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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Sejak terjadi krisis moneter di Indonesia dan banyak likuidasi pada bank-

bank konvensional, sedangkan Bank Muamalat Indonesia yang merupakan bank 

syari’ah pertama di Indonesia tetap bisa stabil dikondisi krisis moneter tersebut.  

Ini menjadi salah satu pemicu pada bank-bank konvensional lain untuk 

mendirikan Unit Usaha Syari’ah (UUS), Bank Syari’ah atau pun Bank 

Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS).  Keuangan syariah tidaklah baru, hanya 

saja baru pada tahun 1963 Lembaga Keuangan Syariah modern pertama bernama 

Mit Ghamr (bank simpanan) yang didirikan di Mesir.  Sedangkan Bank Syariah 

pertama di Asia adalah Muslim Pilgrims Savings Corporation (Tabungan Haji) di 

Malaysia, yang didirikan pada tahun 1963 untuk membantu orang menabung 

supaya bisa melaksanakan ibadah haji ke Mekkah dan Madinah.  Kemudian pada 

tahun 1975, IDB didirikan di Jeddah, Arab Saudi, ini adalah tonggak penting bagi 

keuangan syariah modern karena tingkat kerjasama yang terjadi di antara para 

negara berkembang Islam dalam pendirian bank tersebut (Daud Vicary Abdullah 

dan Keon Chee, 2012: 25). 

Sistem keuangan (financial system) pada umumnya merupakan suatu 

kesatuan sistem yang dibentuk dari semua lembaga keuangan yang ada dan yang 

kegiatan utamanya di bidang keuangan adalah menarik dana dari dan 

menyalurkannya kepada masyarakat.  Keberadaan sistem keuangan ini diharapkan 
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dapat melaksanakan fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan (financial 

intermediation) dan lembaga transmisi yang mampu menjembatani mereka yang 

kelebihan dana dan kekurangan dana, serta memperlancar transaksi ekonomi 

(Hermansyah, 2011:1). 

Sistem perbankan konvensional yang telah ada sebelumnya menjadi 

semakin lengkap dengan diintrodusirnya sistem perbankan syariah sehingga 

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan semua elemen masyarakat akan jasa 

perbankan tanpa perlu ragu lagi mengenai boleh atau tidaknya memakai jasa 

perbankan terutama jika ditinjau dari kaca mata agama.  Bahwa yang menjadi 

kritik sistem perbankan syariah terhadap perbankan konvensional bukan dalam 

hal fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary 

institution), akan tetapi karena dalam operasionalnya terdapat unsur-unsur yang 

dilarang berupa perjudian (maisyir), unsur ketidakpastian atau keraguan (gharar), 

unsur bunga (interest/riba) dan unsur kebathilan (Abdul Ghofur Anshori, 2009:1). 

Banyak dan bervariasinya kebutuhan masyarakat serta kemajuan zaman 

membuat bank syari’ah harus mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat itu, 

bersaing dalam memberikan pinjaman dengan syarat yang lebih mudah dari bank 

lain, lebih baik dalam memberikan pelayanan, memenuhi kebutuhan masyarakat 

akan hal yang lebih praktis dalam hal transaksi keuangan yang salah satunya yaitu 

dengan menggunakan syariah card.  Dimana dengan menggunakan kartu ini 

seseorang tidak perlu memegang uang secara fisik atau membawa-bawa uang 

dalam jumlah yang besar yang kemungkinan berat untuk dibawa-bawa dan 

memiliki risiko kehilangan yang cukup besar.  
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Ini pula yang dilakukan oleh Bank CIMB Niaga Syariah.  Bank CIMB 

Niaga Syariah menawarkan berbagai macam produk penghimpunan dana baik 

dalam bentuk tabungan, giro dan deposito, juga menawarkan produk pembiayaan 

kepada nasabah dan calon nasabahnya, baik berbentuk gadai emas, pemilikan 

kendaraan, pemilikan rumah, ada juga  CIMB Niaga Syariah Gold Card  

(www.cimbniagasyariah.com, diakses tanggal 17 April 2013). 

 CIMB Niaga Syariah Gold Card ini merupakan produk pinjaman atau 

pembiayaan dengan menggunakan alat berupa kartu, dimana didalamnya terdapat 

limit uang yang berbeda-beda antara Rp 3.000.000,- sampai Rp 100.000.000,-.  

Dimana syariah card merupakan produk baru yang dimiliki oleh bank syariah, 

yang praktiknya belum ditemukan disetiap bank syariah, tetapi baru terdapat pada 

beberapa bank syariah yang salah satunya itu terdapat pada Bank CIMB Niaga 

Syariah (Wawancara dengan Ibu Indri, tanggal 19 April 2013). 

Cukup banyaknya nasabah pengguna kartu kredit pada bank konvensional, 

ini dikarenakan kartu kredit lebih praktis dalam penggunaannya, menjadi salah 

satu alasan untuk bank syariah mengelurkan kartu kredit berbasis syariah 

mengingat bahwa dalam kartu kredit konvensional yang digunakan adalah sistem 

bunga, dimana itu tidak sesuai dengan prinsip syariah.  

Tetapi tidak bisa ditutupi pula bahwa banyak terjadi kredit macet 

disebabkan oleh produk ini dikarenakan tidak adanya jaminan sehingga tanggung 

jawab nasabah untuk membayar berbeda bila dibandingkan dengan pemberian 

kredit dengan menggunakan agunan.  Selain itu dampak negatif lain, dengan 

adanya kartu kredit ini tidak menutup kemungkinan untuk nasabahnya menjadi 

http://www.cimbniagasyariah.com/
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memiliki sifat yang konsumtif.  Mereka membeli barang-barang yang tidak terlalu 

dibutuhkan, sedangkan dalam Islam yang ada adalah pemenuhan kebutuhan bukan 

pemenuhan keinginan, sehingga dengan adanya kartu kredit syariah jangan 

sampai membuat nasabahnya menjadi memiliki sifat konsumtif dimana sifat itu 

sangat bertentangan dengan prinsip syariah. 

 Kartu kredit syariah ini mengacu pada Undang-undang Perbankan, 

Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 dan juga Fatwa Dewan 

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

perjanjian pembayarannya tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan akad yang 

telah ditentukan dan hanya bisa digunakan untuk transaksi yang sesuai dengan 

syariah saja (Ahmad Ifham Sholihin, 2010: 273). 

Dikatakan transaksi yang sesuai syariah yaitu transaksi yang halal  bukan 

haram (misal membeli minuman keras), maka itu membutuhkan pengawasan dari 

pihak bank selaku issuer bank.  Dikarenakan untuk mengetahui nasabah 

menggunakan kartu kredit syariah untuk transaksi yang halah atau haram cukup 

sulit dikarenakan dalam print out tagihan hanya ada nama merchant tempat 

nasabah menggunakan kartu tidak ada rincian mengenai barang atau jasa apa yang 

dibeli atau dimanfaatkan nasabah, maka harus ada inovasi yang dilakukan pihak 

bank dalam pengawasan kartu kredit tersebut.  Agar nantinya praktik yang 

dilakukan oleh nasabah tetap sesuai dengan syariah baik dalam pembelian barang-

barang yang halal maupun dalam penggunaannya yang tidak boleh berlebihan 

(konsumtif). 
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Dikarenakan fasilitas kartu kredit yang ada saat ini belum sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah, maka Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa yang 

berhubungan dengan hal tersebut agar dapat dijadikan pedoman untuk bank 

syariah agar dalam penggunaannya, syariah card ini tetap dapat sesuai dengan 

prinsip syariah.  Fatwa yang menjelaskan tentang kartu kredit ini yang pertama 

adalah Fatwa DSN-MUI No. 42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syariah Charge Card 

dan Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card (Sholihin, 

2010: 273). 

Kartu kredit syariah ini merupakan fasilitas kartu talangan yang 

dipergunakan oleh pemegang kartu sebagai alat bayar atau pengambilan uang 

tunai yang nantinya harus dikembalikan saat jatuh tempo sesuai dengan waktu 

yang telah ditetapkan.  Dimana dalam fatwa tersebut diatur beberapa ketentuan 

dan batasan dalam ketentuan mengenai fee maupun denda, dan yang membedakan 

adalah dalam Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card 

ada ketentuan mengenai ta’widh atau ganti rugi (Sholihin, 2010: 279). 

Dalam ketentuan yang diatur dalam fatwa itu terdapat tiga akad yang 

digunakan untuk produk ini yaitu akad kafalah, qardh dan ijarah.  Kafalah, dalam 

hal ini penerbit kartu menjadi penjamin (kafil) bagi pemegang kartu terhadap 

merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi antara 

pemegang kartu dengan merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau 

ATM bank penerbit kartu.  Atas pemberian kafalah penerbit kartu dapat menerima 

fee (ujrah kafalah).  Qardh, dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman 

(muqridh) kepada pemegang kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai dari bank 
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atau ATM bank penerbit kartu.  Ijarah, dalam hal ini penerbit kartu adalah 

penyedia sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu.  Atas 

ijarah ini, pemegang kartu dikenakan membership fee (Sholihin, 2010: 279). 

Untuk ketentuan lain yaitu mengenai batasan dari kartu kredit ini, dalam 

penggunaan kartu ini tidak boleh menimbulkan riba, tidak digunakan untuk 

transaksi yang haram atau maksiat, tidak mendorong pengeluaran yang 

berlebihan, tidak mengakibatkan hutang yang tidak pernah lunas, dan pemilik 

kartu ini harusnya orang yang memiliki kemampuan financial untuk melunasi 

hutangnya (Sholihin, 2010: 280). 

 Sedangkan untuk ketentuan mengenai denda, bank diperbolehkan 

mengenakan denda keterlambatan yang nantinya dana tersebut diakui sebagai 

dana sosial.  Juga denda karena melampaui pagu atau overlimit charge, 

dikarenakan pemegang kartu melampaui pagu yang diberikan dan dana ini juga 

diakui sebagai dana sosial.  Dan untuk ta’widh merupakan biaya ganti rugi yang 

disebabkan oleh kelalaian dalam membayar yang menyebabkan kerugian pada 

bank syariah, dimana dana tersebut menjadi pemasukan bank.  Pemberian ganti 

rugi (ta’widh) hanya terbatas pada kerugian yang riil saja dan tidak boleh 

dinyatakan di awal akad ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-

MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta’widh) (Fatwa DSN MUI, 2006: 312). 

 Dalam hal ini penulis lebih memfokuskan penelitian mengenai denda dan 

ganti rugi yang ada pada produk CIMB Niaga Syariah Gold Card pada Bank 

CIMB Niaga Syariah, mengingat produk ini merupakan produk yang baru 

terdapat pada beberapa bank syariah saja. 
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CIMB Niaga Syariah Gold Card adalah produk yang dimiliki oleh Bank 

CIMB Niaga Syariah yang dalam praktiknya menggunakan delapan akad yaitu 

akad qardh, kafalah, ijarah, wakalah wal murabahah, wakalah wal ijarah, 

murabahah,  ijarah, dan sharf.  Selain akad yang digunakan juga ada beberapa 

biaya dan perhitungan yang terdapat dalam produk CIMB Niaga Syariah Gold 

Card yang dimiliki oleh Bank CIMB Niaga Syariah, dimana kartu ini dapat 

digunakan dimana saja sebagai alat pembayaran untuk berbelanja maupun untuk 

tarik tunai baik itu ditempat yang bekerjasama dengan pihak bank maupun yang 

tidak bekerjasama.  Jika pemakaian kartu digunaan pada merchant yang 

bekerjasama dengan bank maka pembayaran dapat dicicil dan tidak ada biaya Net 

Payable Monthly Facility Charge (NPMFC). Tetapi untuk merchant yang tidak 

bekerjasama pembayarannya tidak dapat dijadikan cicilan tetapi harus penuh (full 

payment), jika tidak penuh  dalam pembayaran maka ada biaya Net Payable 

Monthly Facility Charge (NPMFC) yang dikenakan sebagai denda karena kurang 

bayar (Wawancara dengan Ibu Indri, tanggal 30 April 2013). 

Berikut ini beberapa jenis biaya yang terdapat dalam CIMB Niaga Syariah 

Gold Card yaitu: 
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Tabel 1 

Jenis Biaya Pada CIMB Niaga Syariah Gold Card 

 

Annual Fee 

    Basic 

    Supplement 

 

Free For Life 

Rp 150.000,- 

Cash Advance Fee Rp 50.000,- 

Batas Cash Advance…..% From Limit Per Day 25% 

Rp 2.000.000,- 

Batas Penarikan Cash Advance Per Transaksi Rp 1.000.000,- 

Late Charges Rp 0 

Ta’widh Rp 75.000,- 

Overlimit Fee Rp 100.000,- 

Card Replecement Fee Rp 75.000,- 

Copy of Billing Statement Fee Rp 25.000,- 

Copy Sales Draft Fee Rp 40.000,- 

Increase Limit Fee (Permanen/Sementara) Rp 50.000,- 

Card Cancellation Fee Rp 35.000,- 

Payment Fee 

ATM CIMB Niaga 

E-Payment CIMB Niaga 

Counter Bank CIMB Niaga 

ATM Bersama 

E-channel BCA 

E-channel Mandiri, BNI, Permata 

 

Free 

Free 

Sesuai Ketentuan 

Rp 5.000,- 

Rp 7.500,- 

Rp 5.000,- 

Sumber: Handout CIMB Niaga Syariah Gold Card 

 

CIMB Niaga Syariah Gold Card memiliki limit mulai dari Rp 3.000.000,- 

sampai dengan Rp 100.000.000,- dengan MFC atau Monthly Facility Charge 

mulai dari Rp 343.750,- sampai dengan Rp 5.800.000,-.  MFC merupakan biaya 

yang dibebankan kepada pemegang kartu setiap bulan yang akan dipotong atau 

dikurangi berdasarkan transaksi dan pembayarannya setiap bulan.  Dimana jika 

semakin besar pembayaran tagihan per bulannya semakin besar pula nilai rebate 

yang diberikan untuk menghitung nilai dari NPMFC atau Net Payable Monthly 
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Facility Charge nasabah yang bersangkutan. Untuk lebih jelas mengenai 

perhitungan NPMFC dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 2 

Ilustrasi Perhitungan CIMB Niaga Syariah Gold Card 

 

Ilustrasi  Perhitungan Net Payable Monthly Facility Charge 

Limit kartu Rp 3.000.000,- 

Monthly Facility Charge (include ta’widh, over limit fee dan 

cash advance fee) 

Rp    343.750,- 

Penggunaan kartu Rp 1.000.000,- 

Pembayaran (Rp  100.000,-) 

Outstanding setelah pembayaran Rp   900.000,- 

Rebate (Rp  310.000,-) 

Net Payable Monthly Facility Charge yang harus dibayar Rp      33.750,- 

Sumber: Handout CIMB Niaga Syariah Gold Card 

 

Net Payable Monthly Facility Charge (NPMFC) ini merupakan denda yang 

muncul diakibatkan karena nasabah melakukan pembayaran yang tidak penuh 

atau dengan kata lain merupakan denda kurang bayar (Wawancara dengan Ibu 

Indri, tanggal 30 April 2013). 

 Selain menerapkan denda kurang bayar ada denda lain yang diterapkan 

oleh Bank CIMB Niaga Syariah dalam produk ini yaitu denda keterlambatan yang 

besarnya sama Rp 75.000,- baik terlambat sehari sampai satu bulan juga untuk 

kartu dengan limit Rp 3.000.000,- sampai Rp 100.000.000,- (Wawancara dengan 

Ibu Indri, tanggal 30 April 2013). 

 Dalam lembar akad disebutkan bahwa denda keterlambatan Rp 0 artinya 

tidak ada denda yang diberikan jika nasabah terlambat membayar.  Biaya ta’widh 

sebesar Rp 75.000,- merupakan biaya yang digunakan kepada pemegang kartu 

sebagai ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan bank akibat 
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keterlambatan pembayarannya yang ditentukan diawal akad (Lemar Aplikasi 

CIMB Niaga Syariah Gold Card).  Dalam praktiknya dilapangan ternyata ta’widh 

itu sudah ditentukan pada awal akad dan dianggap sebagai nilai dari denda 

keterlambatan pembayaran yang besarnya ditentukan berdasarkan kebijaksanaan 

bank yang nantinya menjadi pemasukan untuk bank, sedangkan untuk biaya-biaya 

ganti rugi mengenai keterlambatan itu bank juga membebankan seluruhnya 

kepada pemegang kartu. 

Hal ini membuat ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih dalam dari 

sudut pandang hukum Islam mengenai kartu kredit syariah yang terdapat pada 

Bank CIMB Niaga Syariah.  Untuk itu penulis mengangkat judul Pelaksanaan 

Ta’widh pada Produk CIMB Niaga Syariah Gold Card di Bank CIMB Niaga 

Syariah Bandung. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pada CIMB Niaga Syariah Gold Card di 

Bank CIMB Niaga Syariah Bandung? 

2. Apa maslahat dan mafsadat dari penggunaan CIMB Niaga Syariah Gold 

Card di Bank CIMB Niaga Syariah Bandung? 

3. Bagaimana relevansi ta’widh pada CIMB Niaga Syariah Gold Card di 

Bank CIMB Niaga Syariah Bandung terhadap Fatwa DSN No. 54/DSN-

MUI/X/2006 mengenai Syariah Card?  
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pada CIMB Niaga Syariah Gold 

Card di Bank CIMB Niaga Syariah Bandung. 

2. Untuk mengetahui maslahat dan mafsadat dari penggunaan CIMB Niaga 

Syariah Gold Card di Bank CIMB Niaga Syariah Bandung. 

3. Untuk mengetahui relevansi ta’widh pada CIMB Niaga Syariah Gold Card 

di Bank CIMB Niaga Syariah Bandung terhadap Fatwa DSN No. 54/DSN-

MUI/X/2006 mengenai Syariah Card. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi 

perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya bidang hukum 

mu’amalah serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah 

yang dapat digunakan untuk melaksanakan kajian dan penelitian 

selanjutnya. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Memberikan saran dan masukan pada lembaga yang bersangkutan 

dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kiprah institusi atau 

perusahaan dalam meningkatkan ekonomi umat. 
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b. Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah yang 

terkait dengan penelitian ini dan diharapkan akan berguna bagi pihak-

pihak yang berminat terhadap masalah pada produk kartu kredit 

syariah. 

 

E. Kerangka Berfikir 

Muamalat dalam pengertian khusus yaitu hukum yang mengatur lalu lintas 

hubungan antar perorangan atau pihak menyangkut harta, terutama perikatan dan 

jual beli.  Dalam menjalankan kegiatan dalam bidang muamalat maka Lembaga 

Keuangan Syariah harus berpegang atau memperhatikan asas-asas muamalat.  

Asas-asas muamalat diantaranya: 

1. Asas Taba’dulul Mana’fi’ 

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

harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak 

yang terlibat. 

2. Asas Pemerataan 

Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang 

muamalat yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh 

segelintir orang sehingga harta harus terdistribusikan secara merata di 

antara masyarakat, baik kaya maupun miskin. 
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3. Asas ‘an tara’ din atau Suka Sama Suka 

Asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan.  Asas ini menyatakan 

bahwa setiap bentuk mu’amalat antar individu atau antar pihak harus 

berdasarkan kerelaan masing-masing.  Kerelaan disini dapat berarti 

kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti 

kerelaan dalam menerima dan/atau menyerahkan harta yang dijadikan 

obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya. 

4. Asas Adamul Gurar 

Asas adamul gurar berarti bahwa pada setiap bentuk mu’amalat 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 suatu 

transaksi atau perikatan. 

5. Asas al-birr wa al-taqwa 

Asas al-birr wa al-taqwa, yakni kebijakan dan ketakwaan dalam kebajikan 

dan ketakwaan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan dan 

ketakwaan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan dan 

ketakwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum. 

6. Asas Musyarakah 

Asas musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk mu’amalat 

merupakan musyarakah, yakni kerjasama antar pihak yang saling 
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menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi 

keseluruhan masyarakat manusia (Juhaya S. Praja, 1995: 113-115). 

Kerjasama tersebut dapat berupa pembiayaan yang bersifat produktif 

maupun konsumtif.  Dimana lembaga perbankan syariah dalam menjalankan 

kegiatan tersebut berpegang pada Al-Qur’an dan Hadits juga fatwa yang 

dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).  

Fatwa berasal dari beberapa unsur yang penting yaitu bersumber dari hukum yang 

diambil dari firman Allah dan sunah Rasul yang berupa teks hadis.  Pada dasarnya 

perbankan syariah telah menjadikan fatwa MUI sebagai landasan dalam 

mudah menjadi hukum positif (Zubairi Hasan, 2009: 53). 

Istilah pembiayaan pada intinya berarti I Believe, I Trust, “saya percaya” 

atau “saya menaruh kepercayaan”.  Perkataan pembiayaan yang artinya 

kepercayaan (trust), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh 

kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan.  

Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan 

ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah 

pihak (Veithzal Rivai,2008:3). 

Menurut UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, pengertian 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau tagihan 

yang dapat dipersamakan dengan itu berupa: 

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, 

menentukan prinsip syariah.  Dengan begitu maka fatwa MUI dapat dengan 
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2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 

bentuk ijarah muntahiya bittamlik. 

3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna. 

4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh. 

5. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. 

Dengan demikian, dalam praktiknya pembiayaan adalah: 

1. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan 

mendapatkan kembali suatu nilai ekonomis yang sama dikemudian hari. 

2. Suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut 

terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya 

dipisahkan oleh unsur waktu. 

3. Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seorang dapat 

mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan 

atas pertimbangan tertentu pula (Veithzal Rivai,2008:4). 

Penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Syariah dan UUS 

mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat 

berpengaruh terhadap kesehatan Bank Syariah dan UUS.  Mengingat bahwa 

penyaluran dana dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada 

Bank Syariah dan UUS, risiko yang dihadapi Bank Syariah dan UUS dapat 

berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut.  Oleh karena itu 

untuk memelihara kesehatan dan meningkatnya daya tahannya, bank diwajibkan 

menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan 
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berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian 

rupa sehingga tidak terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur 

tertentu (Hasan, 2009:115). 

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan.  Dengan 

demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan.  Hal ini berarti 

prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh 

penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati 

bersama.  Berdasarkan hal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembiayaan adalah: 

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (shahibul mal) dan 

penerima pembiayaan (mudharib).  Hubungan pemberian pembiayaan dan 

penerima pembiayaan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan, 

yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong menolong. 

2. Adanya kepercayaan shahibul mal kepada mudharib yang didasarkan atas 

prestasi dan potensi mudharib. 

3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak shahibul mal dengan pihak 

lainnya yang berjanji membayar dari mudharibkepada shahibul mal.  Janji 

membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) 

atau berupa instrumen (credit instrument). 

4. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari shahibul mal kepada 

mudharib. 

5. Adanya unsur waktu (time element). Unsur waktu merupakan unsur 

esensial pembiayaan.  Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat 

dari shahibul mal maupun dilihat dari mudharib.  Misalnya, pemilik uang 
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memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa 

yang akan datang.  Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak 

waktu antara produksi dan konsumsi. 

6. Adanya unsur risiko (degree of risk) baik di pihak shahibul mal maupun di 

pihak mudharib.  Risiko di pihak shahibul mal adalah risiko gagal bayar 

(risk of default), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau 

ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan 

membayar.  Risiko di pihak mudharib adalah kecurangan dari pihak 

pembiayaan, antara lain berupa shahibul mal yang dari bermaksud untuk 

mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang 

dijaminkan (Veithzal Rivai, 2008: 4-5). 

Ada begitu banyak pola pembiayaan yang ada dan ditawarkan oleh 

perbankan syariah saat ini, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif dengan 

menggunakan akad yang berbeda sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak 

menyalahi prinsip atau sesuai dengan aturan syariah.  Dan salah satu produk 

pembiayaan yang ada pada perbankan syariah saat ini adalah dengan 

menggunakan kartu pembiayaan berbasis sistem syariah atau kartu kredit syariah.   

Kartu kredit, yaitu jenis jasa bank yang diberikan kepada nasabah untuk 

bisa memperoleh kredit dari bank untuk pembelian barang-barang dagangan, 

mendapatkan uang tunai, pembayaran dan jasa lain-lain.  Kartu kredit berfungsi 

sebagai sarana pembayaran, pengganti uang tunai pada pembelian di tempat-

tempat tertentu, seperti Departmen Store, Pasar Swalayan, hotel, restoran dan 
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tempat-tempat yang telah mengikat perjanjian dengan bank penerbit kartu kredit 

tersebut (Ismail, 2011: 169). 

Adapun pengertian Syariah Card menurut Fatwa DSN No. 54 Syariah 

Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum 

(berdasarkan sistem yang sudah ada) antara pihak berdasarkan prinsip syariah 

sebagaimana diatur dalam fatwa ini. 

Meskipun dikatakan bahwa syariah card berfungsi seperti kartu kredit, 

tetapi pada syariah card itu tidak berlaku sistem bunga yang identik dengan riba 

karena syariah card menggunakan mekanisme akad berdasarkan prinsip-prinsip 

yang sesuai dengan ketentuan syariah.  Dimana dalam pemakaian syariah card 

juga diatur agar tidak terjadi pemborosan dalam pemakaiannya (Sholihin, 2010: 

279). 

Kartu kredit dari kacamata hukum memiliki sejumlah karakteristik sendiri, 

antra lain: kartu kredit terdiri dari dua akad, yaitu transaksi financial dan akad 

kredit.  Dalam kartu kredit, perusahaan dan lembaga penerbit kartu mendapatkan 

keuntungan dari dua sisi, yaitu dari sisi card holder dan merchant pemilik barang 

dan jasa yang telah memberikan barang dan jasanya kepada card holder  (Abdul 

Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Jakarta: 64). 

Ada beberapa biaya pada kartu kredit disamping bunga, pada satu kartu 

kredit menempel biaya-biaya tambahan yang mungkin tidak disadari pengguna.  

Itulah sebabnya menunda membayar tagihan kartu kredit akan semakin 

membuatnya membengkak.  Biaya-biaya tersebut diantaranya iuran tahunan, 

biaya bunga, biaya keterlambatan pembayaran, biaya penarikan tunai, biaya over 
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limit, biaya cek/giro ditolak, biaya penggantian kartu, biaya copy sales draft, 

biaya transfer dana, biaya pelayanan pembayaran, biaya permintaan salinan 

lembar pemberitahuan tagihan, biaya permintaan kenaikan limit, biaya materai 

lunas pembayaran, dan biaya administrasi (Serfianto, 2012: 117-118). 

Ada beberapa akad yang digunakan dalam kartu kredit syariah ini yaitu 

kafalah, qardh dan ijarah.  Kafalah berarti penjaminan dalam transaksi ini, qardh 

adalah pemberian pinjaman secara tunai dan ijarah sebagai penyedia sistem dan 

pelayanan pembayaran kartu.  Yang secara umum skema antara kartu kredit 

syariah dan kartu kredit konvensional tidak berbeda jauh.  Tetapi untuk kartu 

kredit syariah ada aturan-aturan lain yang sesuai syariah yang harus ditetapkan.  

Secara umum gambaran mengenai mekanisme penggunaan kartu kredit adalah 

sebagai berikut: 

Gambar 1 

Mekanisme Tagihan Kartu Kredit atau Syariah Card 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sumber: Johanes Ibrahim, 2004: 22 
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Dalam fatwa DSN baik itu fatwa tentang Syariah Charge Card maupun 

fatwa tentang  Syariah Card didalamnya diatur ketentuan mengenai denda, 

dimana disebutkan bahwa penerbit kartu boleh mengenakan denda keterlambatan 

pembayaran yang akan diakui sebagai dana sosial.  Dan ketentuan lain yang ada 

pada fatwa tentang Syariah Card yaitu mengenai ta’widh itu disebutkan bahwa 

penerbit kartu dapat mengenakan ta’widh yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya 

yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam 

membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.  Ketentuan ta’widh ini 

berdasarkan kepada Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 yaitu perhitungan 

kerugian riil yang secara nyata dialami bank yang besarnya akan diperhitungkan 

secara tertulis oleh bank kepada nasabah.  Jumlah biaya ganti rugi adalah sesuai 

dengan kerugian riil bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi  (Fatwa 

DSNMUI, 2006:321). 

 

F. Langkah-langkah Penelitian 

Ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh penulis guna 

memperlancar dan mempermudah penulis dalam penulisan skripsi ini. 

1. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.  

Penulisan deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah 

yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan suatu keadaan 

subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-
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lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana 

adanya (Hadari Nawawi, 2005: 63). 

Seperti cara pengajuan dan penggunaan syariah card, maslahat dan 

mafsadat syariah card dan biaya-biaya yang harus dibayar oleh nasabah 

dalam penggunaan syariah card ini, seperti biaya iuran, denda dan 

ta’widh. 

 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Bank CIMB Niaga Syariah Bandung, 

yaitu di Bank CIMB Niaga Syariah Kantor Cabang Utama Gatot Subroto 

di Jalan Gatot Subroto No. 10 dan Back Office Bank CIMB Niaga di Jalan 

Surya Sumantri. 

 

3. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana dapat diperoleh.  Sumber data dalam 

penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan 

sumber data sekunder (Cik Hasan Bisri, 2008: 64). 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer, adalah data yang menjadi sumber pokok dari 

data-data yang dikumpulkan. Dimana data primer ini didapat dari hasil 

wawancara dengan karyawan Bank CIMB Niaga Syariah yang terlibat 

langsung dalam pelaksanaan syariah card dan berkas dari pihak Bank 

CIMB Niaga Syariah mengenai CIMB Niaga Syariah Gold Card. 
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b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data-data lain yang menunjang data 

primer.  Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

berasal dari literature atau buku-buku yang relevan atau berkaitan 

dengan masalah penelitian tersebut serta data mengenai hal-hal atau 

variable yang berupa catatan dari hasil wawancara, internet, hasil 

survey lain-lain yang relevan dengan penelitian tersebut. 

 

4. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif.  

Metodologi kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati dan pendekatan ini diarahkan pada latar dan 

individu tersebut secara holistik (Lexy J. Moleong, 2004: 3). 

Data kualitatif yang dihimpun yaitu data yang berbentuk informasi dari 

pihak bank CIMB Niaga Syariah mengenai CIMB Niaga Syariah Gold 

Card yang berkaitan proses pelaksanaan pembiayaan, maslahat dan 

mafsadat dari penggunaan syariah card dan fatwa mengenai syariah card. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan beberapa teknik 

pengumpulan data yang dapat digunakan, diantaranya: 
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a. Observasi 

Observasi adalah kegiatan yang mengamati dan mencermati serta 

melakukan pencatatan data atas informasi yang sesuai dengan konteks 

penelitian (Mahi M. Hikmat, 2011: 73). 

Penulis melakukan pengamatan langsung dan penulisan secara 

sistematis ke lokasi penelitian.  Penulis melakukan observasi di Bank 

CIMB Niaga Syariah Bandung pada bulan April 2013. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna 

dalam suatu data tersebu (Beni Ahmad Saebani, 2008:190). 

Dimana wawancara ini dilakukan dengan staf dari pihak Bank CIMB 

Niaga Syariah, yaitu Ibu Indri Card Sales Representatif bagian Credit 

Card. Yang bertempat di Bank CIMB Niaga Syariah Kantor Cabang 

Utama Gatot Subroto di Jalan Gatot Subroto No. 10 Bandung dan Back 

Office Bank CIMB Niaga di  Jalan Surya Sumantri. 

c. Studi Pustaka (Dokumentasi) 

Studi pustaka yaitu penulis mencari dan menghimpun konsep-konsep 

yang ada hubungannya dengan topik penelitian.  Ini didapat dari buku-

buku yang berkaitan dengan kartu kredit, buku mengenai fatwa DSN-

MUI, handout mengenai CIMB Niaga Syariah Gold Card. 
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6. Analisis Data 

Setelah data terkumpul, kemudian data dianalisis dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Tahap menganalisis data, merupakan tahap yang 

akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah, 

dimana dari data-data yang telah ada akan diketahui bagaimana cara 

pengajuan pemilikan CIMB Niaga Syariah Gold Card, maslahat dan 

mafsadat dari CIMB Niaga Syariah Gold Card dan kesesuaian produk 

CIMB Niaga Syariah Gold Card terhadap Fatwa DSN No. 54/DSN-

MUI/X/2006 Tentang Syariah Card.  Yang pada akhirnya akan didapatkan 

kesimpulan penelitian. 


