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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perbankan merupakan salah satu lembaga penting dalam perekonomian 

masyarakat. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf  hidup rakyat 

banyak. Sedangkan bank syariah sendiri merupakan bank yang menjalankan 

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.1  

Bank merupakan lembaga keuangan yang bergerak di bidang perantara 

antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan 

dana, dalam mewujudkan suatu kegiatan usaha yang sesuai dengan hukum 

Islam.2 Bank syariah merupakan suatu lembaga yang menjalankan sistem 

operasionalnya sesuai prinsip syariah yakni tidak mengandung sistem bunga 

(riba), tidak mengandung unsur spekulasi (maisyir), serta tidak mengandung 

unsur ketidakpastian (gharar). Jenis kegiatan yang dijalankan oleh bank syariah 

tidak jauh berbeda dengan bank konvensional pada umumnya, yakni dalam 

bidang pendanaan, pembiayaan dan jasa. 

                                                             
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan 

Syariah. 
2 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,(Yogyakarta: UPP AMP YPKN, 

2005), hlm. 15. 
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Pembiayaan sendiri menggunakan dasar kepercayaan, dalam bank 

syariah sendiri merupakan suatu kegiatan bisnis yang dijalakan oleh pihak bank 

untuk mendukung investasi yang telah direncanakan tentunya berdasarkan prinsip 

syariah.3 Dalam pembiayaan pada bank syariah yang secara umum terbagi dalam 

tiga prinsip, yaitu prinsip bagi hasil, sewa atau jasa dan prinsip jual beli. Prinsip 

jual beli yang menggunakan akad seperti murabahah, salam, istishna. Sampai 

saat ini perbankan syariah masih di dominasi oleh prinsip jual beli dengan akad 

murabahah khususnya. Murabahah merupakan produk pembiayaan perbankan 

syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk jual beli (ba’i atau sale).4 

Dominasi jenis pembiayaan murabahah dibandingkan jenis pembiayaan 

lainnya disebabkan oleh beberapa faktor, dari sisi penawaran bank syariah 

pembiayaan murabahah dinilai lebih minim resikonya dibandingkan dengan jenis 

pembiayaan bagi hasil. Selain itu pengembalian yang telah ditentukan sejak awal 

juga memudahkan bank dalam memprediksi keuntungan yang akan diperoleh. 

Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang 

menyatakan bahwa dalam jual beli murabahah adalah barang yang 

diperjualbelikan bukanlah barang yang diharamkan oleh syariat Islam. Dewan 

Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 mensyaratkan bank memberi 

tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang 

                                                             
3 Adiwarman A Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada,2013), hlm. 681. 
4 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek 

Hukumnya, (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2015), hlm. 196. 
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diperlukannya. Selanjutnya nasabah membayar harga barang tersebut 

berdasarkan jangka waktu dan metode yang telah disepakati.5 

Pada implementasinya dalam melakukan transaksi pembiayaan, 

sebelumnya antara pihak bank dan nasabah selalu membuat kesepakatan dalam 

bentuk sebuah akad pembiayaan yang berisikan kesepakatan kedua belah pihak. 

Dengan demikian keduanya secara otomatis telah terikat oleh perjanjian dan 

hukum yang telah dibuat bersama. Namun dalam praktiknya kegiatan pembiayaan 

ini tidak selalu dalam keadaan lancar. Salah satu risiko yang akan dihadapi oleh 

semua bank syariah adalah sering dijumpai cedera janji yang dilakukan oleh pihak 

nasabah. Cedera janji ini dikarenakan pihak nasabah tidak melakukan 

kewajibannya kepada pihak bank sesuai apa yang telah disepakati sebelumnya, 

entah sengaja tidak sengaja ataupun dalam keadaaan memaksa.6 

Cedera janji atau wanprestasi ini terjadi dikarenakan hubungan 

kontraktual, suatu kontrak dibuat dalam rangka mengatur hubungan hukum antara 

kepentingan pihak yang melaksanakan kontrak tersebut.7 Suatu kontrak memuat 

isi mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terikat dan sah dimata hukum. 

Kontrak yang sah dimata hukum tidak boleh diubah atau dibatalkan secara 

sepihak. Wanprestasi merupakan keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi 

kewajiban prestasi perikatannya dengan baik dan debitur memiliki unsur salah. 

Maksud salah dalam hal ini merupakan kesalahan debitur yang tidak dapat 

                                                             
5 Rizal Yaya, Akuntansi Perbankan Syariah,(Jakarta: Salemba Empat, 2014),hlm. 160. 
6 Subekti, Hukum Perjanjian ,(Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 1. 
7 Yahman, Karakteristik Wanprestasi dn Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari 

Hubungan Kontraktual, (Jakarta : Prestas Pustaka , 2011), hlm. 49. 
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memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya. Menurut pandangan hukum perdata 

wanprestasi adalah keadaan debitur yang ingkar janji, sedangkan dalam dunia 

perbankan wanprestasi disebut juga sebagai keadaan kredit macet yang tidak 

dapat melunasinya tepat pada waktunya disebut sebagai pembiayaan bermasalah.8 

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 

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.9 

Perlu dipahami bersama ta ’widh berbeda dengan ta 'zir, walaupun proses 

yang terjadi adanya kesamaan dinamakan kalalaian dengan menunda-nunda 

pembayaran.  Ta'zir (denda) dana yang dikumpulkan masuk kedalam dana sosial, 

yang sebelumnya sudah ada dalam perjanjian dan besarannya pun telah ditentukan 

dan bukan karena kasus force majeure, sedangkan ta’widh (ganti rugi) dananya 

masuk sebagai pendapatan bank dan besarnya pun ditentukan sesuai dengan 

kerugian riil dan bukan karena kehilangan kesempatan atau time value of money. 

Berdasarkan fatwa tersebut, nasabah yang lalai bisa dikenakan denda atau 

ta’zir. Selain itu dananya juga tidak dimasukkan sebagai pendapatan bank 

                                                             
8 J. Satrio, Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi, (Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 3. 
9 Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan Ekonomi 

Syariah, hlm. 82. 
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malainkan sebagai dana sosial, tentu hal ini berbeda dengan ta'widh seperti yang 

telah dikatakan sebelumnya. Dan fatwa tentang ta'zir No.17/DSN-MUI/IX/2000 

tentu berbeda dengan fatwa No.43/DSN-MUI/III/2004 tentang ta'widh (ganti 

rugi).  

Ketentuan lain yang menjadi sumber kekuatan hukum yang berfungsi 

sebagai penguat landasan yuridis (hukum) yang mengatur tentang penghimpunan 

dan penyaluran dana adalah Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang 

akad perhimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip syariah. Dengan peraturan Bank Indonesia dan Fatwa 

DSN di atas menunjukkan bahwa bank khususnya Bank Syariah Mandiri KC  

Rancaekek  diperbolehkan untuk menerapkan ta 'widh terhadap nasabah yang lalai 

sehingga terjadi kerugian. Kerugian yang dimaksud adalah kerugian secara ril 

akibat logis dari perpanjangan pembayaran yang telah jatuh tempo, seperti biaya 

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

survey, pengawasan).  

Apabila perpanjangan pembayaran atau jatuh tempo terjadi, hal ini akan 

berdampak kepada penurunan kolektabilitas, sehingga pencadangan penghapusan 

aktiva produktif akan meningkat. Ini dapat mengurangi perhitungan keuntungan 

bagi LKS. Ta’widh ini digunakan sebagai ganti rugi terhadap segala biaya-biaya 

riil yang telah dikeluarkan agar tidak kehilangan ongkos kerja dan diakui sebagai 

pendapatan bank syariah. 
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Dalam ketentuan fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 

disebutkan dalam ketentuan umum poin (2) “kerugian yang dapat dikenakan 

ta’widh sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat 

diperhitungkan dengan jelas”. Ganti rugi yang dikenakan kepada pihak nasabah 

adalah kerugian yang sebenarnya dikeluarkan dalam rangka penagihan yang 

seharusnya diterima pihak lawan, akan tetapi pada kenyataannya yang terdapat di 

Bank Syariah Mandiri KC Rancaekek belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang 

di fatwakan. 

Dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 dalam ketentuan ganti rugi pasal 19 poin 

(a) disebutkan bahwa kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada 

nasabah, kemudian dalam poin (e) menyebutkan bahwa klausul pengenaan ganti 

rugi harus secara jelas dalam akad dan dipahami oleh nasabah, kemudian dalam 

Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri disebutkan 

bahwa dalam addendum akad penetapan ganti rugi dan tata cara perhitungan biaya 

ganti rugi harus di tuangkan. Dalam aplikasinya pihak bank menghitung besaran 

ganti rugi berdasarkan analisis sepihak, dimana pihak bank akan menghitung 

besaran ganti rugi berdasarkan jumlah outstanding yang tersisa serta lamanya 

nasabah mengajukan perpanjangan masa bayar. Kemudian dalam pihak bank tidak 

mencantumkan nominal pengenaan ganti rugi dalam addendum akadnya, pihak 

bank hanya mencantumkan perubahan jangka waktu dan hanya memberitahukan 

kepada nasabah jumlah nominal ganti rugi tersebut pada jadwal yang kemudian 

akan diangsur nasabah perbulannya, tanpa memberitahukan rincian peruntukan 

biaya ganti rugi tersebut.  
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Hal ini menimbulkan keraguan pada pihak nasabah yang wanprestasi, 

mengenai peruntukan biaya kerugian yang telah dikeluarkan pihak bank atas 

kelalaiannya. Penetapan ganti rugi yang harus dibayar ini akan semakin membesar 

tergantung sisa pokok hutang (outstanding) dan lamanya masa perpanjangan, 

sehingga tidak menutup kemungkinan akan memberatkan dan adanya unsur 

keterpakasaan pada pihak nasabah wanprestasi tersebut. Terlebih sebagian besar 

nasabah yang mengajukan perpanjangan masa bayar dikarenakan penurunan 

kemampuan membayar atau force majeure, tentu penambahan ganti rugi ini 

memberatkan. Utang-piutang dengan ganti rugi ini sangat berisiko, karena sedikit 

saja penambahan terhadap utang yang tidak diketahui sumbernya akan menjurus 

pada riba. 

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian diatas penulis tertarik untuk 

mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana upaya yang dilakukan pihak Bank 

Syariah Mandiri KC Rancaekek dalam mengatasi wanprestasi nasabah terhadap 

perjanjian yang telah disepakati kedalam judul : Ta’widh Bagi Nasabah 

Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Warung Mikro Di Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Rancaekek.  

B. Rumusan Masalah 

Dalam kegiatan suatu kontrak yang dilakukan pihak bank dan nasabah, 

masih sering ditemui kendala yakni wanprestasi. Mengacu pada Fatwa DSN-MUI 

No.43 DSN-MUI/VIII/2004 menurut ketentuan umum pada poin 2 kerugian riil 

harus dapat diperhitungkan dengan jelas, namun nasabah wanprestasi yang 
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diberikan perpanjangan waktu masa bayar kembali dibebankan biaya ganti rugi 

yang tidak dijelaskan dalam addendum akadnya. 

Adapun pertanyaan penelitian dari masalah ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan produk pembiayaan  murabahah warung 

mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rancaekek? 

2. Bagaimana pelaksanaan ta’widh bagi nasabah wanprestasi pada 

pembiayaan murabahah warung mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Rancaekek? 

3. Bagaimana harmonisasi fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 

tentang penetapan ta’widh bagi nasabah wanprestasi pada produk 

pembiayan murabahah warung mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Rancaekek? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah diatas, 

maka dapat dilihat tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan produk pembiayaan murabahah 

warung mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rancaekek. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan ta’widh pada pembiayaan murabahah 

warung mikro Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rancaekek. 

3. Untuk mengetahui harmonisasi Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-

MUI/VIII/2004 tentang penetapan ta’widh pada produk pembiayaan 
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murabahah warung mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Rancaekek. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Sebagai sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum 

ekonomi syariah mengenai proses pemberian ta’widh (ganti rugi) pada nasabah 

wanprestasi berdasarkan syariah. 

2. Secara Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

berkaitan dengan proses pemberian ta’widh (ganti rugi) kepada nasabah yang 

wanprestasi yang di terapkan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rancaekek 

E. Studi Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bukan penelitian yang baru , 

sebelumnya seperti dengan penelitian yang dilakukan oleh Evi Fatimah(2011) 

tentang “Pelaksanaan Ganti Rugi dalam Pembiayaan ARRUM (Ar Rahn Untuk 

Usaha Mikro Kecil) di Perum Pegadaian Kantor Wilayah Bandung”. Penulis 

menyimpulkan bahwa pengenaan ganti rugi akibat wanprestasi adalah upaya 

pendisliplinan kepada nasabah, oleh karena itu besarannya dicantumkan di awal 

akad dalam  hitungan tertentu. Sementara ketentuan fatwa yang seharusnya tidak 

diperbolehkan dicantumkan dalam akad, karena ditakutkan akan menjurus kepada 

riba. Sedangkan bedanya dengan penelitian ini adalah pengenaan ganti rugi 

(ta’widh) tidak dicantumkan di awal akad, namun pengenaan ta’widh ini 
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berdasarkan outstandinng pokok yang tersisa dan tempo pembayaran berdasarkan 

jangka waktu tersisa.10 

Selanjutnya adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Siti Marini 

Fatimah (2013) tentang “Aplikasi Ta’widh Pada Pembiayaan Murabahah di Bank 

Jabar Banten Syariah KCP Sumedang”. Dalam kesimpulannya penulis 

menjelaskan bahwa nasabah yang mampu namun sengaja menunda pembayaran 

kewajibannya akan dikenakan 5% dari jumlah pembiayaan dan dicantumkan di 

dalam akadnya. Sedangkan berdasarkan fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 

pada ketentuannya bahwa besaran gant rugi ini tidak boleh dicantumkan di awal 

akad karena dikhawatirkan mengandunng unsur riba. Perbedaannya dengan 

skripsi ini adalah tidak dicantumkan di awal akadnya, ketentuan pengenaannya 

dicantumkan dalam addendum akad yang baru. Namun besaran biaya riil tidak 

dicantumkan secara jelas di dalamnya, sehingga menimbulkan keraguan.11 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Tia Mutiara Sari (2016) yang 

melakukan penelitian tentang “Penentuan Ta’widh Dalam Produk iB Hasanah 

Card di Bank BNI Syariah Cabang Bandung”. Penulis menyimpulkan bahwa 

pengenaan ganti rugi akan keterlambatan nasabah membayar kewajibannya akan 

dikenakan 10% dari total tagihan, kemudian akan dikalikan lamanya nasabah 

menunggak atau minimal Rp.50.000.  menurut penulis hal ini belum sesuai 

dengan ketentuan fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 bahwa pengenaan 

                                                             
10 Evi Fatimah, Pelaksanaan Ganti Rugi dalam Pembiayaan ARRUM (Ar Rahn Untuk 

Usaha Mikro Kecil) di Perum Pegadaian Kantor Wilayah Bandung, (Skripsi S1 FSH UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung). 
11 Siti Marini Fatimah, Aplikasi Ta’widh Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Jabar 

Banten Syariah KCP Sumedang, (Skripsi S1 FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung). 
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ganti rugi adalah kerugian riil bukan karena lamanya menunggak sehingga 

menimbulkan ketidakpastian. Sedangkan dalam penelitian ini membahas 

pengenaan ta’widh diberikan ketika nasabah melewati batas waktu toleransi, dan 

memiliki itikad baik membayar dan melakukan perpanjangan terlebih dahulu. 

Sementara pengenaan besaran ganti ruginya dilakukan berdasarkan besaran 

outstanding yang tersisa. 12 

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Iyan Hudayani (2017), 

membahas “Penentuan Ta’widh Pada Produk Pembiayaan Serambi Mikro di Bank 

BJB Syariah KCP Sumedang”. Peneliti menjelaskan bahwa dalam penentuan 

ganti rugi kepada pihak bank telah membuat ketentuan pada awal akad. Ketentuan 

ini memuat besaran 0,0000325 yang dikalikan plafon pembiayaan sesuai lamanya 

hari keterlambatan. Namun, menurut kesimpulan penulis hal ini diperbolehkan 

dengan catatan peruntukan biaya ganti rugi sesuai dengan yang tercantum dalam 

Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004. Kemudian bedanya dengan penelitian 

ini adalah penentuan ganti rugi tidak ditentukan di awal akad, namun pengenaan 

ganti rugi dilakukan setelah nasabah wanprestasi dalam batas waktu sesuai acuan 

dalam Standar Operasional Produk Mikro Bank Syariah Mandiri.13 

 

 

 

                                                             
12 Tia Mutiara Sari, Penentuan Ta’widh Dalam Produk iB Hasanah Card di Bank BNI 

Syariah Cabang Bandung, (Skripsi S1 FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung). 
13 Iyan Hudayani, Penentuan Ta’widh Pada Produk Pembiayaan Serambi Mikro di Bank 

BJB Syariah KCP Sumedang, (Skripsi S1 FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung). 
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Tabel 1.1 

Studi Terdahulu 

No Penulis Skripsi Persamaan Perbedaan 

1. Evi Fatimah 

(2011) 

Produk yang diteliti 

merupakan pembiayaan 

terhadap usaha mikro. 

Penulis meneliti nasabah 

dikenai ta’widh 

berdasarkan outstanding 

dan jangka waktu sisa 

pembiayaan yang belum 

terlunasi. Sedangkan Evi 

Fatimah meneliti 

berdasarkan lamanya 

nasabah telat membayar. 

 

2. Siti Martini 

Fatimah (2013) 

Menggunakan Fatwa DSN 

MUI No. 43/DSN-

MUI/VIII/2004 sebagai 

salahsatu acuan ketentuan 

hukumnya. 

Penulis meneliti 

mengenai penentuan 

besaran ta’widh tidak 

tercantum di awal akad. 

Sedangkan Siti Martini 

Fatimah meneliti ta’widh 

yang dicantumkan di 

awal akad. 

3. Tia Mutiara Sari 

(2016)  

Pemberlakuan ta’widh 

terhadap nasabah yang 

melakukan kelalaian dalam 

membayar angsurannya. 

Penulis meneliti ta’widh 

pada produk pembiayaan 

warung mikro. 

Sedangkan Tia Mutiara 

Sari meneliti ta’widh 

pada produk iB Hasanah 

card. 



13 
 

 
 

4. Iyan Hudayani 

(2017) 

Metode pembayaran ta’widh  

yang dilakukan oleh pihak 

nasabah yakni dengan 

diakumulasikan kedalam 

angsuran perbulannya. 

Penulis meneliti 

ketentuan bank 

menentukan besaran 

ta’widh setelah adanya 

wanprestasi. Sedangkan 

Iyan Hudayani meneliti 

ketentuan bank yang 

mencantumkan besaran 

ganti rugi di awal akad. 

 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Kegiatan ekonomi merupakan aktivitas yang erat kaitannya dengan 

utang-piutang. Di negara manapun utang-piutang dianggap sebagai hal yang 

berada pada tingkat kewajaran.14 Dalam lembaga keuangan sendiri, utang-piutang 

merupakan tanggungan kewajiban yang diakibatkan adanya kegiatan jual beli 

yang dilakukan secara tangguh maupun secara pinjam-meminjam. Utang-piutang 

atau kredit akan terjadi kepada pihak yang meminjam uang kepada lembaga 

keuangan, dalam hal ini adalah bank kemudian dibayar secara angsuran sesuai 

kesepakatan kedua pihak yakni harian, mingguan, dan yang paling lazim adalah 

bulanan.15 

Diperkuat dengan ayat al-Quran mengenai kebolehan dalam pinjam-

meminjam atau utang-piutang: 

                                                             
14 Ade Sofyan Mulazaid, Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah, (Jakarta : Kencana, 

2005), hlm. 334. 
15 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 

299. 
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َمْن ذَا الَِّذي يُْقِرُض اللَّهَ قَْرًضا َحَسنًا فَيَُضاِعفَهُ لَهُ أَْضعَافًا َكثِيَرةً َواللَّهُ يَْقبُِض 

 َويَْبُسُط َوإِلَْيِه تُْرَجعُونَ 

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang 

baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat 

gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah 

menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu 

dikembalikan.(QS. Al-Baqarah: 245).16 

Adanya tanggung jawab untuk menyelesaikan sesuatu yang merugikan 

dasarnya adalah pada kaidah hukum Islam yakni al-dhararu yuzal artinya bahaya 

(beban berat) termasuk didalamnya kerugian harus dihilangkan dengan 

menutupnya menggunakan ganti rugi. Kerugian disini adalah sesuatu berupa 

gangguan menyangkut harta kekayaan yang menyebabkan terjadinya pengurangan 

kuantitas atau manfaat.17 

Ta’widh secara umum adalah menutup kerugian yang terjadi akibat 

pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan kerugian ril yang dapat 

diperhitungkan dengan jelas dengan upaya untuk memperoleh pembayaran dan 

bukan kerugian yang diperkirakan kan terjadi karena peluang yang hilang. 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) dalam menutup kerugian 

yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.18 

                                                             
16 Abdul Aziz Sidqi, dkk, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bogor: PT Sygma Exa Grafika, 

2007) hlm. 45. 
17Fakhrurazy,https:fakhrurrzypi.wordpress.com/2010/02/13/tawid-ganti-rugi pem –

belaja- ran- bagi-nasabah-nakal/amp/, (diakses 31 januari 2018, pukul: 20:19). 
18  Ahmad Kamil dan M. Fauzan,…hlm. 828. 
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Kerugian yang dikenakan ta’widh adalah kerugian riil yang dapat 

diperhitungkan dengan jelas, yaitu kerugian riil akibat penundaan pembayaran, 

sehingga kerugian tersebut merubakan akibat yang logis dari keterlambatan 

pembayaran tersebut. Biaya riil ini merupakan biaya yang dikeluarkan dalam 

rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.19 

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

loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian 

yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang 

(opportunity loss atau al-filrshah aldhai'ah). Ganti rugi (ta 'widh) hanya boleh 

dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti 

salam, istishna', murabahah dan ijarah. Hal ini karena objek ganti rugi adalah 

harta yang ada dan konkret serta berharga (diizinkan syariat untuk 

dimanfaatkan).20 

Kerugian yang terjadi harus dihilangkan dan mengenai hal ganti rugi 

(ta’widh) pendapat para ulama sangat beragam yang berpendapat bahwa ganti rugi 

adalah sebagai kompensasi dari menutup kekeliruan yang telah dilakukan, 

kemudian berpendapat bahwa ganti rugi adalah bentuk kerugian ril sebagai akibat 

logis dari keterlambatan. 

Keterlambatan membayar yang disebabkan kelalaian atau kesengajaan 

diartikan sebagai suatu bentuk wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan 

                                                             
19 Adrian Sutedi, Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum,(Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 64. 
20 Adrian Sutedi,… hlm. 83. 
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yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi 

prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan 

memaksa.21 

Gagal bayar atau wanprestasi merupakan risiko yang dialami bank 

syariah dalam melakukan pembiayaan yang dimana risiko tersebut harus 

diminimalisir demi mendapatkan keuntungan yang maksimal. Akibat dari 

wanprestasi ini biasanya dikenakan sanksi ganti rugi, pembatalan kontrak, 

peralihan risiko, maupun membayar biaya perkaranya. 22 

Setiap pembiayaan memiliki jangka waktu yang telah disepakati. Dalam 

kasus konvensional ketika nasabah tidak dapat membayar hutangnya, tetap akan 

dikenakan bunga tambahan, mampu atau tidak mampu nasabahnya membayar 

utangnya. Hal ini tentu mengandung unsur keterpaksaan dan mengandung unsur 

riba yang mencekik. Namun berbeda dengan bank syariah, dimana debitur atau 

nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya pada jatuh tempo akan diberi 

kelonggaran waktu untuk membayarnya. Dalam praktiknya nasabah seringkali 

memanfaatkan kelonggaran tersebut sebagai hal yang dilakukan berulang. Tentu 

dampak dari hal ini adalah adanya kerugian yang ditanggung oleh pihak bank 

karena penguluran waktu pembayaran. Untuk menyikapi hal tersebut bank 

menggunakan sistem denda untuk keterlambatan yang bersifat ta’zir maupun 

ta’widh.23 

                                                             
21 Salim H.S, Hukum Kontrak,(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 99. 
22 Abdul R Saliman, …hlm. 60. 
23 Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga: Studi Kasus Larangan Riba dan Interpretasi 

Kontemporer, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2008), hlm.158. 
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Seperti halnya yang telah disinggung, bahwa ganti rugi adalah kerugian 

yang riil dan berlaku pada akad yang bersifat dain, salah satunya adalah akad 

murabahah . Akad murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan 

tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syariah, 

murabahah ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara pihak 

bank dan nasabah , dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian 

bahan baku atau modal kerja yang dibutuhkn oleh nasabah yang akan dibayar 

kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank+margin 

keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Namun praktiknya ketika mengajukan 

fasilitas pembiayaan, bank tidak memiliki persediaan barang yang diinginkan oleh 

pihak nasabah. Atas dasar tersebut, selanjutnya pihak bank akan melakukan 

pemesanan secara tunai dari pemasok yang dikehendaki nasabahnya. Kemudian 

pihak bank akan menjualnya kembali kepada nasabah disertai margin (ribhun) 

yang telah disetujui.24 

Landasan dari murabahah itu sendiri : 

بَا ََل يَقُوُموَن إَِلَّ َكَما ِل ََ يَقُوُم الَِّذي يَتََخبَُّطهُ الشَّْيَطاُن ِمَن الْ  الَِّذيَن يَأُْكلُوَن الر ِ َم ِّ ِ   ذَ 

بَا   فََمْن َجاَءهُ مَ  َم الر ِ بَا ۗ َوأََحلَّ اللَّهُ اْلبَْيَع َوَحرَّ ٌََ  ِمْن بِأَنَُّهْم قَالُوا إِنََّما اْلبَْيُع ِمثُْل الر ِ ْوِع

ئ ََِ أَْصَحاُب النَّاِر ۖ هُمْ َرب ِِه فَاْنتََهى  فَلَهُ َما َسلََف َوأَْمُرهُ إِ   فِيَها لَى اللَِّه ۖ َوَمْن َعادَ فَأُولَ 

 َخاِلدُونَ 

 

                                                             
24 Veitzhal Rivai, Islamic Banking and Finance Dari Teori Ke Praktik & Keuangan 

Syariah sebagai Solusi Bukan Alternatif, (Yogyakarta : BPFE, 2012), hlm.322. 
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Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai 

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 

maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka 

orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (QS. Al-

Baqarah: 275).25 

Transaksi muamalah dituangkan dalam bentuk akad tidak akan terlepas 

dari asas. Asas berasal dari bahasa arab yang berarti dasar atau landasan. Dalam  

landasan dalam perjanjian yang meliputi kemaslahatan, yakni : 

a. Asas tabadul al-manafi 

Bahwa segala transaksi harus memberikan keuntungan manfaat bersama 

bagi para pihak yang terlibat. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat 

relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal. Dengan maslahat yang 

dimaksudkan untuk memenuhi dan melindungi lima kepentingan pokok manusia 

yaitu melindungi religiusitas, jiwa serta raganya, akal pikiran, martabat diri dan 

keluarganya, serta harta kekayaannya. 

                                                             
25 Abdul Aziz Sidqi, dkk,… hlm. 47. 
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b. Asas pemerataan 

Asas ini dalam tataran ekonomi menempatkan manusia sebagai makhluk 

yang memilki kesempatan yang sama (setara) untuk memiliki, mengelola dan 

menikmati sumber daya ekonomi sesuai dengan kemampuannya. Manusia yang 

satu dengan yang lain memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing, 

sehingga hendaknya sesama mausia bisa saling melengkapi. Dalam pembagian 

hak dan kewajiban antara sesama manusia hendaknya berdasarkan kesetaraan dan 

tidak diperbolehkan terdapat kedzaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. 

c. Asas kerelaan 

Melakukan perjanjian bisnis harus dilakukan dengan cara saling suka 

sama suka atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang 

merasa kecewa. 

Asas kerelaan merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada 

umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup denngan adanya 

kesepakatan kedua belah pihak, yang merupakan persesuaian antara kehendak. 

d. Asas ‘adam al-gharar 

Gharar mengadung unsur spekulasi bahkan penipuan yang dapat 

meghilangkan ‘an taradhin. ‘adam al-gharar  mengandung arti bahwa pada 

setiap bentuk muamalah tidak boleh ada unsur gharar, yaitu tipu daya atau 

sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa diragukan oleh pihak lain 
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sehingga menyebabkan hilangnya unsur kerelaan dalam melakukan suatu 

transaksi.26 

e. Asas al-birr wa al- taqwa 

Asas ini mernekankan pada bentuk muamalah yang termasuk kategori 

suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu 

dalam rangka pelaksanaan saling tolong menolong antara sesama manusia yakni 

kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuk. Dengan kata lain, muamalah 

yang bertentangan dengan kebajikan dan ketakwaan atau bertentangan dengan 

tujuan-tujuan kebajikan dan ketakwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum. 

f. Asas musyarakah 

Asas musyarakah ini menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah 

merupakan kerjasama yang saling menguntungkan dan bersifat hak Allah  

(haqqullah). Benda atau milik Allah itu dikuasai oleh pemerintah seperti air, 

udara, dan kandungan bumi.27 

G. Langkah-Langkah Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Metode deskriptif adalah meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi, 

maupun pemikiran pada masa sekarang atau dengan kata lain yakni memaparkan 

atau menggambarkan mengenai fakta yang terjadi. Penelitian ini menggambarkan 

                                                             
26 Atang Abdul Hakim, Fiqih Perbankan Syariah, (Bandung:Refika Aditama,2011), 

hlm. 172. 
27 Juhaya S Praja, Filsafat Hukum Islam, (Tasikmalaya:Latifah Press, 1992),hlm.115. 
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dan meneliti tentang proses pemberian ta’widh  bagi nasabah yang wanprestasi 

yang terjadi di BSM KC Rancaekek. 

2. Sumber Data 

Penentuan sumber data dilaksanakan atas jenis data yang telah ditentukan, 

pada tahap ini ditentukan sumber data primer dan sekunder. 

a. Sumber data primer, yakni data yang diperoleh melalui data dokumentasi 

berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) bank terkait dan hasil 

wawancara di lapangan dan subjeknya meliputi : kepala warung mikro 

Bank Syariah Mandiri KC Rancaekek bapak Usep Rohendi. 

b. Sumber data sekunder, yakni data-data yang diperoleh dari sumber berupa 

literatur, artikel, tulisan ilmiah, yang dianggap relevan dengan topik 

penelitian dan sebagian besar bersumber dari studi kepustakaan. 

3. Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. 

Data ini diperoleh berdasarkan kondisi alamiah dan bukan berangkat dari data 

angka. Sehingga data diperoleh berdasarkan wawancara, melalui teknik observasi, 

serta studi kepustaan mengenai pemberian ta’widh (ganti rugi) pada nasabah yang 

wanprestasi. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan kegiatan pengumpulan data dengan cara 

bertanya langsung kepada pihak yang bersangkutan untuk memperoleh 

informasi mengenai objek yang akan diteliti. Peneliti melakukan 
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wawancara dengan Bapak Usep Rohendi sebagai Kepala Warung Mikro 

di BSM KC Rancaekek. 

b. Studi Kepustakaan 

Merupakan kegiatan pengumpulan informasi belalui sumber-

sumber yang berasal dari buku. Informasi yang terdapat dalam buku 

kemudian dikonversikan kedalam konsep yang ada relevansinya dengan 

objek penelitian. 

5. Analisis Data 

Data yang telah terkumpul selanjutnya diproses oleh peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif melalui tahapan sebagai berikut : 

a. Mengumpulkan data dari berbagai sumber data, baik sumber data 

primer maupun sumber data sekunder kemudian dilakukan 

pengolahan data dengan cara mengklasifikasikan data tersebut sebagai 

kriteria pokok bahasan dengan mengacu kepada rumusan masalah 

b. Memahami seluruh data yang telah terkumpul dari berbagai sumber, 

baik data yang bersifat primer maupun sekunder 

c. Mengklasifikasikan data berdasarkan satuan-satuan permasalahan 

sesuai dengan perumusan masalah yang telah dibuat 

d. Menganalisis data dengan teori yang telah dituangkan dalam kerangka 

pemikiran 

e. Menarik kesimpulan yang mengacu pada rumusan masalah yang 

dibuat.  


