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

hasil.
5
 

BCA Syariah merupakan salah satu bank syariah yang turut serta dalam 

menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. Terkait dengan fungsi bank syariah 

yang kedua yaitu fungsi bank yang menyalurkan dana kepada masyarakat yang 

membutuhkan dana, dimana dalam BCA Syariah terdapat beberapa produk 

pembiayaan  usaha rakyat dengan menggunakan akad murābahah. Menurut 

Undang-Undang perbankan No. 10 Tahun 1998 pasal 1 angka 33, 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.
6
 

Pada dasarnya dalam setiap produk pembiayaan di perbankan mempunyai 

risiko yang dihadapi, begitupun pada pembiayaan usaha rakyat di BCA Syariah 

dengan menggunakan akad murābahah. Bank Islam menjadikan murābahah 

sebagai pembiayaan jangka pendek. Murābahah merupakan bentuk penjualan 

yang pembayarannya ditunda kesepakatan serta di dalamnya terdapat keuntungan 

yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pembiayaan murābahah adalah salah satu 
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produk yang dimiliki oleh bank syariah. Murābahah adalah menjual suatu barang 

dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya 

dengan harga yang lebih sebagai laba.
7
 Serta murābahah menurut Peraturan Bank 

Indonesia (PBI) adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang dengan 

margin keuntungan yang disepakati. 

Dalam risiko 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 bertrasaksi, 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 

ganti rugi (ta’widh) kepada pihak yang hak-haknya dilanggar.
8
 

Dalam fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi 

(ta’widh) fatwa ini dalam ketentuan khusus menyatakan jumlah ganti rugi 

besarnya harus ditetapkan sesuai dengan kerugian riil dan tata cara 

pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak serta besarnya ganti rugi ini 

tidak boleh dicantumkan dalam akad. 

Keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah dapat 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 pembayaran angsuran 

                                                             
7
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lebih dari satu hari telah ditentukan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh 

nasabah.  

Pada Bank BCA Syariah KCP Bina Usaha Rakyat Cikarang Selatan, bagi 

nasabah yang tidak bisa melakukan pembayaran baik karena lalai ataupun dengan 

sengaja tidak membayar kewajiban dalam pembiayaan usaha rakyat, maka setelah 

tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam akad, nasabah tersebut mendapatkan 

sanksi berupa ganti rugi (ta’wīdh). Berikut ilustrasi sederhana dari pembiayaan 

usaha rakyat di Bank BCA Syariah KCP Bina Usaha Rakyat Cikarang Selatan: 

Pak XXX mengajukan pembiayaan usaha rakyat ke Bank BCA Syariah 

KCP Bina Usaha Rakyat Cikarang Selatan dengan menggunakan akad 

murābahah, dengan rincian sebagai berikut :
9
 

a) Harga beli oleh Bank Rp 200.000.000,00 

b) Keuntungan/Margin Rp 60.800.096,96. 

c) Total yang harus dibayar nasabah Rp 260.800.096,96 

d) Jangka waktu pembiayaan 32 bulan dari sejak pengajuan 

e) Jumlah angsuran perbulan Rp 8.150.003,03 dengan angsuran 

perbulanan tetap. 

Dengan melihat ilustrasi di atas maka ketika pak XXX tidak melakukan 

pembayaran pada waktu yang sudah disepakati, maka pihak bank memberikan 

ta’wīdh sebesar Rp7.600.00 perhari dari jumlah angsuran yang di tentukan oleh 

pihak bank bagi nasabah yang mampu namun sengaja atau lalai dan bertikad tidak 

baik. 
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Ganti rugi yang harus dibayar oleh nasabah ketika tidak bisa melakukan 

pembayaran pembiayaan usaha rakyat. Dengan jumlah ta’wīdh yang akan 

semakin membesar setiap kali nasabah tidak bisa melakukan pembayaran,di 

khawatirkan kondisi tersebut akan sangat memberatkan dan merugikan pihak 

nasabah.    

B. Rumusan Masalah 

Pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah mempunyai risiko 

bagi nasabah yang terlambat membayar angsuran pembiayaan, BCA Syariah KCP 

Bina Usaha Rakyat Cikarang Selatan dalam penentuan ganti rugi yang secara sepihak 

memungkinkan adanya unsur gharar dan keterpaksaan bagi nasabah yang hendak 

mengajukan pembiayaan.  Namun BCA Syariah KCP Bina Usaha Rakyat Cikarang 

Selatan dalam menentukan ganti rugi berdasarkan plafond pembiayaan. Berdasarkan 

rumusan masalah tersebut dapat ditarik pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana implementasi ta’wīdh  bagi nasabah yang terlambat dalam  

pembayaran pembiayaan murābahah di BCA Syariah KCP Bina Usaha Rakyat 

Cikarang Selatan? 

2. Bagaimana penentuan besaran ta’wīdh bagi nasabah yang terlambat dalam  

pembayaran pembiayaan murābahah di BCA Syariah KCP Bina Usaha Rakyat 

Cikarang Selatan? 

3. Bagaimana harmonisasi antara penentuan besaran ta’wīdh pada denda 

keterlambatan dalam pembiayaan murābahah di BCA Syariah KCP Bina Usaha 

Rakyat Cikarang Selatan dengan Fatwa DSN MUI? 
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C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui implementasi ta’wīdh  bagi nasabah yang terlambat dalam  

pembayaran pembiayaan murābahah di BCA Syariah KCP Bina Usaha Rakyat 

Cikarang Selatan 

2. Untuk mengetahui penentuan besaran ta’wīdh bagi nasabah yang terlambat 

dalam pembayaran pembiayaan murābahah di BCA Syariah KCP Bina Usaha 

Rakyat  Cikarang Selatan 

3. Untuk mengetahui harmonisasi antara penentuan besaran ta’wīdh pada denda 

keterlambatan pada pembiayaan murābahah di BCA Syariah KCP Bina Usaha 

Rakyat Cikarang Selatan dengan Fatwa DSN MUI 

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 lembaga 

keuangan. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Penulis 

Untuk kepentingan akademik dalam menyusun skripsi sebagai syarat 

meraih gelar sarjana pada jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas 

Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 



7 
 

 
 

b. Bagi Masyarakat 

Dengan penelitian yang dilakukan penulis dapat menambah pemahaman 

dan wawasan masyarakat mengenai Perbankan Syariah khususnya BCA Syariah 

KCP BUR Cikarang Selatan. Dalam mensosialisasikan produknya terutama produk 

penyaluran dana (financing) pembiayaan murabahah serta konsekuensi jika 

nasabah menunda-nunda pembayaran dalam keadaan mampun membayarnya.  

E. Kerangka Pemikiran 

1. Studi terdahulu 

Penulispun sempat meninjau beberapa skripsi dan jurnal terdahulu yang 

membuat penelitian tentang denda yang diterapkan dalam pembiayaan 

murābahah, yaitu skripsi yang ditulis Nova Susilawati (2014), meneliti 

Pelaksanaan Denda pada Pembiayaan Griya iB Hasanah melalui Akad 

Murabahah di BNI Syariah Kantor Cabang Bandung. Pada skripsi ini denda 

keterlambatan yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah telah ditentukan di awal 

akad tanpa bank mengetahui keadaan yang dialami oleh nasabah. Serta 

menyimpulkan bahwa penetapan denda yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah 

itu tidak harmonis atau tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 

34/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta’wīdh) yang menyebutkan bahwa 

besarnya denda itu tidak boleh disebutkan atau dicantumkan dalam akad 

sedangkan di Bank BNI Syariah KC Bandung denda tersebut dicantumkan dalam 

akad.
10
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Skripsi yang di tulis Ayi Hikmat (2013) yang meneliti tentang Pelaksanaan 

Denda pada Pembiayaan iB Bisnis melalui Akad Murabahah di Bank CIMB 

Niaga Syariah Kantor Cabang Syariah Bandung. Pada skripsi ini denda yang 

ditentukan oleh Bank CIMB Niaga Syariah telah ditentukan di awal akad sebesar 

0,15%  yang dihitung perhari dari jumlah angsuran tertunggak tiap bulannya. 

Serta meyimpulkan bahwa penetapan denda yang dilakukan oleh Bank CIMB 

Niaga Syariah itu tidak harmonis atau tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah 

Nasional Nomor 34/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta’wīdh) yang 

menyebutkan bahwa besarnya denda itu tidak boleh disebutkan atau dicantumkan 

dalam akad sedangkan di Bank CIMB Niaga Syariah  KC Bandung denda tersebut 

dicantumkan jumlah nominal dendanya serta persentasenya dalam klausul akad.
11

 

Studi terdahulu yang ditulis terakhir oleh Eryq Andriqo Alqadar (2014) 

meneliti tentang Pelaksanaan Denda Pada Pembiayaan Murabahah dalam Produk 

BSM Oto di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor. Dalam skripsi ini denda yang 

di tetapkan oleh Bank Syariah Mandiri telah di cantumkan dalam klausul akad, 

denda yang harus di bayarkan oleh nasabah sebesar 0.00069 x nominal angsuran 

perhari untuk tiap hari keterlambatan terhitung sejak saat kewajiban pembayaran 

tersebut jatuh tempo. Hal ini tanpa mengetahui penyebab nasabah terlambat 

membayar angsuran. Serta ketidak sesuaian dengan fatwa Dewan Syariah 
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Di Bank CIMB Niaga Syariah Kantor Cabang Syariah Bandung, (skripsi SI Muamalah UIN SGD 
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Nasional No 34/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta’wīdh) yang telah di 

cantumkan dalam klausul akad dengan jumlah persentase.
12

 

Dari ketiga studi terdahulu dapat disimpulkan bahwa denda yang di 

tetapkan di ketiga bank itu berbeda-beda sesuai pemberlakuan yang ada di bank 

tersebut namun penetapan besaran dendanya telah di cantumkan di awal akad atau 

terdapat di klausul akad dengan menyebutkan persentase jumlah nominal denda 

yang harus dibayarkan oleh nasabah ketika terjadi keterlambatan pembayaran 

angsuran atau jatuh tempo, hal ini dilakukan sepihak oleh bank tanpa mengetahui 

penyebab nasabah tidak dapat membayar angsuran tepat waktu. Dan hal ini dari 

ketiga studi terdahulu ini memiliki kesamaan tentang keharmonisan dengan fatwa 

Dewan Syariah Nasional No 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta’wīdh) 

yang menyatakan bahwa besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad. 

2. Kerangka Berpikir 

Fiqh memberikan suatu aturan bahwa dalam setiap transaksi terhindar dari 

perbuatan yang dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi. Di lain pihak, 

fiqh juga menekankan bahwa setiap transaksi harus dapat memunculkan win-win 

solution yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang melakukan 

transaksi. 

Transaksi dalam ekonomi Islam hukumnya boleh selama tidak 

bertentangan dengan syari‟at, untuk itu transaksi dalam Islam dibuat dan didirikan 

atas dasar prinsip-prinsip dan asas-asas ekonomi syariah. Begitupun transaksi 
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Eryq Andriqo Alqadar, Pelaksanaan Denda pada Pembiayaan Murabahah Dalam 

Produk BSM OTO di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor, (skripsi SI Muamalah UIN SGD 

Bandung, 2014), tidak dipublikasikan 
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yang menggunakan akad murābahah harus memenuhi kriteria prinsip dan asas 

ekonomi syariah.  

Prinsip ekonomi syariah setidaknya ada tiga yaitu tauhid, prinsip keadilan 

dan prinsip amar ma’ruf nahyi munkar.
13

 

1. Prinsip tauhid, Wahbah al-Zuhaili menyebutkan, tauhid merupakan prinsip 

hukum Islam disamping keadilan. Artinya, hukum Islam berpijak diatas 

landasan tauhid dalam menegakan keadilan dengan cara menghukumi dengan 

benar (al-haq), membantu yang teraniaya, menolong fakir miskin dan 

senantiasa melakukan amar ma’ruf nahyi munkar.
14

 

2. Prinsip keadilan, keadilan merupakan dasar kesejahteraan dan kemakmuran. 

Prinsip keadilan ini dalam perbankan syariah melewati sistem bagi 

keuntungan dan kerugian yang menggantikan sistem riba, keadilan dapat 

terjadi karena semua pihak saling berbagi, baik keuntungan maupun risiko 

kerugian sehinggga akan menciptakan posisi berimbang. Dalam jangka 

panjang, prinsip ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena 

hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal, tetapi juga oleh 

pengelola modal.
15

 

3. Prinsip amar ma’ruf nahyi munkar, atau menyuruh kepada kebaikan dan 

melarang berbuat kemunkaran dalam hal ini adalah kebohongan, kecurangan 

dalam berekonomi dengan menerapkan kejujuran, ini senantiasa menjadi 

landasan umum dan utama dalam kegiatan ekonomi dalam Islam, tujuan dari 

                                                             
13

Atang Abd. Hakim, Fiqh Perbankan Syariah (Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam 

Peraturan Perundang-Undangan), (Bandung: PT Refika Aditama, 2011). hlm. 146. 
14

Ibid. 
15

Ibid., hlm. 151. 
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amar ma’ruf nahyi munkar adalah adanya kebahagiaan (al-muflih). Secara 

nyata dalam perbankan syariah di Indonesia prinsip amar ma’ruf nahyi 

munkar adalah dengan disahkannya Undang-Undang Perbankan Syariah 

nomor 21 tahun 2008 yang didalamnya berisi aturan-aturan dan larangan-

larangan dalam pelaksaan perbankan. Sehingga produk-produk perbankan 

syariah harus sesuai dengan aturan tersebut.
16

 

4. Prinsip Kemerdekaan (al-Hurriyyah). Kebebasan dalam arti luas yang 

mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individual maupun berserikat, 

kebebasan beragama, kebebasan berserikat, dan kebebasan berpolitik.  

Kebebasan individual meliputi kebebasan dalam melakukan suatu perbuatan 

atau tidak melakukan suatu perbuatan. Kebebasan beragama dalam Islam 

dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan di dalam beragama. Prinsip 

kebebasan ini menghendaki agar agama dan hukum Islam ini tidak disiarkan 

berdasarkan paksaan, akan tetapi berdasarkan penjelasan, demontrasi, 

argumentasi, dan pernyataan yang meyakinkan.
17

 

5. Prinsip  Persamaan atau egalitas (al-Musamah). Prinsip ini merupakan bagian 

terpenting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam 

menggerakan dan mengontrol sosial, tetapi tidaklah berarti hukum Islam 

menghendaki masyarakat tanpa kelas ala komunisme. 

6. Prinsip al-Ta’awun (tolong-menolong). Prinsip ini berarti bantu membantu 

antara sesama anggota masyarakat. Bantu membantu ini diarahkan sesuai 

dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan 
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Ibid., hlm. 156. 
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Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Tasikmalaya: Lathifah Press, 1992), hlm. 76. 
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ketakwaan kepada Allah, prinsip ini menghendaki kaum muslim saling 

menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. 

7. Prinsip Toleransi (tasamuh). Hukum Islam mengharuskan umatnya hidup 

rukum dan damai di muka bumi tanpa memandang ras dan warna kulit. 

Toleransi yang dikehendaki Islam ialah toleransi yang menjamin tidak 

terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. Toleransi hanya dapat diterima 

apabila tidak merugikan agama Islam.
18

 

Kemudian agar setiap bentuk muamalah itu benar-benar bermanfaat dan 

mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta tidak mengandung kemafsadatan 

dan kedzaliman maka kegiatan muamalah harus mengandung asas-asas mumalah 

yaitu sebagai berikut:
19

 

1. Asas Taba’dulul Mana’fi 

Asas taba’dulul mana’fi berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah 

harus memberikan keuntungan dan manfaaat bersama bagi pihak-pihak yang 

terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip atta’awun atau mu’a’wanah 

sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-

pihak dalam masyarakat dalam rangka kesejahteraan bersama.  

Asas taba’dulul mana’fi  adalah kelanjutan dari prinsip kepemilikan dalam 

hukum Islam yang menyatakan bahwa segala yang di langit dan di bumi pada 

hakikatnya adalah milik Allah. Dengan demikian, manusia sama sekali bukan 

pemilik yang berhak sepenuhnya atas harta yang ada di muka bumi ini, 

                                                             
18

Ibid. 
19

Ibid., hlm. 113-115. 
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melainkan hanya sebagai pemilik hak memanfaatkannya. Prinsip hukum tentang 

pemilikan ini didasarkan atas firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 17: 

... نَ ُهمَ   اَوهلِل ُمْلُك السََّماَواِت َوْاأَلْرِض َوَمابَ ي ْ ... 

“...Dan milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara 

keduanya...”
20

 

2. Asas Pemerataan 

Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang 

muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir 

orang sehingga harta itu harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat, 

baik kaya maupun miskin. Oleh karena itu, dibuatlah hukum zakat, sodaqah, 

infaq dan lain sebagainya, di samping dihalalkannya bentuk-bentuk pemindangan 

pemilikan harta dengan cara yang sah, seperti; jual-beli, sewa-menyewa dan lain 

sebagainya. Asas ini merupakan pelaksanaan firman Allah dalam surat al-Hasyr 

ayat 7: 

 ...َكْي الََيُكوَن ُدوَلًة بَ ْْيَ ْاأَلْغِنَيآِء ِمنُكمْ  ...

“...Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di 

antara kamu...”
21

 

3. Asas ‘an tara’din atau Suka Sama Suka 

Asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di atas. Asas ini 

menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus 

                                                             
20

Soenarjo dkk, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta:Bulan Bintang,1989), hlm. 88. 
21

Ibid., hlm.435. 
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berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan 

melakukan suatu bentuk muamalah, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam 

menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk 

muamalah lainnya. Asas ini didasarkan atas firman Allah surat al-An‟am ayat 

152 dan surat al-Baqarah ayat 282. 

4. Asas Adamul Gurar 

Asas adamul gurar yang berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak 

boleh ada gurar 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 salah satu transaksi atau perikatan. 

Asas ini adalah kelanjutan dari ‘an tara’din. 

5. Asas al-Bir wa al-Taqwa 

Asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori 

suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu 

dalam rangka pelaksanaan saling tolong menolong antar sesama manusia untuk 

al-bir wa al-taqwa, yakni kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya. 

Dengan kata lain, muamalah yang bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan 

dan ketkawaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum. 

6. Asas Musyarakah 

Asas musyarakah menghendaki bahwa bentuk muamalah merupakan 

musyarakah,yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja 

bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia. 

Oleh karena itu, ada sejumlah harta yang dalam muamalah yang diperlakukan 
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sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki oleh 

perorangan. Asas ini melahirkan dua bentuk pemilikan: Pertama, milik pribadi 

atau perorangan (milk adamiy), yakni harta atau benda dan manfaat yang dapat 

dimiliki secara perorangan. Kedua. Milik bersama atau milik umum yang disebut 

haqq Allah atau haqqullah. Benda atau harta milik Allah itu dikuasai oleh 

pemerintah, seperti; air, udara, dan kandungan bumi, baik mineral maupun 

barang tambang lainnya. 

Perkataan aqdu mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu apabila 

seseorang mengadakan janji kedua ada orang lain yang menyetujui janji tersebut 

serta menyatakan pula suatu janji yang berhubung dengan janji yang pertama, 

maka terjadilah perikatan dua buah janji (‘ahdu) dari dua orang yang mempunyai 

hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan.
22

 Suatu akad 

terjadi karena adanya dua orang atau lebih yang melakukan perjanjian dan 

disetujui oleh keduanya. 

Dalam setiap transaksi di perbankan syariah menggunakan akad yang 

menjadi syarat sahnya bertransaksi. Secara umum menurut Ibnu Taimiyyah 

dalam bukunya Nazhariyah Al-Aqdi dimana dalam bukunya itu menjelaskan 

pendapat ulama Syafi‟iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, bahwa pengertian akad 

adalah: 

َفِر َد ٍة َكا ْلوَ ارَ  بِِ  ُكلُّ َما َعَز َم اْلَمْر ُء َعَل ِفْعِلِو َسوَا ٌء َصَد رَ  ِبرَا ِء َوالطَّلاَلِق َواْلَيِمْْيِ أَْم ْقِف َواألِ ٍة ُمن ْ
ا َل إِ ِاْحَتا َج  ََ .ا ِر َو الت َّوِْكْيِل َوالرَّ ْىنِ َكا ْلبَ ْيِع َوااِلْيَ ئِِو   ِإ رَا َد ََ ْْيِ ِق  ِإ ْْ  

 

                                                             
22

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,(Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 45. 
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“Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang yang dikerjakan oleh 

seseorang berdasarkan keinginnannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan 

atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan dua orang seperti jual beli, 

perwakilan dan gadai.”
23

  

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II tentang akad, akad 

adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih 

untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.
24

 

Akad tabarru adalah segala 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 baik. Akad tijarah adalah segala 

macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad ini dilakukan 

dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh akad 

tijarah adalah akad-akad investasi, jual-beli, sewa-menyewa.
25

  

Selanjutnya, akad diurutkan dari tingkat keabsahannya yaitu (a) akad 

shahih;(b) akad batil; (c) akad fasid.
26

 

a. Akad Shahih 

Kontrak (akad) dianggap sah ketika semua elemen atau rukun kontrak 

(bentuk atau penawaran dan penerimaan, objek dan pihak terkait dalam kontrak) 

ada sesuai dengan susunannya, kondisi setiap elemen atau rukun telah dipenuhi 

                                                             
23

Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 44. 
24

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Tentang Akad, (Bandung: Fokusmedia, 

2008), hlm. 15. 
25

Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan. (Jakarta: Rajawali 

Press.2004), hlm. 70. 
26

Daeng naja, Akad Bank Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), hlm. 100. 
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dan ia terbebas dari aktivitas eksternal yang dilarang, seperti riba, gharar, dan 

sebagainya. Bentuk kontrak (akad) menuntut kesesuaian di antra penawaran dan 

penerimaan, pernyataan keduanya dalam sesi yang sama dan keberadaan ijab 

hingga pernyataan qabul. Ia juga menuntut semua pihak dalam kontrak (akad) 

sehat secara mental dan dewasa dalam usia, serta objeknya harus diperbolehkan, 

ada, dapat diserahkan dan dikenal. 

b. Akad Batil 

Ahli-ahli hukum Hanafiyah mendefinisikan akad batil secara singkat 

sebagai akad yang secara syara tidak sah pokok dan sifatnya. Yang dimaksud 

dengan akad yang pokoknya tidak memenuhi ketentuan syara dan karena itu tidak 

sah adalah akad yang tidak memenuhi seluruh rukun dan syarat terbentuknya 

akad, sebagaimana yang telah disebutkan. Apabila salah satu saja dari rukun dan 

syarat terbentuknya akad tersebut tidak ada wujudnya, apabila pokoknya tidak 

sah, otomatis tidak sah sifatnya. 

Hukum akad batil yaitu akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat 

terbentuknya akad, dapat diringkas sebagai berikut : Pertama, akad tersebut tidak 

ada wujudnya secara syar‟i, dan karena itu tidak melahirkan akibat hukum 

apapun. Kedua, apabila telah dilaksanakan oleh para pihak, akad batil itu wajib 

dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakannya akad 

batil tersebut. Ketiga, akad batil tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi 

izin, misalnya karena transaksi tersebut kepada akad yang sebenarnya tidak ada 

secara syar‟i, dan juga karena pembenaran hanya berlaku terhadap akad maukuf. 

Keempat, akad batil tidak perlu di-fasakh (dilakukan pembatalan) karena akad ini 
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sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada. Setiap pihak yang berkepentingan, 

dapat berpegang kepada kebatalan itu, seperti pembeli berpegang terhadap 

kebatalan dalam berhadapan dengan penjual dan penjual terhadapan dengan 

pembeli. Kelima, ketentuan lewat waktu tidak berlaku terhadap kebatalan. 

c. Akad fasid 

Akad fasid menurut ahli-ahli hukum Hanafi adalah akad yang menurut 

syara sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Perbedaan dengan akad batil tidak 

sah, baik pokok maupun sifatnya. Yang dimaksud dengan pokok disini adalah 

rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad, dan yang dimaksud dengan 

sifat adalah syarat-syarat keabsahan akad yang telah disebutkan terlebih dahulu. 

Jadi singkatnya, akad batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun 

atau syarat pembentukan akad, sedangkan akad fasid adalah akad yang telah 

memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, tetapi tidak memenuhi syarat 

keabsahan akad. 

Teori akad fasid merupakan kehususan Mazhab Hanafi, yang 

membedakan akad batil dan akad fasid. Akad batil sama sekali tidak ada 

wujudnya dan tidak pernah terbentuk karena tidak memenuhi salah satu rukun 

atau salah satu syarat terbentuknya akad, sedangkan akad fasid telah terbentuk 

dan telah memiliki wujud syar‟i, hanya saja terjadi kerusakan pada sifat-sifatnya 

karena tidak memenuhi salah satu syarat keabsahan akad. Jadi akad fasid , 

meskipun tidak sah karena kurang syarat keabsahannya. Namun, ia telah 

terbentuk dan mempunyai keberadaan syar‟i. Oleh karena itu, ia berbeda dengan 
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akad batil yaitu dalam beberapa hal akad fasid mungkin dapat menimbulkan 

akibat hukum. 

Dalam transaksi murābahah yang menyebabkan utang piutang bagi yang 

melakukan akad tersebut. Dalam penagihan utang bank terhadap nasabah, maka 

tagihlah utang tersebut dengan cara yang baik. Seperti hadits dibawah ini  

Dari Jabir bin „Abdilah, Rasulullah SAW Bersabda : 

 َرِحَم هللاُ َرُجاَل ََسًْحا اِ َذا َب َع, َو ِإ َذا ْشَتَد ى, َو ِإ َذا اق َْتَض 

“ Semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika 

menjual, ketika membeli dan ketika menagih hak (utangnya).” (HR. Bukhari)
27

 

Yang dimaksud dengan ketika menagih haknya (utangnya) adalah 

meminta dipenuhi haknya dengan memberi kemudahan tanpa terus mendesak. 

Ibnu hajar mengatakan dalam hadits ini terdapat dorongan untuk memberi 

kelapangan dalam setiap muamalah dan dorongan untuk memberi kelapangan 

ketika meminta hak dengan cara yang baik.  

Tidak hanya menagih utang dengan cara yang baik serta untuk 

memberikan tenggang waktu bagi orang yang kesulitan dalam membayar 

utangnya. Seperti halnya dalam surat Al-Baqarah ayat 280  

ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم ََ ْعَلُمونَ  ُقوا َخي ْ  َوِإن َكاَن ُذو ُعْسرٍَة فَ َنِظرٌَة ِإَل َمْيَسرٍَة َوأَْن َََصدَّ

“ Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 

tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedahkan (sebagian atau semua 

utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”
28

 
                                                             

27
Bukhari, Ringkasan Shahih Bukhari, (diterjemahkan oleh Imam Az Azubaidi), 

(Solo:Insan Kamil, 2016), no. 2076, hlm. 407. 
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Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada kita untuk bersabar terhadap 

orang yang berada dalam kesulitan, dimana orang tersebut belum bisa melunasi 

utang. Maka berilah tangguh terhadapnya. Hal ini tidak seperti perlakuan orang 

jahiliyah dahulu yang menyatakan kepada yang berutang ketika tiba batas waktu 

pelunasan “ kamu harus lunasi utangmu tersebut, jika tidak kamu akan kena 

riba”. Memberi tenggang waktu terhadap orang yang kesulitan adalah wajib. 

Selanjutnya jika ingin membebaskan utangnya, maka hukumnya sunah. Karena 

barang siapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah 

akan memberinya kemudahan di dunia dan di akhirat. 

Rasulullah SAW bersabda :  

ْبُن قَ ْيٍس , َعْن َز ْيِد  َد ا ُو دَ  , َعنْ يُّ َما َن الرَّ ا ِز يْ ْسَحا ُق ْبُن ُسلَ  إِ  ثَ َنا ثَ َنا اَبُ ْو ُكَر ْيِب, َحدَّ  َحدَّ 
َْْظَر ُمْعِسرًا, ِِب َصا ِلِح , َعْن أَ ِِب ُىِر يْ َر َة , َقا َل : َقا َل َر ُسو أَ  أَ ْسَلَم , َعنْ  ْبنِ  ُل هللِا : َمْن أَ   
اَل ِظلَّ ِإ أَل ظَلَّوُ  َعْر ِشِو يَ ْومَ  لِّ يَ ْو َم الِقَيا َمِة ََتَْت ظِ  أَ ْو َو َضَع َلُو, أَظَلَُّو هللاُ    

 

Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Ishaq bin Sulaiman Ar-Razi 

menceritakan kepada kami dari Daud bin Qais, dari Zaid bin Aslam, dari Abu 

Shalih dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda : “barang 

siapa yang memberi tempo (kelonggaran waktu) pembayaran utang kepada 

orang yang kesulitan atau membebaskannya maka Allah akan menempatkan 

dibawah nauangan arsy-Nya hari kiamat nanti yang tidak ada naungan kecuali 

nauangannya.
29

 

F. Langkah – langkah Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengetahui 

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

yang memerlukan jawaban atau ingin membuktikan sesuatu yang telah lama 

                                                                                                                                                                       
28

Soenarjo dkk, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 37. 
29

Tirmidzi, Sahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi, 

(diterjemahkan oleh Muhammad Nashiruddin Al-Albani), (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), no. 

1360, hlm. 77. 
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dialaminya selama hidup, atau untuk mengetahui berbagai latar belakang 

terjadinya sesuatu.
30

 

Penyusunan skripsi ini penulis melakukan langkah-langkah penelitian 

sebagai berikut: 

1. Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian 

yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris ini adalah suatu metode 

penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan 

meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dapat 

dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada 

didalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.
31

 

Pada penelitian yuridis empiris maka yang diteliti pada awalnya adalah 

data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data 

primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Pada penelitian ini hendak 

mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu 

mengenai efektivitasnya, maka definisi-definisi operasional dapat diambil dari 

peraturan perundang-undangan tersebut.
32

 

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 sebuat fakta yang diketahui, 

atau proses deduktif merupakan suatu proses yang dimulai dengan inti uraian 
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Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 39. 
31

Soenarjo Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas 

Indonesia (UI-Press), 1986), hlm. 52. 
32 Ibid. 
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yang kemudian diikuti dengan penjelasan dan analisis untuk mengambil suatu 

kesimpulan. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan bagaimana Penentuan 

Besaran  Ganti Rugi pada Denda Keterlambatan dalam Pembiayaan Murābahah Di BCA 

Syariah KCP Bina Usaha Rakyat Cikarang Selatan 

2. Sumber Data 

Dilihat dari letaknya, data dapat dikumpulkan dengan menggunakan 

sumber primer dan sumber sekunder, sumber primer adalah sumber data langsung 

memberikan data kepada peneliti, dan sumber sekunder merupakan sumber yang 

tidak langsung memberikan data kepada peneliti.
33

 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 BCA Syariah KCP 

Bina Usaha Rakyat Cikarang Selatan. Sumber data sekunder yaitu bahan pustaka 

yang merujuk atau yang mengutip kepada sumber primer.
34

 

3. 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 ini dihubungkan dengan masalah yang dibahas tentang implementasi 

ta’wīdh bagi nasabah yang terlambat dalam pembayaran pembiayaan murābahah 

di BCA Syariah KCP Bina Usaha Rakyat Cikarang Selatan, penentuan besaran 

ta’wīdh bagi nasabah yang terlambat dalam pembayaran pembiayaaan murābahah 

di BCA Syariah KCP Bina Usaha Rakyat Cikarang Selatan, dan harmonisasi 
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antara penentuan besaran ta’wīdh pada denda keterlambatan dalam pembiayaan 

murābahah di BCA Syariah KCP Bina Usaha Rakyat Cikarang Selatan dengan 

Fatwa DSN MUI. 

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 maupun dengan menggunakan telepon. 

Adapun responden yang diwawancarai adalah Marketing Pembiayaan BCA 

Syariah KCP Bina Usaha Rakyat Cikarang Selatan Ibu Nur Ratih Puspitadewi.  

b. Studi Kepustakaan, yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah 

penelitian kritis terhadap teks atau sumber pustaka tertentu atau mencari 

berbagai buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh 

penulis. 

c. Dokumentasi, selain melalui wawancara dan studi kepustakaan, informasi 

juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan. Data berupa dokumen seperti 

ini bisa digunakan untuk menggali informasi implementasi penentuan  ganti 

rugi pada pembiayaan murābahah. Penelitian perlu memiliki kepekaan 

teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekedar 
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dokumen yang tidak bermakna. Yaitu data-data dari BCA Syariah KCP Bina 

Usaha Rakyat Cikarang Selatan. 

5. 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. 

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.  


