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Manusia sebagai makhluk sosial dalam menjalankan kehidupan sehari-hari 

tidak terlepas dari bantuan orang lain. Salah satu bantuan orang lain yang terjadi 

dimasyarakat adalah suatu pertanggungan dalam bentuk kartu kredit syariah. 

Bentuk pertanggungan dalam kartu kredit syariah ini merupakan pertanggungan 

dalam hal menanggung harta. 

Pertanggungan atau penjaminan memang dibolehkan dalam Islam, karena 

pertanggungan atau penjaminan mengandung unsur tolong menolong. Akan tetapi 

proses pertanggungan dalam kartu kredit syariah terdapat ketentuan-ketentuan 

yang perlu dilihat kesesuaiannya dengan shara‟, seperti ketentuan dalam objek 

pertanggungan, potongan pembayaran serta ta’wid} dan denda. Karena itu penulis 

membuat rumusan masalah yang terdiri dari: 1. Bagaimana tinjauan hukum Islam 

terhadap objek pertanggungan dalam kartu kredit syariah? 2. Bagaimana tinjauan 

hukum Islam terhadap diskon yang harus diberikan kepada pihak penerbit kartu? 

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ta’wid} (ganti rugi) dan denda 

keterlambatan pembayaran tagihan? 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian library research, 

yakni menggunakan sumber-sumber data seperti wawancara dengan pihak terkait 

dan menggunakan berbagai buku yang berhubungan. Kemudian diolah dengan 

editing, organizing dan penemuan hasil riset, yang dilanjutkan dengan reduksi 

data, display data dan pemgambilan kesimpulan (verifikasi) untuk mengkaji 

substansi dari data-data yang sudah terkumpulkan mengenai permasalahan yang 

timbul, yang dititikberatkan pada aspek hukum, yaitu hukum Islam. 

Setelah melakukan analisa dari tinjauan hukum islam, dapat disimpulkan 

bahwa: Objek pertanggungan dalam kartu kredit syariah dalam Islam adalah sah, 

karena sudah memberlakukan kode-kode yang halal guna menghindari unsur 

ghara>r. Untuk potongan pembayaran (diskon) yang diberikan kepada pihak 

penerbit kartu hukumnya adalah boleh, karena bukan sebagai tambahan harga 

(riba>) melainkan sebagai upah jasa dan masing-masing pihak saling diuntungkan, 

buktinya dengan banyak toko (merchant) yang bekerja sama dengan pihak 

penerbit kartu. Ta’wid} dan denda keterlambatan pembayaran tagihan dalam kartu 

kredit syariah itu diperbolehkan, karena sebagai ganti rugi atas keterlambatan 

pembayaran dan sebagai konsekuensi atas penggunaan kartu kredit syariah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam mengemban misinya sebagai khalifah Allah di bumi, manusia 

tidak bisa lepas dari fitrahnya sebagai makhluk sosial. Dalam kerangka 

makhluk sosial inilah manusia melakukan muamalah sehari-hari dengan 

manusia yang lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Dalam praktik 

selanjutnya, Islam sebagai ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 

saw tidak hanya mengatur masalah-masalah ibadah, namun juga banyak 

membahas tentang masalah muamalah antar sesama manusia, yang semua itu 

menunjukkan betapa Islam adalah sebagai ajaran agama yang komplit dan 

mengatur semua aspek kehidupan manusia.
1
 

Khususnya dalam bidang ekonomi, dalam rangka mendukung 

pembangunan ekonomi, lembaga perbankan syariah dapat berperan dalam 

memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya.
2
 Perbankan syariah sebagai bank yang bebas bunga dalam menjual 

produk-produknya mendapatkan bagi hasil, margin, biaya administrasi dan 

fee. Pelayanan atau produk perbankan syariah di bidang jasa ini merupakan 

salah satu sektor pendapatan yang saat ini dikembangkan oleh bank-bank 

syariah.
3
 

                                                           
1
 Misbahul Munir, Implementasi Prudential Banking dalam Perbankan Syariah (Malang: 

UIN Malang Press, 2009), 9. 
2
 Burhanuddin, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2008), 285. 

3
Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2009), 152. 
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Salah satu produk baru yang cukup inovatif yang dikeluarkan oleh 

lembaga perbankan syariah adalah syariah card atau dikenal dengan istilah 

kartu kredit syariah. Kartu kredit syariah adalah cara mudah dan popular 

untuk membayar barang dan jasa tanpa menggunakan uang tunai pada waktu 

pembelian. Kebanyakan orang dewasa yang bekerja memiliki setidaknya satu 

kartu kredit.
4
 

Kartu kredit syariah dalam menjalankan aplikasinya menggunakan akad 

kafa>lah sebagai hubungan pertanggungan yang digunakan dalam menjalankan 

mekanisme transaksi kartu kredit syariah tersebut. Adapun pihak-pihak yang 

terkait dengan kartu kredit syariah adalah sebagai berikut: 

1. Penerbit kartu (mus}di>r al-bit}aqa>t) merupakan pihak atau lembaga yang 

mengeluarkan dan mengelola suatu kartu. Penerbit dapat berupa bank, 

lembaga keuangan dan perusahaan non lembaga keuangan yang 

mendapatkan izin dari Departemen Keuangan.
 5

 

2. Pemegang kartu (h}ami>l al-bit}aqa>t) adalah terdiri atas perseorangan yang 

telah memenuhi prosedur atau persyaratan yang ditetapkan oleh penerbit 

untuk dapat diterima sebagai anggota dan berhak menggunakan kartu 

sesuai dengan kegunaannya. 

3. Penerima kartu (qabi>l al-bit}aqa>t) adalah pihak yang menerima 

pembayaran dengan kartu atas transaksi jual beli barang atau jasa. Dalam 

hal ini sama dengan merchant, dapat berupa pedagang, toko, hotel, 

                                                           
4
 Daud Vicari Abdullah dan Keon Chee, Buku Pintar Keuangan Syariah, terj. Satrio Wahono 

(Jakarta: Zaman, 2012), 170. 
5
 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 

281. 
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restoran, travel, biro dan lainnya. Sebelumnya telah melakukan perjanjian 

dengan penerbit kartu (mus}di>r al-bit}aqa>t).6 

Dalam konteks Islam kafa>lah merupakan jaminan, beban atau 

tanggungan yang diberikan oleh penanggung (kafi>l) kepada pihak ketiga 

untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfu>l ‘anh, 

as}i>l). Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang 

dijamin.
7
 

Dalam hal ini, al-Qur‟an sendiri telah mengisyaratkan konsep 

pertanggungan tersebut dalam sebuah ayat: 

   

    

     

    

“Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang 

dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban 

unta, dan aku menjamin terhadapnya.” (QS. Yusu>f : 72)
8
 

 
Secara garis besar, akad kafa>lah dapat dibedakan menjadi kafa>lah bi al-

ma>l (jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang) dan kafa>lah bi al-

nafs  (jaminan atas diri).
9Kafa>lah bi al-ma>l atau kafa>lah hutang disyaratkan 

hendaknya nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya transaksi jaminan 

dan hendaknya barang yang dijamin diketahui, menurut mazhab Syafi‟i dan 

                                                           
6
 Ibid.,282. 

7
 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 105-106. 

8
 al-Qur‟an, 12: 72. 

9
 Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, 250-251. 
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Ibn Hazm bahwa seseorang tidak sah menjamin barang yang tidak 

diketahui.
10

 

Dengan menggunakan akad kafa>lah, penerbit kartu (mus}di>r al-bit}aqa>t) 

sebagai kafi>l menanggung pemegang kartu (h}ami>l al-bit}aqa>t) sebagai makfu>l 

‘anh, untuk belanja atau bertransaksi tanpa uang cash kepada penerima kartu 

(qabi>l al-bit}aqa>t) sebagai makfu>l lah. Karena pertanggungan itu, maka bank 

selaku kafi>l dapat mengenakan ujra>h (fee) kepada pemegang kartu (h}ami>l al-

bit}aqa>t).11
  

Dalam mekanisme pertanggungan ini terdapat hal-hal yang perlu dilihat 

kedudukannya dalam fi>qh-fi>qh Islam, antara lain: 

1. Objek pertanggungan, adanya jaha>lat (ketidaktahuan) atas objek yang 

ditransaksikan (makfu>l bih) karena dalam penggunaan kartu tersebut 

tidak bisa mendeteksi produk yang dibeli, hanya nama penerima kartu 

(qabi>l al-bit}aqa>t) yang tercatat.
12

 Secara prinsip kartu kredit syariah tidak 

boleh digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah 

sebagaimana yang telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No: 54/DSN-

MUI/X/2006 tentang Syariah Card.
13

 Dalam prakteknya kartu kredit 

syariah sama dengan kartu kredit bank konvensional dalam melakukan 

afiliasi, yaitu dengan menggunakan Master Card, sehingga 

penggunaannya bisa digunakan di mana saja yang bertanda Master 

                                                           
10

Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Penerbit Ghalia 

Indonesia, 2012), 218-219. 
11

Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan 

Praktis (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 110. 
12

 Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer (Bandung: 

Alfabeta, 2010), 254. 
13

 Fatwa DSN No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card. 
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Card.
14

 Oleh sebab itu masih ada yang menyalahgunakan kartu kredit 

syariah
15

 untuk membeli barang-barang haram seperti minuman keras, 

babi dan barang haram lainnya atau digunakan untuk transaksi membayar 

diskotik, bar, pelacuran, perjudian dan jasa haram lainnya, yang mana 

pihak bank atau penerbit kartu (mus}di>r al-bit}aqa>t) tidak akan 

mengetahuinya dan tidak ada jaminan atau kontrol untuk memastikan 

terhadap penggunaan kartu tersebut sebagaimana pada kartu kredit bank 

konvensional. Apalagi ketika pemegang kartu (h}ami>l al-bit}aqa>t) 

bertransaksi menggunakan kartu kredit syariah ini melalui penarikan 

dana secara tunai.
16

 

2. Diskon dari penerima kartu (qabi>l al-bit}aqa>t), adanya peluang 

disyariatkannya transaksi atau pendebetan yang dilakukan pihak bank 

atau penerbit kartu (mus}di>r al-bit}aqa>t) dalam pertanggungan ini. Karena 

setiap pihak bank atau penerbit kartu (mus}di>r al-bit}aqa>t) akan melakukan 

pembayaran kepada penerima kartu (qabi>l al-bit}aqa>t), bank meminta 

diskon pembayaran atas nilai transaksi dalam voucher kepada penerima 

kartu (qabi>l al-bit}aqa>t). Nilai diskon itu berkisar antara 2-5% dari total 

nilai transaksi.
17

 Dengan begitu, upah pertanggungan yang diperoleh 

pihak bank, berasal dari penerima kartu (qabi>l al-bit}aqa>t) sebagai makfu>l 

lah dan pemegang kartu (h}ami>l al-bit}aqa>t) sebagai makfu>l ‘anh. Artinya 

dengan sistem pertanggungan ini bank mendapatkan fee secara double. 

                                                           
14

 Wawancara dengan staff  bank BNI Syariah Madiun, pada tanggal 6 Agustus 2015. 
15

 Taufik Hidayat, Buku Pintar Investasi Syariah (Jakarta: Mediakita, 2011),158. 
16

 Wawancara dengan staff  bank BNI Syariah Madiun, pada tanggal 6 Agustus 2015. 
17

 Nawawi, Fikih Muamalah, 120. 
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Seharusnya pihak penanggung dalam memperoleh upah (fee) sudah 

didapatkan melalui tagihannya dari pemegang kartu (h}ami>l al-bit}aqa>t) 

sebagai imbalan atas jasa pertanggungan yang diberikan pihak penerbit 

kartu (mus}di>r al-bit}aqa>t). 

3. Ta’wid} dan denda, biaya penagihan bank dan denda sebesar prosentase 

tertentu dari tagihan jika pemegang kartu (h}ami>l al-bit}aqa>t) telat dalam 

membayar kepada pihak bank. Meskipun denda tersebut tidak menjadi 

hak bank, tetapi menjadi qard}ul h}asan yang akan disumbangkan ke 

lembaga amal.
18

 Ketentuan ini identik dengan makna riba> nasi>’ah yang 

dilarang karena adanya unsur tambahan dalam membayar tagihannya 

karena alasan melebihi batas tenggang waktu pembayaran. 

Melihat berbagai persoalan seperti di atas yang ada dalam kartu kredit 

syariah, maka perlu dicari hukum boleh atau tidaknya proses transaksi seperti 

itu, berdasarkan teori fi>qh Islam tentang kafa>lah. Karenanya masalah ini lebih 

lanjut akan dikaji dalam bentuk karya ilmiah, yang berjudul “TINJAUAN 

HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP PERTANGGUNGAN 

DALAM KARTU KREDIT SYARIAH”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari munculnya kesalahpahaman dan mempermudah 

gambaran terhadap judul penelitian tentang ketentuan tinjauan hukum Islam 

                                                           
18

 Hidayat, Buku Pintar, 158. 
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terhadap konsep pertanggungan dalam kartu kredit syariah, maka diperlukan 

penjelasan definisi kata-kata tersebut sebagai berikut: 

1. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah 

dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini 

berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.
19

 

2. Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu 

berkewajiban untuk menanggung suatu objek (tanggungan) kepada pihak 

lain yang ditanggung sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian 

tersebut.  

3. Kartu Kredit Syariah adalah hubungan hukum (berdasarkan sistem yang 

sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah.
20

 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka dapat disebutkan beberapa masalah yang akan dibahas oleh penulis, 

diantaranya: 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek pertanggungan dalam 

kartu kredit syariah? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap diskon yang harus diberikan 

kepada pihak penerbit kartu? 

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ta’wid} (ganti rugi) dan denda 

keterlambatan pembayaran tagihan? 

                                                           
19

 Dedi Ismatullah, Sejarah Sosial Hukum Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 20. 
20

Aziz dan Ulfah, Kapita Selekta, 247. 
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap objek pertanggungan 

dalam kartu kredit syariah. 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap diskon yang harus 

diberikan kepada pihak penerbit kartu. 

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap ta’wid } (ganti rugi) dan 

denda keterlambatan pembayaran tagihan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini di samping berguna bagi penulis sebagai sarana untuk 

mencoba mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dan juga untuk 

memenuhi salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam 

bidang hukum Islam, juga diharapkan berguna sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

a. Dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya 

yang ada kaitannya dengan masalah ini sekaligus sebagai bahan 

telaah. 

b. Dapat digunakan sebagai pembelajaran dalam menerapkan konsep-

konsep akad yang dipergunakan di lembaga keuangan syariah. 
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c. Dapat memberikan sumbangan bagi pemikiran hukum Islam di 

Indonesia khususnya dan bagi rakyat Indonesia pada umumnya. 

 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan acuan kajian lebih lanjut bagi peneliti lain yang 

berkaitan dengan topik ini dan bahan informasi bagi masyarakat dalam 

memahami tinjauan hukum Islam terhadap konsep pertanggungan dalam 

kartu kredit syariah. 

 

F. Kajian Pustaka 

Penelitian yang membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan judul 

yang akan penulis paparkan adalah skripsi yang berjudul “Transaksi Jual Beli 

Menggunakan Kartu Kredit dalam Perspektif Hukum Islam” karya tulis dari 

Didi Permana dari STAIN Ponorogo tahun 2005 yaitu dalam karya tulisnya 

yang membahas tentang transaksi jual beli menggunakan kartu kredit yang 

dapat menggantikan fungsi uang dan mempunyai nilai tukar dalam transaksi 

jual beli. Hal ini dikhawatirkan terdapat para pihak yang dirugikan, 

mengingat penggunaan kartu kredit tidak melakukan pembayaran langsung, 

karena dalam sistemnya terdapat biaya administrasi, dan denda keterlambatan 

untuk mengaplikasikannya kartu kredit dalam transaksi jual beli. Skripsi ini 

menyimpulkan, bahwa transaksi jual beli menggunakan kartu kredit menurut 

Islam adalah sah, terlepas dari persyaratan riba> karena riba> yang dimaksud 

adalah bentuk sanksi dari pengingkaran perjanjian dan transaksi jual beli 
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menggunakan kartu kredit disini adalah didudukkan sebagai jual beli mutlaq 

yaitu jual beli dengan menggunakan alat yang disepakati sebagai alat 

pertukaran dalam jual beli. Begitu pula, biaya administrasi yang terdapat 

dalam kartu kredit menurut Islam adalah  boleh, dan didudukkan sebagai 

imbalan atas pemakaian jasa. Sedangkan untuk denda keterlambatan angsuran 

nasabah kepada Bank menurut Islam adalah tidak sah, karena didudukkan 

sebagai riba>> nasi>’ah.
21

 

Adapun dalam skripsi yang berjudul “Transaksi Hutang Piutang 

Menggunakan Kartu Kredit dalam Perspektif Hukum Islam” karya Sulastri 

Ayu dari STAIN Ponorogo tahun 2006 dalam karya tulisnya menjelaskan 

tentang akad hutang piutang dalam penggunaan kartu kredit. Menurutnya 

akad dalam transaksi hutang piutang menggunakan kartu kredit dalam Islam 

dibolehkan, karena telah memenuhi rukun dan syarat akad dalam Islam. Akad 

atau perjanjian hutang piutang menggunakan kartu kredit ini mengandung 

unsur ta‘awun (tolong menolong). Adapun kelebihan pembayaran tagihan 

yang harus diberikan kepada pihak penerbit, hukumnya boleh, karena setelah 

dianalisa masing-masing pihak diuntungkan, buktinya dengan semakin 

maraknya penggunaan kartu kredit. Sedangkan sanksi atau denda 

keterlambatan pembayaran tagihan kartu kredit itu dibolehkan, karena 

sebelumnya nasabah juga sudah mengetahui apa saja konsekuensi akibat dari 

penggunaan kartu kredit itu.
22

 

                                                           
21

 Didi Permana, Transaksi Jual Beli Menggunakan Kartu Kredit dalam Perspektif Hukum 

Islam (Skripsi STAIN, Ponorogo, 2005). 
22

 Sulastri Ayu, Transaksi Hutang Piutang Menggunakan Kartu Kredit dalam Perspektif 

Hukum Islam (Skripsi STAIN, Ponorogo, 2006). 
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Berdasarkan paparan di atas, belum ada karya tulis yang membahas 

langsung tentang tinjauan hukum Islam terhadap konsep pertanggungan 

dalam kartu kredit syariah. Berbeda dengan karya tulis yang telah dibahas di 

atas, bahwasannya Didi permana memfokuskan kepada transaksi jual beli 

menggunakan kartu kredit dan Sulastri Ayu membahas tentang transaksi 

hutang piutang dalam kartu kredit. Oleh karena itu penelitian ini 

mengembangkan dari apa yang ditulis para peneliti di atas dengan meninjau 

dari segi perspektif hukum Islam. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian skripsi ini adalah library research (penelitian 

kepustakaan) yang menjadikan buku-buku sebagai sumber data utama 

dengan tujuan mengumpulkan data dan informasi yang berasal dari buku, 

majalah, naskah-naskah, catatan dan lain-lain, kemudian dijadikan 

pondasi dasar dan alat utama untuk melakukan pengkajian dan 

penelaahan.  

Skripsi hasil penelitian pustaka ini memaparkan penampilan 

argumentasi penalaran keilmuan yang memaparkan hasil kajian pustaka 

dan hasil olah pikir peneliti mengenai suatu masalah atau topik kajian. 

Skripsi jenis ini berisi satu topik yang di dalamnya memuat beberapa 
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gagasan dan/ atau proposisi yang berkaitan yang harus didukung oleh 

data yang diperoleh dari sumber pustaka.
 23

 

2. Data penelitian 

Data yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini secara global 

terdiri dari: 

a. Data tentang objek pertanggungan dalam kartu kredit syariah. 

b. Data tentang diskon yang diberikan kepada pihak penerbit kartu. 

c. Data tentang ta’wid } (ganti rugi) dan denda keterlambatan 

pembayaran tagihan. 

3. Sumber Data Penelitian 

Adapun sumber data yang relevan dengan permasalahan dalam 

penelitian ini, antara lain diambil dari: 

a. Brosur Formulir Aplikasi iB Hasanah Card. 

b. Wawancara dengan staff  bank penerbit kartu kredit syariah. 

c. Buku-buku : 

1) Aziz, Abdul. Ulfah, Mariyah. Kapita Selekta Ekonomi Islam 

Kontemporer. Bandung: Alfabeta, 2010. 

2) Burhanuddin S. Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah. 

Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010. 

 

3) Hakim, Cecep Maskanul. Belajar Mudah Ekonomi Islam 

Catatan Kritis Terhadap Dinamika Perkembangan Perbankan 

Syariah di Indonesia. Banten: Shuhuf  Media Insani, 2011.  

 

4) Hamidi, M. Luthfi. Jejak-jejak Ekonomi Syariah. Jakarta: 

Senayan Abadi Publisihing, 2003. 

 

5) Hidayat, Taufik. Buku Pintar Investasi Syariah. Jakarta: 

Mediakita, 2011. 

                                                           
23

Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Ponorogo: STAIN, 2014), 14. 
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6) Huda, Nurul. Heykal, Mohamad. Lembaga Keuangan Islam: 

Tinjauan Teoretis dan Praktis. Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2010.  

 

7) Ismail. Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi. 
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4. Teknik Pengolahan Data 

Data-data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka kemudian diolah 

dengan menggunakan teknik sebagai berikut: 

a. Editing 

Editing adalah memeriksa kembali terhadap semua data yang 

terkumpul, terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan 

makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan 

keseragaman satuan atau kelompok kata. 

b. Organizing 

Organizing adalah menyusun data dan mensistematisasikan data-

data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah 

direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan 
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relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan 

masalah.
24

 

c. Penemuan hasil riset 

Penemuan hasil riset merupakan melakukan analisa lanjutan 

terhadap hasil organizing data dengan menggunakan kaidah, teori 

dan sebagainya, sehingga diperoleh kesimpulan sesuai dengan 

rumusan masalah. 

 

5. Teknik Analisa Data 

a. Reduksi data 

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis/diketik dalam bentuk 

uraian atau laporan yang terinci. Laporan-laporan itu perlu direduksi, 

disusun lebih sistematis dan ditonjolkan pokok-pokok yang penting. 

Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang 

hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari 

kembali data yang diperoleh bila diperlukan. 

b. Display data 

Bertujuan agar dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-

bagian tertentu dari penelitian itu. Dengan demikian peneliti dapat 

menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan detail. 

Membuat “display” ini juga merupakan analisis.
25

 

c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi 

                                                           
24

 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010),153. 
25
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Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis 

kualitatif mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, 

penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat 

dan proposisi. Mula-mula kesimpulan belum jelas, tetapi kemudian 

kian meningkat menjadi lebih terperinci. Sering kali kesimpulan itu 

telah dirumuskan sebelumnya sejak awal, sekalipun seorang peneliti 

menyatakan telah melanjutkannya “secara induktif”. Kemudian 

kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. 

Dengan meninjau ulang pada catatan-catatan lapangan, atau secara 

seksama dengan peninjauan kembali untuk mengembangkan 

“kesepakatan intersubjektif”. Singkatnya, makna-makna yang 

muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekukuhannya dan 

kecocokannnya, yakni yang merupakan validitasnya.
26

 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini 

maka saya sebagai penulis akan mengelompokkan penelitian ini menjadi lima 

bab, diantaranya adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pola dasar dari seluruh skripsi yang meliputi: 

latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan 

                                                           
26

 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 25. 
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penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian 

dan sistematika pembahasan. 

BAB II : KONSEP KAFA<LAH  DALAM ISLAM 

Bab ini merupakan kerangka dasar teoritis, yang terdiri dari: 

pengertian dan dasar hukum kafa>lah,  rukun dan syarat kafa>lah, 

jenis kafa>lah, upah (fee) akad kafa>lah, konsekuensi hukum akad 

kafa>lah, riba> dalam kafa>lah. Bab ini berfungsi sebagai landasan 

teori pada skripsi yang akan disusun nantinya. 

BAB III : KONSEP PERTANGGUNGAN DALAM KARTU KREDIT 

SYARIAH 

  Bab ini merupakan deskriptif data, berupa pemaparan yang terdiri 

dari: sejarah kartu kredit syariah, pengertian kartu kredit syariah, 

pihak-pihak dalam kartu kredit syariah, akad kartu kredit syariah, 

persyaratan kartu kredit syariah, mekanisme transaksi kartu kredit 

syariah, keuntungan dan kerugian kartu kredit syariah, dan sanksi 

dalam kartu kredit syariah. 

BAB IV : ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP 

PERTANGGUNGAN DALAM KARTU KREDIT SYARIAH. 

  Bab ini merupakan inti dari pembahasan skripsi ini. Yaitu 

penggunaan landasan teori pada Bab II untuk menganalisa data-

data yang dipaparkan pada Bab III. Analisa ini meliputi: tinjauan 

hukum Islam terhadap objek pertanggungan dalam kartu kredit 

syariah, tinjauan hukum Islam terhadap diskon yang diberikan 
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kepada pihak penerbit kartu dan tinjauan hukum Islam terhadap 

ta’wid} dan denda keterlambatan pembayaran tagihan dalam kartu 

kredit syariah. 

BAB V : PENUTUP 

  Bab ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi, yang merupakan 

jawaban dari rumusan masalah, yang berisi kesimpulan dan saran-

saran. 
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BAB II 

KONSEP KAFA<LAH DALAM ISLAM 

 

A. Pengertian Kafa>lah 

Kafa>lah secara bahasa artinya ad}-d}amanu (menggabungkan), atau ad}-

d}aman (jaminan), h}ama>lah (beban), dan dha‘ammah (tanggungan).
27

 

Sedangkan kafa>lah menurut istilah, ialah sebagai berikut: 

1. Menurut Mazhab Hanafi, al-kafa>lah memiliki dua pengertian, yaitu: 

a. Menggabungkan dhimmah  kepada dhimmah yang lain dalam 

penagihan, dengan jiwa, utang, atau zat benda. 

b. Menggabungkan dhimmah kepada dhimmah yang lain dalam pokok 

(asal) utang. 

2. Menurut Mazhab Maliki, kafa>lah ialah: 

Orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban 

serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang 

sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda.
28

 

3. Menurut Mazhab Hanbali, bahwa yang dimaksud dengan kafa>lah adalah: 

Iltiza>m sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda 

tersebut yang dibebankan atau iltiza>m orang yang mempunyai hak 

menghadirkan dua harta (pemiliknya) kepada orang yang mempunyai 

hak. 

                                                           
27

 Nawawi, Fikih Muamalah, 216. 
28

 Sohari Sahrani dan Ru‟fah Abdullah.Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 

245. 
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4. Menurut Mazhab Syafi‟i, yang dimaksud dengan kafa>lah ialah: 

Akad yang menetapkan iltiza>m hak yang tetap pada tanggungan (beban) 

yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau 

menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya. 

5. Menurut Sayyid, yang dimaksud dengan kafa>lah ialah: 

Proses penggabungan tanggungan kafi>l menjadi beban as}il dalam 

tuntutan dengan benda (materi) yang sama, baik uang, barang maupun 

pekerjaan. 

6. Menurut Imam Taqiy al-Din, yang dimaksud dengan kafa>lah ialah: 

Mengumpulkan satu beban kepada beban lain. 

7. Menurut Hasbie Ash-Shiddiqie, yang dimaksud dengan kafa>lah ialah: 

Menggabungkan dhimmah kepada dhimmah lain dalam penagihan. 

Setelah diketahui definisi kafa>lah menurut para ulama di atas, dapat 

dipahami bahwa terdapat dua beban (tanggungan) dalam permintaan dan 

utang.
29

 Dengan pengertian lain, dapat disimpulkan jaminan yang diberikan 

oleh penanggung (kafi>l) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban 

pihak kedua atau yang ditanggung.
30

 

 

B. Dasar Hukum Kafa>lah 

Landasan hukum kafa>lah antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan firman Allah SWT: 

                                                           
29
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 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2013), 307. 
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“Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja, dan 

siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan 

(seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.” (QS. Yusu>f : 

72)
31

 

 

2. Berdasarkan h}adi>th Nabi SAW: 

عه سلمت به األكىع أَنَّ الىَّبِيَّ َصلًَّ هللاُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم أُتَِي بَِجىَاَزٍة لِيَُصلَِّي َعلَْيهَا، 

هَْل :  َ،  ََصلًَّ َعلَْيِه،  ُمَّ أُتَِي بَِجىَاَزٍة أُْ َ ي،  َ َااَ : هَْل َعلَْيِه ِمْه َدْيٍه؟ قَالُْىا:  َ َااَ 

َعلَيَّ َدْيىُهُ : َصلُّلْىا َعلًَ َصاِابُِ ْم، قَاَا أَبُْى قَ َاَدةَ : وََ ْم، قَااَ : َعلَْيِه ِمْه َدْيٍه؟ قَالُْىا

 .يَاَاُسْىَا هللاِ،  ََصلًَّ َعلَْيهِ 

“Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-

laki untuk dishalatkan. Rasulullah saw bertanya, “Apakah ia mempunyai 

hutang?” Sahabat menjawab, “Tidak”. Maka, beliau menshalatkannya. 

Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 

“Apakah ia mempunyai hutang?” Sahabat menjawab, “Ya”. Rasulullah 

berkata, “Shalatkanlah temanmu itu” (beliau sendiri tidak mau 

mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, “Saya menjamin 

hutangnya, ya Rasulullah”. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah 

tersebut.”(HR. Al-Bukha>ri> dari Sala>mah bin Akwa’).32
 

3. Berdasarkan ijma‟ ulama: 

Ulama fi>qh juga berpegang pada ijma‟ sahabat, dan praktik-praktik 

yang dilakukan Khulafaur Rasyidin dan sahabat tabi‟in. Diriwayatkan, 

Abdullah Ibn Mas‟ud akan menanggung (menjamin) keluarga kaum 

murtad setelah mereka diminta untuk bertaubat.
33

Dan ulama sepakat 

                                                           
31

 al-Qur‟an, 12: 72. 
32

 Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Terjemah Shahih Bukhari, vol. II, 

terj. Zainuddin Hamidiy, et. al. (Jakarta: Widjaya, t.th), 305. 
33

 Djuwaini, Pengantar Fiqh, 248. 
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(ijma‟) tentang kebolehan kafa>lah karena sangat dibutuhkan dalam 

masyarakat.
34

 

4. Berdasarkan Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafa>lah 

Dinyatakan pada bagian kedua rukun dan syarat kafa>lah mengenai 

objek penjaminan bahwa kafa>lah disyaratkan harus: 

a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa 

uang, benda, maupun pekerjaan. 

b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin. 

c. Harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin 

hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan. 

d. Harus jelas, jumlah dan spesifikasinya. 

e. Tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan).
35

 

 

C. Rukun dan Syarat Kafa>lah 

Menurut mazhab Hanafi, rukun kafa>lah hanya satu yaitu ijab dan kabul.
36

 

Sedangkan menurut para mayoritas (jumhur) ulama yang lainnya, rukun dan 

syarat kafa>lah adalah sebagai berikut:  

1. Kafi>l atau d}amin (orang yang menanggung) 

Disyaratkan seorang kafi>l adalah yang boleh membelanjakan hartanya, 

yaitu orang yang berakal sehat, baligh dan pandai (dapat membedakan 

antara yang baik dan yang buruk) dengan kemauan sendiri.
37

 

                                                           
34

 Huda dan Heykal, Lembaga Keuangan, 108. 
35

 Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah 
36

 Hakim Atang Abdullah, Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam 

Peraturan Perundang-undangan (Bandung: Refika Aditama, 2011), 278. 
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2. Makfu>l lah (orang yang mempunyai hak atau piutang) 

Makfu>l lah yaitu orang yang harus diketahui oleh kafi>l dengan kontak 

langsung.
38

 Dan disyaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak 

sama dalam hal tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan 

kedisiplinan.
39

 

3. Makfu>l ‘anh (orang yang mempunyai kewajiban atau hutang) 

Harus memiliki tanggungan wajib yang dapat ditanggung orang lain, baik 

berupa hutang atau lainnya.
40

 

4. Makfu>l bih (objek yang ditanggung) 

Harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Objek pertanggungan harus bersifat mengikat terhadap diri 

tertanggung dan tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab syar‟i. 

b. Objek menjadi tanggung jawab penuh pihak tertanggung.
41

 

c. Sudah diketahui oleh pihak kafi>l (penanggung) dari segi: 

1) Jenis seperti dirham atau dinar/ rupiah atau dolar. 

2) Kadar atau nominal seperti seribu atau lebih. 

3) Sifat seperti bagus atau tidaknya. 

4) Bendanya harus diketahui bila yang ditanggung berupa barang. 

                                                                                                                                                               
37

 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et. al. Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam 

Pandangan 4 Madzhab, terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 186. 
38

 Dumairi, et.al. Ekonomi Syariah Versi Salaf (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 139. 
39

 Nawawi, Fikih Muamalah, 218. 
40

 Dumairi, Ekonomi Syariah, 139. 
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d. Bila didermakan dalam kebajikan, yaitu kepemilikan hak tersebut 

bisa dipindah atau diberikan kepada orang lain dengan tanpa ‘iwad} 

(penukaran).
42

 

 

Menurut mazhab Syafi‟i dan Ibnu Hazm, hendaknya objek 

pertanggungan (barang yang dijamin) harus diketahui. Bahwasannya 

seseorang tidak sah menjamin barang yang tidak diketahui. Sebab, 

perbuatan tersebut adalah ghara>r. 43
 Hal ini sebagaimana h}adi>th 

Rasulullah saw, 

ي َع ِب ي ُه َع ْيْن َع َعي َع اَعي ي اْن َع َع ِبي  َع ْن ي ْيَع ْن ِب ي اْن َع َع  ِبي َع َع ْن ي ْيَع ْن ِب ي الَّل ِبي َعلَّل ي الَّل ُهي َعلَع ْن ِبي َع َعلَّل َعي َع ْن   ْيَع َع ي َع ُه اُه

Bersumber dari Abu Hurairah, beliau berkata: Rasulullah saw 

melarang jual beli kerikil (bay’ul h}ash}a>t) dan jual beli yang sifatnya 

tidak jelas (bay’ul gharar)  (HR. Muslim).
44

 

Sementara Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat bahwa 

seseorang boleh menjamin sesuatu yang tidak diketahui.
45

 

Adapun menurut Fatwa Dsn No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang 

Syariah Card mengenai ketentuan tentang batasan (Dhawa>bit} wa h}u>du>d) 

Syariah Card meliputi: 

a. Tidak menimbulkan riba>. 

b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. 

c. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (isra>f), dengan cara 

antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan. 
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d. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk 

melunasi pada waktunya. 

e. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.
46

 

5. Shighat Ijab Qabul (ucapan serah terima) 

Disyaratkan harus: 

a. Berupa ucapan yang menunjukkan kesanggupan secara jelas. 

b. Tidak di kaitkan dengan apapun. 

c. Tidak dibatasi dengan waktu.
47

 

 

D. Jenis-Jenis Kafa>lah 

Pembagian kafa>lah dipresentasikan berbeda oleh para ulama. Jenis-jenis 

kafa>lah adalah sebagai berikut: 

1. Ulama Hanafiah dan Abu Muhammad Muwaffiq al-Din „Abd Allah bin 

Qudamah al-Muqdisi, salah seorang ulama Hanabilah, membagi kafa>lah 

kepada tiga, yaitu: 

a. Penjaminan jiwa (kafa>lah bi al-nafs) ialah penjaminan yang 

dilakukan oleh pihak ketiga untuk menghadirkan pihak kedua jika 

diperlukan.
48

 

b. Penjaminan utang (kafa>lah bi al-dayn) ialah jaminan pembayaran 

pelunasan hutang.
49

 

                                                           
46
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48

 Abdullah, Fiqh Perbankan, 278 
49

 Mardani, Fiqih Ekonomi, 308. 



26 
 

 

c. Penjaminan harta atau zat (kafa>lah bi al-‘ayn) ialah jaminan pihak 

ketiga terhadap pihak pertama yang berkenaan dengan harta yang 

berada di pihak kedua.
50

 

2. Al-Sayyid Sabiq membagi kafa>lah menjadi dua, yaitu: 

a. Penjaminan jiwa (kafa>lah bi al-nafs), dan 

b. Penjaminan harta (kafa>lah bi al-ma>l). Penjaminan harta dibagi 

menjadi tiga: 

1) Al-kafa>lah bi al-dayn yaitu penjaminan oleh pihak ketiga 

terhadap hutang yang dilakukan pihak kedua. 

2) Al-kafa>lah bi al-taslim yaitu penjaminan pihak ketiga untuk 

mengembalikan harta yang berada di pihak kedua kepada pihak 

pertama. 

3) Al-kafa>lah al-darak yaitu penjaminan untuk melakukan 

pengejaran terhadap sesuatu yang dilakukan secara keliru. 

3. Malikiyah membedakan kafa>lah (mereka menyebutnya ad}-d}aman) 

kepada tiga bagian, yaitu: 

a. D{aman al-ma>l yaitu penjaminan harta yang artinya sama dengan 

yang disampaikan oleh Hanafiah. 

b. D{aman al-wajh yaitu penjaminan yang artinya hampir sama dengan 

al-kafa>lah bi al-dayn versi al-Sayyid Sabiq dan Hanafiah. 

c. D{aman al-t}ala>b artinya penjaminan yang artinya sama dengan al-

kafa>lah al-darak  versi al-Sayyid Sabiq.
51
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4. Imam Syafi‟i membagi kafa>lah kepada dua jenis, yaitu: 

a. Penjaminan jiwa (kafa>lah bi al-nafs) 

Bahwa menurut mazhab Syafi‟i, bila as}il meninggal dunia maka 

kafi>l tidak wajib membayar kewajibannya karena ia tidak menjamin 

harta, tetapi menjamin orangnya dan kafi>l dinyatakan bebas 

tanggung jawab. 

b. Penjaminan harta (kafa>lah bi al-ma>l). Ada tiga macam: 

1) Kafa>lah bi al-dayn, yaitu kewajiban membayar utang yang 

menjadi beban orang lain. Disyaratkan sebagai berikut: 

a) Hendaknya nilai barang tersebut tetap pada waktu 

terjadinya transaksi jaminan. Seperti utang, qard} dan mahar. 

b) Hendaknya barang yang dijamin diketahui. 

2) Kafa>lah dengan penyerahan benda, yaitu kewajiban 

menyerahkan benda-benda tertentu yang ada di tangan orang 

lain. Seperti mengembalikan barang yang dicuri dan 

menyerahkan barang jualan kepada pembeli. 

3) Kafa>lah dengan ‘ayb, maksudnya bahwa barang yang didapati 

berupa harta terjual dan mendapat bahaya (cacat) karena waktu 

yang terlalu lama atau karena hal-hal lainnya, sehingga ia 

(pembawa barang) sebagai jaminan untuk hak pembeli pada 
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penjual. Seperti jika terbukti barang yang dijual adalah milik 

orang lain atau barang tersebut adalah barang gadai.
52

 

 

E. Upah (fee) akad Kafa>lah 

Ulama mazhab berbeda pendapat dalam menghukumi kafa>lah bi al-ujra>h: 

1. Mazhab Hanafi 

Para ulama dalam mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad kafa>lah dan 

imbalan tidak sah bila kafi>l (penjamin) mensyaratkan imbalan dari 

jaminan yang dia berikan kepada pihak yang dijamin (makfu>l ‘anh), dan 

bila tidak disyaratkan dalam akad dan pihak yang dijamin memberikan 

imbalan dengan sukarela maka imbalannya tidak sah namun akad kafa>lah 

tetap sah. 

2. Mazhab Maliki 

Para ahli fi>qh dalam mazhab Maliki menghukumi akad kafa>lah dengan 

imbalan tidak sah (fasid) tanpa membedakan imbalan yang disyaratkan 

pada saat akad ataupun tidak. 

3. Mazhab Syafi‟i 

Pendapat para ulama dalam mazhab Syafi‟i sama dengan pendapat ulama 

dalam mazhab Hanafi, yaitu bila imbalan disebutkan dalam akad maka 

imbalan dan akad kafa>lah tidak sah, namun bila tidak disyaratkan dan 
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diberikan dengan sukarela maka akad kafa>lahnya sah namun imbalannya 

tidak sah.
53

 

4. Mazhab Hanbali 

Para ahli fi>qh dalam mazhab Hanbali juga tidak membolehkan menerima 

imbalan dari akad kafa>lah secara mutlak, baik disyaratkan ataupun tidak 

disyaratkan. 

Dalam fi>qh Islam imbalan berhak diterima karena melakukan sesuatu 

(kerja), sedangkan akad kafa>lah hanyalah pernyataan kesediaan kafi>l untuk 

menanggung hutang makfu>l ‘anh. Dengan demikian imbalan yang 

diterimanya termasuk memakan harta dengan cara yang batil.
54

 Sebagaimana 

yang difirmankan Allah swt: 

    

   

     

      

      

     

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu.”(QS. 

Al-Nisa>’ : 29)
55

 

Dalam akad kafa>lah, seorang kafi>l tidak diperkenankan mengambil upah 

(fee) atas jasa pertanggungan yang telah diberikan kepada makfu>l ‘anh. 
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Dengan alasan, akad kafa>lah merupakan akad tabarru’ (charity program), 

bukan akad komersial yang berhak untuk mendapatkan kompensasi. 

Namun demikian, sebagian ulama fi>qh menyatakan, barang siapa 

melakukan usaha yang bermanfaat bagi orang lain, maka ia berhak menerima 

kompensasi, baik dipersyaratkan atau tidak. Tidak diragukan lagi bahwa akad 

kafa>lah merupakan akad yang bermanfaat, sehingga ia berhak mendapat 

kompensasi. Walaupun tidak dipersyaratkan oleh kafi>l. 56
  

Adiwarman A. Karim memberikan keterangan tentang upah atas jasa 

kafa>lah ini yang ia kemukakan dengan mengawali sebuah pertanyaan, 

“Bolehkah si penjamin mengambil upah atas jasanya itu” Kemudian ia 

menjelaskan bahwa, ulama kontemporer, seperti Mustafa Abdullah al-

Hamsyari yang mengutip pendapat Imam Syafi'i, berpandangan bahwa 

pemberian uang (fee) kepada orang yang ditugaskan untuk mengadukan suatu 

masalah kepada raja tidak dapat dianggap sebagai uang sogok (rishwa>h), 

tetapi dianggap sebagai upah (ju’ala>h), dan hukumnya sebagai ganjaran lelah 

atau biaya perjalanannya.  

Ulama lain, Abdu al-Sai‟ al-Misri mengatakan, bahwa seorang 

penanggung atau penjamin haruslah mendapatkan upah sesuai dengan 

pekerjaannya sebagai penjamin. Pendapat ini membuka peluang 

dimasukkannya pertimbangan besarnya risiko yang dipikul oleh si penjamin 

dalam memperhitungkan upahnya.
57

 

                                                           
56

 Djuwaini, Pengantar Fiqh, 252. 
57

 Amirah Nahrawi, “ Peran Kafalah” dalam http://www.nahrawi.org/2011/01/pandangan-

islam-mengenai-lingkungan.html (diakses pada tanggal 20 Maret 2015, jam 11.30). 

http://www.nahrawi.org/2011/01/pandangan-islam-mengenai-lingkungan.html
http://www.nahrawi.org/2011/01/pandangan-islam-mengenai-lingkungan.html


31 
 

 

 

 

F. Konsekuensi Hukum Akad Kafa>lah 

Setelah akad kafa>lah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, selanjutnya 

akan menetapkan konsekuensi hukum sebagai berikut: 

1. Bagi makfu>l lah berhak menagih piutangnya kepada dua pihak, kafi>l dan 

makfu>l ‘anh. 

Dijelaskan dalam kitab al-Fi>qh al-Manh}aji> juz 3 halaman 297 

“Makfu>l lah (pihak yang mempunyai hak piutang) boleh menagih kepada 

d}amin (kafi>l/orang yang menanggung) atau makfu>l ‘anh (orang yang 

ditanggung).
58

 

Karena fungsi akad kafa>lah merupakan pemberian fasilitas (jaminan) 

kepada pihak makfu>l ‘anh, maka ia bisa melakukan penagihan haknya 

secara ganda, yakni kepada pihak kafi>l atau makfu>l ‘anh atau kepada 

kedua pihak. 

Secara detail, hak penagihan makfu>l lah ini meliputi salah satu dari 

empat hal, yaitu: 

a. Makfu>l lah menagih seluruh hutangnya hanya dari pihak kafi>l. 

b. Makfu>l lah menagih seluruh hutangnya hanya dari pihak makfu>l 

‘anh. 

c. Makfu>l lah menagih sebagian hutangnya dari kafi>l, dan sebagian 

lainnya dari makfu>l ‘anh. 
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d. Makfu>l lah menagih seluruh hutangnya dari kafi>l sekaligus dari 

makfu>l ‘anh. Namun opsi yang terakhir ini, hanya dalam pengertian 

hak “menagih”, bukan dalam pengertian hak “mendapat” bayaran 

hutang secara ganda.
59

 

Terjadi kontradiksi dikalangan fuqa>h}a’ apakah d}aman atau kafa>lah 

merupakan penggabungan tanggungan ke tanggungan lain, atau 

memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang kepada 

penanggung. Abu Tsaur dan Zhahiriyyah berpendapat bahwa kafa>lah 

adalah memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang 

kepada tanggungan penanggung atau penjamin, dan dengan kafa>lah, 

orang yang ditanggung bebas dari tanggungannya.
60

 Berdasarkan h}adi>th 

Nabi saw, 

      َغاْي َغ اِر َغ ُم  ُم َغ َّز اٌم   َغ الَّز ِر ْي ُم   َغ اِر ٌم   

“Pinjaman hendaklah dikembalikan, dan orang yang menanggung 

hendaklah membayar.”(HR. Abu> Dawud dan Turmudhi>)61
 

 

H}adi>th ini yang menegaskan bahwa, seorang yang telah 

berkomitmen menyanggupi jaminan, berarti bertanggung jawab atas 

ganti rugi.
62

 

Mayoritas fuqa>h}a’ dari kalangan Malikiyah, Syafi‟iyah, Hanabilah 

dan sebagian Hanafiyah berpendapat bahwa kafa>lah menjadikan sesuatu 

yang dijamin menjadi tanggung jawab penanggung, namun orang yang 
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ditanggung juga tetap menanggungnya dan tidak menjadi bebas dari 

tanggungannya. Mereka berdua dituntut untuk membayar suatu 

kewajiban. Jika salah satu dari keduanya telah membayarnya, maka 

satunya terbebas dari tanggungan.
63

 Keberadaan kafi>l dan makfu>l ‘anh, 

seperti halnya keberadaan dua jaminan (marhu>n) atas satu hutang (dayn). 

Dan juga seperti konsep fard}u kifa>yah, relasi kewajiban membayar 

hutang berkaitan dengan kedua pihak namun bisa gugur dengan 

pembayaran yang dilakukan oleh salah satu pihak.
64

 

Sebagian Hanafiyah berpendapat bahwa kafa>lah adalah 

menggabungkan tanggungan penjamin dengan tanggungan orang yang 

ditanggung. Hanya saja, yang digabungkan adalah tuntutan saja, bukan 

pembayaran, maka hutang menjadi tanggung jawab orang yang 

berhutang saja, sedangkan penjamin hanya menyertainya dalam hal 

mendapat tuntutan untuk membayar, bukan yang lainnya. Demikian ini 

pendapat yang dipilih dikalangan Hanafiyah. 

Pendapat yang rajih adalah bahwa kafa>lah menggabungkan 

tanggungan kafi>l (penanggung) kepada makfu>l ‘anh (orang yang 

ditanggung), dan makfu>l bih (orang, barang, pekerjaan yang harus 

dikerjakan) menjadi tanggungan keduanya bersama-sama. Jika salah satu 

dari kafi>l dan makfu>l ‘anh memenuhi makfu>l bih, maka berakhirlah 

transaksi. Demikian ini pendapat mayoritas ulama.
65
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2. Apabila pihak makfu>l ‘anh telah melakukan pembayaran hutangnya 

kepada pihak makfu>l lah, maka tanggungannya menjadi terbebas, 

demikian juga tanggungan kafi>l. Sebab posisi kafi>l adalah seperti posisi 

marhu>n, yang akan terbebas dari penahanan (habsu) murtahin manakala 

hak (dayn) telah terbayar. Begitu juga sebaliknya, ketika pihak telah 

melakukan pembayaran kepada makfu>l lah, tanggungan makfu>l ‘anh 

menjadi terbebas.
66

 Hanya saja legalitas kafi>l meminta ganti kepada 

makfu>l ‘anh diperinci sebagai berikut: 

a. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi‟iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa 

jika kafi>l membayarkan hutang orang yang ditanggung atas izinnya 

dengan tujuan agar ia mengembalikannya, maka ia dapat mengambil 

gantinya dari orang ditanggung. Jika kafi>l membayarkan hutang 

orang yang berhutang dengan perintahnya dan dengan niat meminta 

kembali pembayarannya, maka ia boleh meminta kembali apa yang 

telah ia bayarkan, baik berupa barang sejenis atau nilainya.
67

 

b. Menurut Syafi‟i dan Abu Hanifah, bahwa membayar utang orang 

yang dijamin tanpa izin darinya adalah sunah, kafi>l tidak punya hak 

untuk minta ganti rugi kepada makfu>l ‘anh. Sedangkan menurut 

mazhab Maliki, kafi>l tidak berhak menagih kembali kepada makfu>l 
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‘anh.
68

 Sebab, tindakan kafi>l demikian murni bentuk tabarru’, dan 

aksi tabarru’  tidak bisa dimintakan ganti rugi.
69

 

c. Apabila makfu>l ‘anh (orang yang ditanggung) tidak ada, kafi>l 

berkewajiban menjamin dan tidak dapat mengelak dari tuntutan, 

kecuali dengan membayar atau orang yang mengutangkan 

menyatakan bebas untuk kafi>l dari utang makfulla>h (orang yang 

mengutangkan) sekalipun makfu>l ‘anh dan kafi>l tidak rela.
70

 

 

G. Riba> dalam kafa>lah 

Beberapa hukum tentang keabsahan pelaksanaan akad kafa>lah adalah 

sebagai berikut: 

1. Tambahan yang dibebankan pada waktu pembayaran 

Tambahan terhadap hutang (nilai jumlah tanggungan) yang dibuat 

semasa kontrak pertanggungan beserta tambahan yang disyaratkan oleh 

kafi>l kepada makfu>l ‘anh semasa kontrak dan tambahan itu diambil 

bersama-sama dengan uang pokok yang dikaitkan dengan waktu 

pembayaran. Atau dengan kata lain transaksi ini sama dengan riba> al-

qard}, yang pelarangannya ditegaskan dalam firman Allah: 
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“Orang yang makan (mengambil) riba> tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kerasukan 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 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 mengulangi (mengambil riba>), maka orang itu 

adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-
Baqara>h: 275).

71
 

2. Potongan dalam pembayaran 

Berdasarkan ayat al-Qur‟an surat al-nisa>’ ayat 29 yang berbunyi, 

    

   

      

    

    

      

“Dan sesuatu riba> (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah 

pada harta manusia, maka riba> itu tidak bertambah pada sisi Allah. Dan 

apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk 

mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-

orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (QS. Al-Ru>m: 39).
72

 

 

Dari ayat diatas, bahwa pengambilan prosentase atau mendapatkan 

potongan itu tidak mengandung syubhat sebagai riba> secara mendasar. 
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Karena potongan dalam pembayaran ini dihadapkan dengan persoalan 

rabat atau discount, bukan tambahan harga. Sehingga tidak ada hal yang 

menyeretnya kepada bentuk riba>.73
 

Disebutkan dalam kitab al-Waji>z halaman 180, “Bila penanggung 

mendapat potongan dalam pelunasan hutang maka ia hanya boleh 

menarik kepada orang yang ditanggung sesuai dengan jumlah yang ia 

bayar.”
74

Sedangkan pemikiran yang berasal dari Al-Kasani dalam 

Bada>‘is} S}a>na‘i “Jika makfu>l lah memberikan sejumlah nilai harta kepada 

kafi>l, maka pemberian itu sama dengan pembayaran dan  kafi>l berhak 

untuk menagih senilai transaksi yang dilakukan oleh makfu>l ‘anh.
75

 

Menurut pendapat Hanafiyah, seorang kafi>l bisa membuat 

kesepakatan dengan makfu>l lah terkait dengan pembayaran nilai 

tanggungan, bisa lebih atau kurang dari total nilai. Sedangkan menurut 

Hanabilah, ketika makfu>l lah memberikan keringanan kepada kafi>l, maka 

keringanan tersebut akan menjadi milik kafi>l, dan ia berhak untuk 

menagih kepada makfu>l ‘anh senilai jumlah transaksi yang dilakukan.
76

 

Imam As-Sarakhsi menuliskan ketika makfu>l ‘anh meminta 

tanggungan kepada kafi>l senilai 1000 dirham dan kafi>l memberikan 

kesanggupan, kemudian ia membuat kesepakatan dengan makfu>l lah 
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untuk memberikan diskon 100 dirham, maka ia tetap berhak untuk 

melakukan penagihan kepada makfu>l ‘anh senilai 1000 dirham, 

pemberian hibah itu merupakan bentuk kepemilikan.
77

 

Lembaga Syariat Perusahaan Perbankan ar-Rajihi menetapkan 

bahwa tidak ada larangan mengambil prosentase dari harga yang dibeli 

oleh pemegang kartu, selama prosentase itu dipotong dari upah jasa atau 

dari harga barang.
78

 

 

3. Tambahan atas keterlambatan pembayaran 

Adanya tambahan yang dipersyaratkan ketika adanya keterlambatan 

pembayaran dari kafi>l kepada makfu>l lah untuk memenuhi kewajiban 

makfu>l ‘anh, atau dari makfu>l ‘anh  kepada kafi>l sebagai pengembalian 

atau ganti rugi kepada kafi>l. Hal ini menimbulkan harapan akan 

mendapatkan sejumlah ganti rugi yang lebih besar dari jumlah pokok 

tanggungan. 

Tambahan atas terjadinya keterlambatan pembayaran ini bermakna 

riba> nasi>‘ah. Riba> ini bermakna penambahan bersyarat yang 

diperuntukkan bagi yang memberi hutang, yang diperoleh dari orang 

berhutang, karena adanya penangguhan masa pembayaran. Dalam 

ungkapan lain, Sa‟id Sa‟ad Marthan menjelaskan pengertian yang 
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dikemukakan Sayyid Sabiq, bahwa tambahan itu tanpa melibatkan ganti 

rugi.
79

 Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT: 

   

     

        

“Allah memusnahkan (mengalahkan) riba> dan menyuburkan sedekah, 

dan Allah tidak menyukai orang-orang yang tetap dalam kekafiran dan 

berbuat dosa.” (QS. Al-Baqara>h: 276)
80

 

Dalam kartu kredit syariah sanksi keterlambatan yang dibebankan 

kepada pemegang kartu (h}ami>l al-bit}aqa>t) mengacu pada fatwa DSN No. 

54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card bagian ke enam yaitu 

ketentuan ta’wid } dan denda. 

1. Ta’wid } 

Penerbit kartu dapat mengenakan ta’wid, yaitu ganti rugi terhadap 

biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat 

keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang 

telah jatuh tempo. 

2. Denda keterlambatan (late charge) 

Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran 

yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.
81

 

Berdasarkan fatwa Dsn No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta’wid}, 

disebutkan: “Besarnya ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian riil (real 

loss) yang berkaitan dengan upaya bank untuk memperoleh pembayaran 
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dari nasabah dan bukan potensi kerugian yang diperkirakan akan terjadi 

(potensial loss) karena adanya peluang yang hilang. Kerugian riil yang 

dimaksud adalah biaya-biaya riil dan/ atau tambahan beban yang 

dikeluarkan oleh bank dalam rangka penagihan hak bank atas nasabah 

dan/ atau dalam rangka pengelolaan rekening penghimpunan dana 

nasabah.”
82
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BAB III 

KONSEP PERTANGGUNGAN DALAM KARTU KREDIT SYARIAH 

 

A. Sejarah Kartu Kredit Syariah 

Dalam mengembangkan produk di perbankan syariah salah satunya 

adalah dengan menerbitkannya kartu kredit syariah (syariah card). Tidak 

dapat dipungkiri bahwa munculnya kartu kredit syariah adalah mengadopsi 

produk perbankan konvensional yang sudah ada, yaitu kartu kredit atau 

dikenal dengan istilah credit card. Dengan kartu kredit, orang tidak perlu 

membawa uang tunai yang tentu memiliki resiko lebih tinggi dalam hal 

keamanan. Uang plastik ini tinggal digesek di toko-toko yang memiliki logo 

providernya.
83

  

Bagi lembaga keuangan konvensional, kartu kredit merupakan suatu 

produk yang dapat memberikan nilai jual yang cukup tinggi. Tujuan 

perusahaan mengeluarkan kartu kredit ialah untuk memberikan kemudahan 

dalam bertransaksi, karena berfungsi sebagai pengganti uang dalam sebuah 

transaksi pembayaran. Di samping memberikan dampak positif, ternyata 

penggunaan kartu kredit juga cenderung dapat menyebabkan seseorang untuk 

berperilaku konsumtif. Tidak sedikit orang terlena dengan kemudahan dalam 

penggunaan kartu tersebut, sehingga pengeluaran dana membengkak bahkan 

melebihi kapasitas dana yang dimiliki.
84
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Tanpa diikuti oleh etika bisnis yang memadai, penggunaan kartu kredit 

justru sering menimbulkan masalah. Kartu kredit yang dikembangkan 

diberbagai bank konvensional memiliki unsur-unsur yang tidak 

diperkenankan di bank syariah, yaitu bunga. Apabila nasabah pemegang kartu 

kredit hanya dapat membayar sebagian tagihan akhir bulan dari yang ia 

belanjakan, maka sisanya dibungakan untuk menjadi tagihan bulan 

berikutnya.
85

  

Tidak sedikit dari para pemegang kartu kredit mengalami keterlambatan 

pembayaran tagihan. Akibat keterlambatan tersebut, akhirnya mereka 

terbebani bunga kredit yang cukup tinggi dan tagihan atas penggunaan 

sejumlah dana yang terus bertambah. Apabila tidak segera dilunasi, berarti 

tagihan akan terus membengkak, baik disebabkan oleh penggunaan dana itu 

sendiri maupun beban bunga yang terus berbunga. Karena itu pemanfaatan 

kartu kredit melalui kompensasi bunga (riba>), pasti akan menjerumuskan bagi 

pemakainya ke dalam kesengsaraan.
86

Hal tersebut semakin diperkuat dengan 

data perbankan yang menyatakan sebanyak 70 persen kartu kredit ternyata 

bermasalah.
87

 

Bermula dari hal tersebut kini perbankan syariah berlomba-lomba meng-

crate kartu kredit syariah (Islamic credit card), yang mana bisa memberikan 

layanan kartu kredit tanpa membebankan bunga sepeser pun kepada nasabah. 

Hal ini merupakan konsep tersendiri dengan keuntungan yang telah disepakati 

di awal. 
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Dari inilah yang dibidik oleh Al-Ruban, Al-Buraq, Al-Taslif dan BIC 

sederet nama kartu kredit syariah yang telah diluncurkan di Bahrain. 

Sementara Al-Taslif, seperti dilaporkan arabnews.com, sekitar tahun 2002-

2003 sudah menjumpai para konsumennya. Memang beberapa di antaranya 

belum menjadi brand keluarga, namun hampir memiliki kesamaan umum tak 

mengenakan charge bunga alias bebas dari riba>.
88

 

Kartu kredit syariah pun dikembangkan di Malaysia berdasarkan prinsip 

bay’ al-‘inah. Dengan cara ini nasabah yang membeli barang atau jasa dari 

suatu toko/rumah sakit, secara performa menjual kepada bank dan membeli 

kembali darinya dengan harga yang lebih tinggi. Kartu kredit syariah yang 

akan dikembangkan di Indonesia tampaknya tidak akan berkiblat ke 

Malaysia. Untuk menjadi pemegang kartu kredit syariah seorang nasabah 

harus menandatangi sebuah perjanjian yang didasarkan atas prinsip wa’d 

(janji) dengan bank.
89

 

Di Indonesia pada awal tahun 2000-an kartu kredit syariah telah menjadi 

wacana serius baik di kalangan ulama, akademisi maupun praktisi perbankan 

syariah seiring dengan kemajuan perbankan dan transaksi-transaksi keuangan 

syariah. Meskipun telah ada yang menerbitkannya, hingga kini salah satu 

produk perbankan yang dikenal karena kepraktisannya tersebut, kiranya 

sekaligus yang juga membawa polemik yang lama dan tak kunjung selesai 

dikalangan industri perbankan syariah. 
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Saat ini Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

sebagai pemegang otoritas berkaitan dengan fatwa kehalalan produk 

perbankan syariah telah mengeluarkan fatwa tentang syariah charge card dan 

syariah card. Fatwa syariah charge card dikeluarkan lebih dahulu 

dibandingkan dengan fatwa syariah card. Fatwa syariah charge card 

dikeluarkan pada tahun 2004 sedangkan fatwa syariah card atau kartu kredit 

syariah dikeluarkan pada tahun 2006.
90

 

Hingga saat ini beberapa bank syariah sudah ada yang menerbitkan 

syariah charge card maupun kartu kredit syariah atau syariah card, misalnya 

saja bentuk charge card seperti yang dilakukan oleh BII Syariah, Bank 

Danamon Syariah mengeluarkan kartu kredit syariah pada tanggal 19 Juli 

2007 dengan nama Dirham Card dan yang terbaru adalah Hasanah Card 

yang merupakan layanan kartu kredit dari BNI Syariah yang diluncurkan 

pada tanggal 4 Februari 2009.
91

 

 

B. Pengertian Kartu Kredit Syariah 

Secara bahasa, kata bit}aqa>t (kartu) digunakan untuk potongan kertas 

kecil atau dari bahan lain, di atasnya ditulis penjelasan yang berkaitan dengan 

potongan kertas itu.
92

Sementara i‘tima>n secara bahasa artinya kondisi aman 

dan saling percaya. Dalam kebiasaan dalam dunia usaha artinya semacam 

pinjaman, yakni yang berasal dari kepercayaan terhadap peminjam dan sikap 
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amanahnya serta kejujurannya. Oleh sebab itu ia memberikan dana itu dalam 

bentuk pinjaman untuk dibayar secara tertunda. 

Sedangkan secara terminologis, kartu kredit yaitu kartu yang dikeluarkan 

oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya 

untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu 

secara hutang.
 93

 

Di dalam bukunya Hukum Perbankan di Indonesia, Djumhana 

menyebutkan credit card (kartu kredit) adalah kartu yang dapat digunakan 

sebagai alat pembayaran yang pelunasan tagihannya dapat dilakukan secara 

bertahap atau dicicil, kepada pemegang kartu diberikan kredit yang 

jumlahnya dibatasi.
94

 Kasmir mendefinisikan kartu kredit merupakan kartu 

plastik yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang 

diberikan kepada nasabah untuk dapat digunakan sebagai alat pembayaran 

dan pengambilan uang tunai.
95

 

Sementara menurut Financial Consumer Agency Canada (FCAC), kartu 

kredit adalah kartu pembayaran yang memperbolehkan pemegangnya 

mendapatkan barang dan jasa secara kredit dan tanpa persyaratan membayar 

tunai.
96

 

Sedangkan Massey mendefinisikan kartu kredit Islam sebagai alat 

pembayaran yang memenuhi dengan paling setidaknya tiga kriteria prinsip-

prinsip Islam, yaitu: 
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1. Kartu tersebut harus memenuhi syariah persyaratan pada pinjaman. 

Secara umum, harus menghindari tiga larangan penting dalam keuangan 

Islam, yaitu riba>, ghara>r dan maysi>r.  

2. Kartu kredit Islam harus memiliki kepastian untuk diterima secara luas. 

Itu harus menggunakan skema pembayaran internasional, seperti Master 

Card atau Visa.  

3. Kartu kredit Islam tidak boleh mendorong perilaku yang dianggap haram. 

Ini termasuk segala macam perilaku terlarang dan transaksi yang bersifat 

tidak shar‘i.97
 

Sementara dalam Ketentuan Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang 

Syariah Card, yang dimaksud dengan syariah card adalah kartu yang 

berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem 

yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana 

diatur dalam fatwa.
98

 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya syariah card 

sebenarnya melanjutkan dari credit card yang sudah ada. Sehingga kartu 

kredit syariah memiliki fungsi yang sama dengan kartu kredit pada umumnya. 

Walaupun demikian, antara kartu kredit syariah dengan kartu kredit terdapat 

perbedaan mendasar, yakni pada kartu kredit menetapkan bunga atas 

pinjaman yang diberikan beserta transaksi yang terkait dengan penggunaan 
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kartu kredit tersebut tetapi pada syariah card menggunakan mekanisme akad 

yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan akad kafa>lah, ijara>h dan 

qard}.99
  

 

C. Pihak-Pihak yang Terkait dengan Kartu Kredit Syariah 

Pihak-pihak yang terkait dengan penerbitan dan penggunaan kartu kredit 

syariah adalah sebagai berikut: 

1. Penerbit kartu (mus}di>r al-bit}aqa>t) merupakan pihak atau lembaga yang 

mengeluarkan dan mengelola suatu kartu. Penerbit dapat berupa bank, 

lembaga keuangan, dan perusahaan non lembaga keuangan yang 

mendapatkan izin dari Departemen Keuangan. Dalam kartu kredit 

konvensional penerbit kartu disebut dengan issuer. 

2. Pemegang kartu (h}ami>l al-bit}aqa>t) adalah terdiri atas perseorangan yang 

telah memenuhi prosedur atau persyaratan yang ditetapkan oleh penerbit 

untuk dapat diterima sebagai anggota dan berhak menggunakan kartu 

sesuai dengan kegunaannya. Dalam kartu kredit konvensional pemegang 

kartu disebut dengan card holder. 

3. Penerima kartu (qabi>l al-bit}aqa>t) adalah pihak yang menerima 

pembayaran dengan kartu atas transaksi jual beli barang atau jasa. Dalam 

kartu kredit konvensional disebut merchant, dapat berupa pedagang, 
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toko, hotel, restoran, travel biro dan lainnya, yang sebelumnya telah 

melakukan perjanjian dengan penerbit kartu (mus}di>r al-bit}aqa>t).100
 

 

D. Akad Kartu Kredit Syariah 

Sebelum menjelaskan tentang akad yang digunakan dalam kartu kredit 

syariah, perlu disinggung bentuk pertanggungan dalam kartu kredit 

konvensional. Pada kartu kredit konvensional transaksi yang terjadi adalah 

transaksi hutang (kredit/loan) dengan menarik kuntungan berupa bunga yang 

besarnya 2-4% per bulan.
101

 Jadi ketika kartu kredit ini digunakan maka 

hubungan antara pihak penerbit karu dan pemegang kartu adalah debitur dan 

kreditur pada umumnya. 

Dalam kartu kredit syariah dalam aplikasinya menggunakan akad 

kafala>h, qard} dan ija>rah. Berikut implementasi dari beberapa akad-akad 

tersebut: 

1. Kafa>lah 

 perjanjian pertanggungan Penerbit Kartu 

(Kafi>l) 

 menanggung nilai 

transaksi nasabah 
 

     

 Pemegang Kartu 

(Makfu>l ‘Anh) 

 
 

Transaksi  

barang/ jasa 

Penerima Kartu 

(Makfu>l Lah) 

 

Bank sebagai kafi>l yang menjadi pihak penanggung atau penjamin 

makfu>l ‘anh terhadap transaksi yang dilakukan dengan makfu>l lah. 

Sebagai penanggung atau penjamin, maka bank berhak untuk menagih 
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iuran bulanan (membership fee).
102

 Pada Hasanah Card disebut dengan 

Monthly Membership Fee, yang besarnya telah ditentukan sesuai dengan 

limit kartu.
103

 

2. Qard} 

 penarikan dana tunai Penerbit Kartu 

(muqrid}) 
 

 

   
  

 Pemegang Kartu 

(muqtarid}) 

 
 

dikenakan biaya 

administrasi 
 

 

Bank adalah pihak yang memberi pinjaman (muqrid}) kepada nasabah 

(muqtarid}) manakala nasabah menggunakan kartu tersebut untuk 

menarik dana secara tunai.
104

 Penerbit kartu (muqrid}) disini hanya 

berperan sebagai pemberi pinjaman (muqrid}) kepada pemegang kartu 

(muqtarid}) melalui penarikan tunai dari bank atau mesin ATM bank 

penerbit kartu.
105

 Dalam hal ini bank berhak mengenakan biaya 

administrasi kepada nasabah. Pada Hasanah Card dibebankan sebesar 

Rp. 25.000,- per transaksi.
106 

3. Ija>rah 

 Pengajuan penerbitan 

kartu 
Penerbit Kartu 

(Mu‘jir) 
 

 

                   
 

  

 Pemegang Kartu 

(Musta‘jir) 

 
 

Fasilitas kartu 
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Pada akad ija>rah, bank syariah adalah penyedia jasa sistem pembayaran 

dan pelayanan bagi nasabah yang bisa mendapatkan iuran tahunan 

(annual membership fee) dari nasabah.
107

 Penetapan pada Hasanah Card 

berdasarkan masing-masing dari limit kartu.
108

 

 

E. Persyaratan Kartu Kredit Syariah 

Adapun persyaratan atau prosedur yang dipersyaratkan untuk 

memperoleh kartu kredit baik itu kartu kredit secara umum maupun kartu 

kredit syariah adalah sebagai berikut: 

1. Persyaratan terkait penghasilan minimum: 

Dicontohkan dari Kartu Kredit Syariah milik BNI Syariah 

iB Hasanah 

Card 

Penghasilan 

Minimun 

Pemegang Kartu 

Utama 

Penghasilan Kartu 

Tambahan 

Hasanah 

Classic 

Rp 25 

juta/thn 

Usia min. 21 thn, 

maks. 65 thn 

Usia min. 17 thn, 

maks. 65 thn 

Hasanah 

Gold 

Rp 60 

juta/thn 

Usia min. 21 

thn,maks. 65 thn 

Usia min. 17 thn, 

maks. 65 thn 

Hasanah 

Platinum 

Rp 500 

juta/thn 

Usia min. 21 thn, 

maks. 65 thn 

Usia min. 17 thn, 

maks. 65 thn
109

 

 

2. Persyaratn terkait dokumen yang diperlukan: 

a. Untuk Pegawai Swasta 

1) Fotokopi KTP/Paspor 

2) Surat Keterangan Penghasilan (asli) 
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b. Untuk Pegawai Negeri 

1) Fotokopi KTP/Paspor 

2) Surat Keterangan Penghasilan (asli) 

3) Fotokopi Surat Pengangkatan 

c. Untuk kalangan Profesional seperti dokter atau pengacara 

1) Fotokopi KTP/Paspor 

2) Fotokopi Surat Izin Praktek 

3) Surat Keterangan Penghasilan (asli) 

d. Untuk kalangan Pengusaha/Wiraswasta 

1) Fotokopi KTP/Paspor 

2) Fotokopi Akte Pendirian/SIUP/TDP 

3) Surat Keterangan Penghasilan (asli)
110

 

Sedangkan prosedur untuk memperoleh kartu kredit adalah sebagai 

berikut: 

1. Nasabah mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang sudah 

disiapkan oleh bank atau lembaga keuangan. 

2. Nasabah melengkapi persyaratan yang telah dipersyaratkan. 

3. Pihak bank atau lembaga pembiayaan akan melakukan penelitian 

langsung ke alamat rumah atau kantor pemohon. Serta ke lembaga lain 

untuk mengetahui data nasabah yang termasuk dalam daftar black list 

bank yang bersangkutan. 
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4. Jika dianggap layak, maka pihak bank atau lembaga pembiayaan akan 

menyetujui penerbitan kartu dan mengirimkan ke nasabah kartu yang 

sudah dicetak.
111

 

Setelah mendapat persetujuan dari bank, kemudian pemegang kartu 

diharuskan membayar uang pangkal dan iuran tahunan yang besarnya 

tergantung pada jenis kartu. Misalnya jenis kartu pada kartu kredit syariah 

“Hasanah Card” yaitu Platinum Card tentunya lebih mahal dari Gold Card 

ataupun Reguler/Classic Card, begitu juga dengan fasilitas layanan dan limit 

kredit yang diberikan.
112

 

Selanjutnya, pemegang kartu dapat menggunakan kartunya setiap 

melakukan transaksi kepada semua penerima kartu (qabi>l al-bit}aqa>t) atau 

merchant yang menerima merek kartu yang dimiliki. Merchant yang bisa 

menerima merk-merk tertentu dapat diketahui dengan memperhatikan logo 

atau gambar yang biasanya ditempel di kasir.
113

 

 

F. Mekanisme Transaksi Kartu Kredit Syariah 

Berhubung kartu kredit syariah merupakan lanjutan dari sistem yang 

sudah ada maka tidak jauh berbeda dengan mekanisme dalam kartu kredit 

pada umumnya. Adapun jenis kartu kredit secara umum dan kartu kredit 

syariah yang beredar adalah sama-sama menggunakan Master Card. 
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Sehingga dengan afiliasi ini penggunaannya bisa digunakan di mana saja 

yang bertanda Master Card.
 114

 

Pada kartu Hasanah Card milik Bank BNI Syariah, sudah memberikan 

kode pada penerima kartu (qabi>l al-bit}aqa>t) atau toko seperti Matahari 

Departemen Store, Carrefour, Giant dan lain sebagainya, dengan label yang 

halal untuk dikonsumsi oleh pemegang kartu (hami>l al-bit}aqa>t). Akan tetapi 

kode-kode ini tidak berlaku pada semua item barang yang ditransaksikan 

menggunakan kartu kredit syariah.
115

 

Oleh sebab itu, dimungkinkan adanya penyalahgunaan penggunaan kartu 

kredit syariah
116

 untuk membeli barang-barang haram seperti minuman keras, 

babi dan barang haram lainnya atau digunakan untuk transaksi membayar 

diskotik, bar, pelacuran, perjudian dan jasa haram lainnya. Apalagi transaksi 

yang dilakukan melalui penarikan dana secara tunai dengan kartu kredit 

syariah, maka dalam hal ini pihak bank atau penerbit kartu (mus}di>r al-

bit}aqa>t) tidak akan mengetahuinya dan tidak ada jaminan atau kontrol untuk 

memastikan terhadap penggunaan kartu tersebut, sebagaimana yang terjadi 

pada kartu kredit konvensional.
 117

 

Pada kartu kredit konvensional tidak terdapat ketentuan mengenai jenis 

objek transaksi yang diperbolehkan. Jadi apapun obyeknya, transaksi dapat 
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menggunakan kartu kredit konvensional, baik itu objek yang halal maupun 

haram.
118

 

1. Berikut adalah mekanisme kartu kredit konvensional: 

      b 

     f 
 

Penerbit Kartu 

(Issuer) 

 a 
 

d 

 

      g    e  

       

       

Pemegang Kartu 

(Card Holder) 

  

c 

 Penerima Kartu 

(Merchant) 
 

a. Penerbit kartu (issuer) melakukan kerja sama dengan pihak penerima 

kartu (merchant). 

b. Pemegang kartu (card holder) melakukan perjanjian dengan penerbit 

kartu (issuer) dalam penggunaan kartu kredit. 

c. Pemegang kartu (card holder) melakukan transaksi dengan 

menunjukkan kartu dan menandatangani bukti belanja untuk 

memastikan kepemilikan kartu. 

d. Pedagang (merchant) melakukan penagihan atau meminta 

pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu 

(card holder). 

e. Penerbit kartu (issuer) akan membayar kepada pedagang sesuai 

dengan pembayaran yang telah mereka sepakati. 

f. Penerbit kartu (issuer) akan menagih ke pemegang kartu (card 

holder) berdasarkan bukti transaksi sampai batas waktu yang telah 

ditentukan. 
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g. Pemegang kartu (card holder) akan membayar sejumlah nominal 

yang tertera sampai batas waktu yang telah ditentukan dan apabila 

terjadi keterlambatan, maka nasabah akan dikenakan denda dengan 

disertai suku bunga yang telah ditetapkan.
119

 

2. Berikut adalah mekanisme kartu kredit syariah: 

      b 

     g  
Penerbit Kartu 

(mus}di>r al-bit}aqa>t) 

 a 
 

e 

 

      h       f  

       

       

Pemegang Kartu 

(h}ami>l al-bit}aqa>t) 

 c 

 

d 

 Penerima Kartu 

(qabi>l al-bit}aqa>t) 

 

a. Melakukan perjanjian antara penerbit kartu (mus}di>r al-bit}aqa>t) dan 

penerima kartu (qabi>l al-bit}aqa>t). 

b. Perjanjian antara pemegang kartu (h}ami>l al-bit}aqa>t) dan penerbit 

kartu (mus}di>r al-bit}aqa>t) dengan menggunakan akad kafa>lah. 

Sebelumnya pemegang kartu (h}ami>l al-bit}aqa>t) wajib membuka 

rekening dengan jumlah tertentu (minimal 10%) dari limit kartu 

kredit syariah.
120

 

c. Pemegang kartu (h}ami>l al-bit}aqa>t) menggunakan kartunya setiap 

melakukan transaksi kepada semua penerima kartu (qabi>l al-bit}aqa>t) 

yang menerima merek kartu yang dimiliki.
121

 

d. Terjadi transaksi barang atau jasa antara pemegang kartu (h}ami>l al-

bit}aqa>t) dan penerima kartu (qabi>l al-bit}aqa>t). Dan penerima kartu 
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(qabi>l al-bit}aqa>t)  mengkalkulasi jumlah harga pembelian yang telah 

dilakukan pemegang kartu (h}ami>l al-bit}aqa>t). Penerima kartu (qabi>l 

al-bit}aqa>t) mengenakan charge antara 2-3% atau lebih yang 

dibebankan kepada pemegang kartu (h}ami>l al-bit}aqa>t) yang 

ditambahkan ke jumlah nilai transaksi.
122

 

e. Penerima kartu (qabi>l al-bit}aqa>t)  melakukan penagihan seluruh 

transaksi jual beli yang dibayar dengan menggunakan kartu kredit 

syariah kepada pihak penerbit kartu (mus}di>r al-bit}aqa>t).123
 

f. Apabila semua slip penjualan (voucher) dianggap sah dan telah 

memenuhi ketentuan sesuatu dengan yang disepakati dengan 

penerima kartu (qabi>l al-bit}aqa>t), penerbit kartu (mus}di>r al-bit}aqa>t) 

akan membayar seluruh tagihan yang diajukan penerima kartu (qabi>l 

al-bit}aqa>t),  setelah dikurangi dengan diskon yang besarnya telah 

disepakati (3-5%). Biasanya ini dengan menggunakan berbagai 

bentuk promo yang diberikan kepada pemegang kartu kredit 

syariah.
124

 

g. Penerbit kartu (mus}di>r al-bit}aqa>t) melakukan tagihan kepada 

pemegang kartu (h}ami>l al-bit}aqa>t), sejumlah nilai transaksi yang 

tertera dalam voucher, bukan senilai yang dibayarkan kepada 

penerima kartu (qabi>l al-bit}aqa>t). Dan meminta fee (upah) 
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pertanggungan yang diberikan pihak penerbit kartu (h}ami>l al-

bit}aqa>t). 

h. Pemegang kartu (h}ami>l al-bit}aqa>t),  bisa membayar lunas atau 

membayar sejumlah minimum tertentu dari total tagihan
125

 dan 

berupa  fee yang telah ditentukan diawal. 

 

G. Keuntungan dan Kerugian Kartu Kredit Syariah 

Keuntungan dan kerugian kartu kredit syariah sebenarnya sama dengan 

yang didapatkan pada kartu kredit secara umum, hanya perbedaan yang 

mendasar terletak pada keuntungan bagi penerbit kartu kredit konvensional 

(issuer) adalah sebagai berikut: 

1. Pendapatan dari annual fee (iuran tahunan). 

2. Pendapatan dari bunga per bulan, pendapatan bunga karena 

keterlambatan membayar (late charge) dan pendapatan bunga karena 

melebihi batas kredit (overlimit charge).
126

 

3. Pendapatan dari biaya administrasi.
127

 

Berikut adalah pihak-pihak yang diuntungkan dalam pemakaian kartu 

kredit syariah: 

1. Keuntungan bagi penerbit kartu (mus}di>r al-bit}aqa>t) adalah: 

a. Pendapatan dari iuran bulanan (Monthly Membership Fee) 

b. Pendapatan dari iuran tahunan (Annual Membership Fee) 
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c. Pendapatan diskon dari penerima kartu (qabi>l al-bit}aqa>t) 

d. Pendapatan dari penarikan uang tunai (rusu>m sahb al-nuqu>d)
128

 

2. Keuntungan bagi pemegang kartu (h}ami>l al-bit}aqa>t) atau card holder 

antara lain: 

a. Lebih aman, karena tanpa bunga 

b. Tidak menyebabkan utang yang berlipat 

c. Kemudahan dalam berbelanja atau melakukan transaksi 

d. Menghindari risiko kehilangan membawa uang tunai
129

 

3. Keuntungan bagi penerima kartu (qabi>l al-bit}aqa>t) atau merchant adalah: 

a. Menarik konsumen 

b. Meningkatkan omset atau volume penjualan 

c. Jenis pelayanan kepada pelanggan
130

 

Adapun kerugian yang akan dialami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam 

transaksi kartu kredit, baik konvensional maupun syariah adalah sebagai 

berikut: 

1. Kerugian bagi penerbit kartu (mus}di>r al-bit}aqa>t) atau issuer antara lain: 

a. Jika terjadi kemacetan pembayaran oleh nasabah yang berbelanja 

atau mengambil uang tunai, maka akan sulit untuk ditagih, 

mengingat persetujuan penerbitan kartu kredit biasanya tanpa 

jaminan benda-benda berharga sebagaimana layaknya kredit.
131
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b. Perlu biaya mahal untuk melakukan penagihan terhadap kredit 

macet. 

2. Kerugian bagi pemegang kartu (h}ami>l al-bit}aqa>t) atau card holder 

adalah: 

a. Nasabah biasanya akan berbelanja tanpa kontrol apabila 

menggunakan kartu kredit, karena tidak perlu mengeluarkan uang 

tunai secara langsung. Kemudian kerugian nasabah juga disebabkan 

adanya sebagian penerima kartu (qabi>l al-bit}aqa>t) atau merchant 

membebankan biaya tambahan untuk setiap kali transaksi. Misalnya 

dikenakan tambahan biaya sebesar 3% dari nominal nilai transaksi 

belanja.
132

 

b. Terbebani dengan sejumlah dana yang terus bertambah apabila tidak 

segera melunasi. Terutama pada kartu kredit konvensional, akan 

dibebani bunga dan biaya-biaya lain yang terus berbunga yang 

timbul pada bulan tersebut dan akan diakumulasi dengan sisa hutang 

pokok yang belum terbayarkan setelah tanggal jatuh tempo, yang 

mengakibatkan tagihan akan terus membengkak dengan jumlah 

utang yang berlipat.
133

 

3. Kerugian bagi penerima kartu (qabi>l al-bit}aqa>t) atau merchant adalah: 

a. Pembayaran dengan kartu kredit, artinya uang tunai tidak segera 

dapat diterima, akan tetapi harus menunggu beberapa waktu untuk 

melakukan penagihan kepada bank. 
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b. Cash flow terganggu karena pembayaran atas penjualan barang 

menjadi mundur. 
134

 

 

H. Sanksi dalam Kartu Kredit Syariah 

Sanksi yang dikenakan kepada card holder dalam kartu kredit 

konvensional adalah berupa denda dengan jumlah tagihan yang ditambahkan 

dengan bunga berdasarkan perjanjian, dan bunga tersebut akan berlipat terus 

menerus apabila card holder tidak melunasi kewajibannya di bulan yang 

mendatang. Biaya denda keterlambatan ini biasanya sebesar Rp. 25.000,- per 

bulan, namun hal ini tergantung dari bank yang menerbitkannya. Denda 

semacam ini dalam kartu kredit konvensional akan menjadi keuntungan dari 

pihak penerbit kartu (issuer).
135

  

Adapun sanksi-sanksi yang diberikan pihak penerbit kartu (mus}di>r al-

bit}aqa>t) kepada pemegang kartu (h}ami>l al-bit}aqa>t) dalam kartu kredit syariah 

adalah berupa ta‘wid} (ganti rugi) dan denda keterlambatan (late charge).
136

 

Berikut yang terjadi pada pada kartu kredit syariah “Hasanah Card” milik 

Bank BNI Syariah dan “Dirham Card” milik Bank Danamon Syariah, adalah 

sebagai berikut: 

1. Ta’wid} (ganti rugi) 

Besarnya ta’wid} (ganti rugi) yang terjadi pada kedua kartu kredit syariah 

ini ditentukan berdasarkan lamanya biaya penagihan terhadap 

keterlambatan pembayaran. 
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a. Pada kartu kredit syariah “Hasanah Card” 

Jenis Kartu Classic Gold Platinum 

x – 29 hari Rp. 15.000,- Rp. 35.000,- Rp. 110.000,- 

30 – 59 hari Rp. 20.000,- Rp. 50.000,- Rp. 160.000,- 

60 – 89 hari Rp. 25.000,- Rp. 65.000,- Rp. 220.000,- 

90 – 119 hari Rp. 40.000,- Rp. 100.000,- Rp. 340.000,- 

120 – 149 hari Rp. 50.000,- Rp. 120.000,- Rp. 410.000,- 

150 – 179 hari Rp. 60.000,- Rp. 150.000,- Rp. 480.000,- 

>180 hari Rp. 320.000,- Rp. 800.000,- Rp. 2.800.000,-
137

 

 

b. Pada kartu kredit syariah “Dirham Card” 

Lama hari Biaya 

x – 30 hari Rp. 25.000,- 

31 – 60 hari Rp. 75.000,- 

61 – 90 hari Rp. 170.000,- 

91 – 120 hari Rp. 350.000,- 

121 – 150 hari Rp. 765.000,- 

151 – 180 hari Rp. 2.100.000,-
138

 

 

2. Denda keterlambatan (late charge) 

Pemegang kartu (h}ami>l al-bit}aqa>t) yang telat membayar dikenai denda 

sebesar prosentase tertentu dari tagihan. Denda tersebut tidak menjadi 
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hak bank, tetapi menjadi qard}ul h}asan yang akan disumbangkan ke 

lembaga amal.
139

 

a. Pada kartu kredit syariah “Hasanah Card” 

Di “Hasanah Card” telah ditetapkan patokkan maksimal biaya 

berdasarkan limit kartu yang disetujui, yang disebut Monthly Fee. 

Tujuannya adalah untuk menghitung equivalent biaya riil yang 

dibebankan kepada pemegang “Hasanah Card”, yang disebut dengan 

Net Monthly Fee yang mempunyai equivalent yang sama yaitu 

sebesar 2,95%. Perhitungan Net Monthly Fee adalah Outstanding 

(sisa hutang yg belum dilunasi) di kali dengan Monthly Fee (iuran 

bulanan) dan dibagi limit kartu sesuai dengan jenis kartu yang 

digunakan.
140

 

b. Pada kartu kredit syariah “Dirham Card” 

Pada kartu “Dirham Card” denda keterlambatan pembayaran yang 

dikenakan sebesar 3% dari jumlah pembayaran minimum yang 

tertunggak.
141
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BAB IV 

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP PERTANGGUNGAN 

DALAM KARTU KREDIT SYARIAH 

 

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Objek Pertanggungan dalam Kartu 

Kredit Syariah. 

Kartu kredit syariah atau syariah card adalah kartu yang berfungsi 

seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah 

ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah.
142

 Walaupun berdasarkan 

definisi di atas kartu kredit syariah berfungsi seperti kartu kredit, tetapi pada 

kartu kredit syariah tidak memberlakukan bunga yang identik dengan riba>. 

Akan tetapi menggunakan mekanisme akad yang berdasarkan prinsip syariah, 

yaitu akad kafa>lah, ijara>h dan qard}. Di dalam kartu kredit syariah juga 

terdapat ketentuan tentang batasan (Dhawa>bit} wa h}u>du>d) Syariah Card 

meliputi: 

1. Tidak menimbulkan riba>. 

2. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. 

3. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (isra>f), dengan cara 

antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan. 

4. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk 

melunasi pada waktunya. 
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5. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.
143

 

Berikut aplikasinya yang dipraktekkan dalam kartu kredit syariah: 

1. Tidak menimbulkan riba>. 

Kartu kredit syariah berbeda karena tidak mengenal bunga. Penerbit 

kartu (mus}di>r al-bit}aqa>t) tidak mendapat keuntungan dari bunga, 

melainkan dari fee akad yang ditentukan di awal setelah nasabah sepakat 

menggunakan kartu tersebut. Fee yang dibayarkan jumlahnya tetap setiap 

bulan sampai waktu pelunasan.
144

 

2. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. 

Pengguna kartu kredit syariah hanya boleh melakukan transaksi yang 

halal (dibolehkan).
145

 Akan tetapi dalam prakteknya kartu kredit syariah 

tidak ada sistem kontrol untuk memastikan apakah pemegang kartu 

menggunakan kartunya untuk membelanjakan barang-barang yang halal 

saja atau tidak, selama ini ketika seseorang melalukan transaksi dengan 

menggesek kartu kredit, maka yang tercatat adalah nama penerima kartu 

(qabi>l al-bit}aqa>t), bukan nama item atau objek barang yang dibeli.
146

 

Sehingga dalam prakteknya masih ada yang menyalahgunakan kartu 

kredit syariah
147

 untuk membeli barang-barang haram seperti minuman 

keras, babi dan barang haram lainnya atau digunakan untuk transaksi 

membayar diskotik, bar, pelacuran, perjudian dan jasa haram lainnya, 

yang mana pihak bank atau penerbit kartu (mus}di>r al-bit}aqa>t) tidak akan 
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mengetahuinya dan tidak ada jaminan atau kontrol untuk memastikan 

terhadap penggunaan kartu tersebut sebagaimana pada kartu kredit bank 

konvensional.
 

Apalagi ketika pemegang kartu (h}ami>l al-bit}aqa>t) 

bertransaksi menggunakan kartu kredit syariah ini melalui penarikan 

dana secara tunai.
 148

 

3. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (isra>f), dengan cara 

antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan. 

Pada kartu kredit syariah diatasi dengan memberlakukan pagu limit 

berdasarkan jenis kartu.
149

 Yang mana besarnya sesuai dengan ketentuan 

awal tertutama terkait dengan penghasilan minimum. 

4. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk 

melunasi pada waktunya. 

Adanya prosedur yang dipersyaratkan untuk memperoleh kartu kredit 

syariah yaitu pihak bank atau lembaga pembiayaan akan melakukan 

penelitian langsung ke alamat rumah atau kantor pemohon. Penelitian 

dapat juga dilakukan lewat telepon. Tujuan penelitian adalah untuk 

meneliti kebenaran data pemohon serta kelayakan untuk diberikan kartu 

kredit syariah.
150

 Nasabah juga diwajibkan untuk membuka rekening 

dengan jumlah dana tertentu (misalnya 10%) dari limit kartu kredit yang 

akan dijadikan jaminan pelunasan kartu kredit syariah.
151
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5. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah 

Kartu kredit syariah tidak boleh menawarkan penarikan tunai (cash 

advance) yang merupakan bentuk pemberian pinjaman, kecuali melalui 

penarikan tunai dari bank atau ATM penerbit kartu (mus}di>r al-

bit}aqa>t).152
 

 

Salah satu rukun dari akad kafa>lah adalah makfu>l bih, merupakan sebuah 

objek yang ditanggung. Yang dipersyaratkan kafi>l (penanggung) harus 

mengetahuinya dari segi jenis, kadar atau nominal, sifat, dan bendanya harus 

diketahui bila yang ditanggung berupa barang.
153

  

Menurut mazhab Syafi‟i dan Ibnu Hazm, bahwasannya seseorang tidak 

sah menjamin barang yang tidak diketahui. Sebab, perbuatan tersebut adalah 

ghara>r.154
 Hal ini sebagaimana h}adi>th Rasulullah saw, 

ي َع ِب ي ُه َع ْيْن َع َعي َع اَعي ي اْن َع َع ِبي  َع ْن ي ْيَع ْن ِب ي اْن َع َع  ِبي َع َع ْن ي ْيَع ْن ِب ي الَّل ِبي َعلَّل ي الَّل ُهي َعلَع ْن ِبي َع َعلَّل َعي َع ْن   ْيَع َع ي َع ُه اُه

Bersumber dari Abu Hurairah, beliau berkata: Rasulullah saw melarang jual 

beli kerikil (bay’ul h}ash}a>t) dan jual beli yang sifatnya tidak jelas (bay’ul 
gharar)  (HR. Muslim).

155
 

Jika dihubungkan antara syarat makfu>l bih (objek yang ditanggung) 

dengan objek pertanggungan dalam kartu kredit syariah, maka penerbit kartu 

(kafi>l) sebagai penanggung tidak mengetahui secara jelas objek yang 

ditransaksikan antara pemegang kartu (makfu>l ‘anh) dengan penerima kartu 

(makfu>l lah). 
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Untuk menghindari praktek terjadinya ghara>r  pada kartu kredit syariah 

ini, bahwasannya pihak penanggung (kafi>l) seperti Bank BNI Syariah telah 

memberikan kode-kode halal pada pihak penerima kartu, sehingga ketika 

produk ini digunakan untuk transaksi yang haram maka secara otomatis akan 

tertolak. Akan tetapi memang tidak semua item barang diberlakukan dengan 

kode-kode tersebut, apalagi ketika pemegang kartu (makfu>l lah) ini 

melakukan transaksi dengan cara penarikan dana secara tunai, di sini pihak 

bank atau penanggung sudah lepas dari pengawasannya terhadap transaksi 

yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit syariah.
156

 

Dengan memberlakukan kode-kode seperti di atas untuk menghindari 

praktek terjadinya ghara>r, meskipun tidak berlaku untuk semua item barang, 

tetapi hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa kartu kredit syariah 

hanya dapat digunakan pada transaksi yang berlabelkan halal saja. Sehingga 

pertanggungan ini telah sesuai dengan syarat-syarat makfu>l bih akad kafa>lah 

yang telah ditetapkan dalam Islam. Menurut Abu Hanifah, Malik dan Ahmad 

berpendapat bahwa seseorang boleh menjamin sesuatu yang tidak 

diketahui.
157

  

Berdasarkan fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card 

telah memberikan ketentuan tentang batasan syariah card. Salah satu 

diantaranya adalah tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan 

syariah.
158

 Berdasarkan fatwa ini bahwasannya objek pertanggungan dalam 

kartu kredit syariah hanya boleh digunakan untuk transaksi yang halal 
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(dibolehkan). Sehingga jika dalam prakteknya masih ada menyalahgunaan 

kartu kredit syariah ini
159

 untuk membeli barang-barang haram seperti 

minuman keras, babi dan barang haram lainnya,
 160

 maka hal ini tidak sesuai 

dengan apa yang telah diatur di dalamnya. Dan ini sudah merupakan 

tanggung jawab pemegang kartu kredit syariah itu sendiri, mengingat 

sebelumnya antara pihak penerbit kartu (kafi>l) dan pemegang kartu (makfu>l 

‘anh) juga sudah melakukan perjanjian. 

Dikarenakan tidak semua item barang diberlakukan dengan kode-kode 

yang halal dan karena ketidaktahuan pihak penerbit kartu (kafi>l), maka masih 

banyak yang menyalahgunakan kartu kredit syariah ini. Hal ini karena 

kurangnya dalam memaksimalkan kesyariahan pada fasilitas penggunaan 

kartu kredit syariah. Kurangnya teknologi yang mampu berfungsi 

mengidentifikasi apakah barang yang dibeli itu halal atau haram. 

Bagi penulis sendiri, bahwasannya hukum dari objek pertanggungan 

(makfu>l bih) dalam kartu kredit syariah adalah sah, karena ketidaktahuan dari 

pihak penerbit kartu (kafi>l) disebabkan kurangnya fasilitas dalam penggunaan 

kartu kredit syariah tersebut. Sehingga menyebabkan penerbit kartu kesulitan 

dalam mengontrol atau menjamin atas transaksi yang dilakukan oleh 

pemegang kartu (makfu>l ‘anh) dalam menggunakan kartunya. Jika dalam 

prakteknya masih ditemukan terjadi penyalahgunaan dalam penggunaan kartu 

kredit syariah, hal ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab dari pemegang 

kartu itu sendiri karena sudah melanggar dari apa yang telah diperjanjikan. 
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B. Analisa Hukum Islam Terhadap Diskon yang Diberikan Kepada pihak 

Penerbit Kartu. 

Dalam mekanisme kartu kredit syariah bahwasannya pihak penerbit kartu 

(kafi>l) mengambil prosentase (diskon) tertentu dari jumlah pembayaran yang 

dilakukan oleh pemegang kartu (makfu>l ‘anh) pada saat melakukan transaksi 

pembelanjaan. Penerbit kartu (kafi>l) tidak membayar jumlah yang dibayarkan 

oleh pemegang kartu (makfu>l ‘anh) seluruhnya seperti yang ada dalam 

rekening pembayaran, namun penerbit kartu (kafi>l) akan memotong jumlah 

tertentu sebesar 2-3% atau lebih sesuai kesepakatan dengan pihak yang 

menerima transaksi dengan kartu kredit syariah (makfu>l lah).
161

 Kemudian 

penerbit kartu (kafi>l) menagih kepada pemegang kartu (makfu>l ‘anh) 

sejumlah nilai transaksi yang tertera dalam voucher bukan senilai yang 

dibayarkan kepada penerima kartu (makfu>l lah).
162

 

Dengan demikian, penerbit kartu (kafi>l) mendapatkan upah secara 

double, yaitu potongan yang didapatkan dari penerima kartu (makfu>l lah) dan 

mendapatkan upah (fee kafa>lah) pada waktu penagihan dari pemegang kartu 

(makfu>l ‘anh). 

Disebutkan dalam ayat al-Qur‟an surat al-nisa>’ ayat 29 yang berbunyi, 
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“Dan sesuatu riba> (tambahan) yang diberikan agar ia menambah pada 

harta manusia, maka riba> itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa 

yang diberikan berupa zakat untuk mencapai keridhaan Allah SWT, 

maka akan berbuat demikian itulah Allah akan melipatgandakan 

pahalanya.” (QS. Al-Ru>m: 39).
163

 

Dari ayat diatas, bahwa pengambilan prosentase atau mendapatkan 

potongan itu tidak mengandung syubhat sebagai riba> secara mendasar. 

Karena potongan dalam pembayaran ini dihadapkan dengan persoalan rabat 

atau discount, bukan tambahan harga. Sehingga tidak ada hal yang 

menyeretnya kepada bentuk riba>.164
 

Disebutkan dalam kitab al-Waji>z, “Bila penanggung mendapat potongan 

dalam pelunasan hutang maka ia hanya boleh menarik kepada orang yang 

ditanggung sesuai dengan jumlah yang ia bayar.”
165

 Berdasarkan ketentuan 

ini maka hukum prosentase (diskon) yang diambil oleh pihak penerbit kartu 

(kafi>l) tidak diperbolehkan, kecuali pihak penerbit kartu (kafi>l) menagih 

kepada pemegang kartu (makfu>l ‘anh) sejumlah nilai yang dibayarkan 

penerbit kartu (kafi>l) kepada penerima kartu (makfu>l lah). 

Sedangkan pemikiran yang berasal dari Al-Kasani dalam Bada>‘is} S}a>na‘i 

“Jika makfu>l lah memberikan sejumlah nilai harta kepada kafi>l, maka 

pemberian itu sama dengan pembayaran dan kafi>l berhak untuk menagih 

senilai transaksi yang dilakukan oleh makfu>l ‘anh.
166

 Menurut pendapat 

Hanafiyah, seorang kafi>l bisa membuat kesepakatan dengan makfu>l lah 
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terkait dengan pembayaran nilai tanggungan, bisa lebih atau kurang dari total 

nilai. Sedangkan menurut Hanabilah, ketika makfu>l lah memberikan 

keringanan kepada kafi>l, maka keringanan tersebut akan menjadi milik kafi>l, 

dan ia berhak untuk menagih kepada makfu>l ‘anh senilai jumlah transaksi 

yang dilakukan.
167

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dari Al-Kasani, Hanafiyah dan 

Hanabilah bahwa hukum pengambilan prosentase (diskon) yang diambil 

penerbit kartu (kafi>l) diperbolehkan, meskipun penerbit kartu (kafi>l) akan 

menagih kepada pemegang kartu (makfu>l ‘anh) senilai jumlah transaksi yang 

ia lakukan. Menurut kalangan Hanafiiyah prosentase (diskon) ini dianggap 

sebagai kompensasi perdamaian bersama pihak yang memberi hutang dengan 

jumlah yang lebih sedikit dari yang harus dibayar, karena hubungan antara 

pihak yang mengeluarkan kartu dengan pihak pemegang kartu di bawah 

sistem jaminan.
168

 Hal ini juga disandarkan pada pendapat Imam As-Sarakhsi 

di bawah ini. 

Imam As-Sarakhsi menuliskan ketika makfu>l ‘anh meminta tanggungan 

kepada kafi>l senilai 1000 dirham dan kafi>l memberikan kesanggupan, 

kemudian ia membuat kesepakatan dengan makfu>l lah untuk memberikan 

diskon 100 dirham, maka ia tetap berhak untuk melakukan penagihan kepada 

makfu>l ‘anh senilai 1000 dirham, pemberian hibah itu merupakan bentuk 

kepemilikan.
169
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Lembaga Syariat Perusahaan Perbankan ar-Rajihi menetapkan bahwa 

tidak ada larangan mengambil prosentase dari harga yang dibeli oleh 

pemegang kartu, selama prosentase itu dipotong dari upah jasa atau dari harga 

barang.
170

 Sehingga prosentase (diskon) ini dibolehkan dan dianggap sebagai 

uang administrasi.
 
 

Menurut penulis sendiri sepakat dengan beberapa pendapat di atas 

mengenai kebolehan mengambil prosentase (diskon) yang diambil penerbit 

kartu (makfu>l ‘anh). Karena didudukkan sebagai upah dari jasa yang 

diberikan oleh pihak bank kepada pihak pedagang, seperti iklan-iklan dan 

bantuan penyaluran barang atau yang sejenisnya serta sebagai upah perantara 

karena pihak bank sudah membantu mencarikan pelanggan untuk pihak 

pedagang. Dengan catatan harus dibatasi sehingga layak disebut sebagai upah 

jasa.
 171

 Dan telah diketahui di awal, bahwasannya pihak pedagang juga sudah 

mengenakan charge antara 2-3% atau lebih yang dibebankan kepada 

pemegang kartu yang ditambahkan ke jumlah nilai transaksi. Sehingga 

potongan atau diskon yang diambil oleh pihak penerbit tidak akan 

mengurangi pendapatan pihak penerima kartu (makfu>l lah). 

 

C. Analisa Hukum Islam Terhadap Ta’wid} dan Denda Keterlambatan 

Pembayaran Tagihan dalam Kartu Kredit Syariah. 

Penerbit kartu (kafi>l) menetapkan beberapa bentuk sanksi akibat dari 

keterlambatan pembayaran oleh pemegang kartu (makfu>l ‘anh). Beberapa 
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bentuk sanksi tersebut yang diambil dari kartu kredit syariah “Hasanah Card” 

dan “Dirham Card” adalah dengan menetapkannya ta’wid} (ganti rugi) dan 

denda keterlambatan (late charge). Sebagaimana yang telah dijabarkan dalam 

bab III, sanksi-sanksi ini membebankan kepada para pemegang kartu (makfu>l 

‘anh) untuk memberikan tambahan dari jumlah kewajiban (nilai hutang) 

pokok pemakaian kartu kredit syariah. 

Adapun tentang ta’wid} (ganti rugi) yang diterapkan dari kedua kartu 

kredit syariah tersebut adalah ditentukan berdasarkan jumlah hari dengan 

lamanya biaya penagihan terhadap keterlambatan pembayaran, bukan 

berdasarkan kerugian riil yang telah terjadi. Semakin lamanya jumlah hari 

penagihan akan semakin besar pula ta’wid} (ganti rugi) yang dibebankan atau 

yang harus dibayarkan kepada penerbit kartu (mus}di>r al-bit}aqa>t).  

Berdasarkan fatwa Dsn No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta’wid} dan 

fatwa Dsn No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card yang menyatakan 

bahwasannya ta’wid} (ganti rugi) haruslah ditetapkan berdasarkan kerugian 

yang riil bukan kerugian yang diperkirakan terjadi dan karena kehilangan 

kesempatan atau time value of money. Karena berdasarkan time value of 

money, maka kategori ini mirip dengan riba> sehingga hal tersebut haram. 

Sehingga berdasarkan kedua fatwa ini, maka ta’wid} (ganti rugi) yang terjadi 

pada kartu kredit syariah belum sesuai dengan apa yang telah diatur di 

dalamnya. 

Meskipun dengan tujuan yang sama bahwa biaya ta’wid} (ganti rugi) ini 

untuk menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliuran yang 
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dikenakan atas pihak yang disengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu 

yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak 

lain.
172

 Karena berdasarkan perhitungan jumlah hari seperti tersebut belum 

dapat diketahui secara pasti berapa jumlah biaya-biaya atas kerugian akibat 

keterlambatan pembayaran tagihan kartu kredit syariah tersebut.  

Selain ta’wid} (ganti rugi) yang dibebankan, dikenai pula denda yang 

harus dibayar oleh pemegang kartu (makfu>l ‘anh) yang nantinya oleh pihak 

penerbit kartu (kafi>l) akan disumbangkan ke lembaga amal.
173

 Berbeda 

dengan kartu kredit konvensional yang mana pengenaan denda tetap menjadi 

keuntungan pihak penerbit kartu. Denda keterlambatan (late charge) ini 

identik dengan makna riba> nasi>‘ah yang dilarang syara‟. Hukum asalnya 

adalah haram karena adanya tambahan atas keterlambatan pembayaran. 

Sebagaiman firman Allah SWT: 

   

     

        

“Allah memusnahkan (mengalahkan) riba> dan menyuburkan sedekah, dan 

Allah tidak menyukai orang-orang yang tetap dalam kekafiran dan berbuat 

dosa.” (QS. Al-Baqara>h: 276)
174

 

 

Tambahan atas terjadinya keterlambatan pembayaran ini bermakna riba> 

nasi>‘ah. Riba> ini bermakna penambahan bersyarat yang diperuntukkan bagi 

yang memberi hutang, yang diperoleh dari orang berhutang, karena adanya 

penangguhan masa pembayaran. Dalam ungkapan lain, Sa‟id Sa‟ad Marthan 
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menjelaskan pengertian yang dikemukakan Sayyid Sabiq, bahwa tambahan 

itu tanpa melibatkan ganti rugi.
175

  

Adapun denda yang diterapkan dalam kartu kredit syariah menurut Islam 

adalah diperbolehkan, karena melihat penggunaan denda tersebut yang akan 

disumbangkan ke lembaga amal, bukan menjadi hak milik pihak penerbit 

kartu. Sedangkan riba> nasi>’ah yang dimaksud dalam ayat di atas merupakan 

bentuk tambahan yang dibebankan kepada pemegang kartu (h}ami>l al-bit}aqa>t) 

untuk mengambil keuntungan dengan jalan pada waktu jatuh tempo 

ditetapkan penundaan waktu pembayaran dengan imbalan suatu tambahan.
176

 

Berdasarkan fatwa Dsn No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card, 

pengenaan denda dalam kartu kredit syariah telah sesuai dengan apa yang 

telah diatur dalam fatwa tersebut. Yang mana denda tersebut diperuntukkan 

sebagai dana sosial dan bukan menjadi keuntungan pihak bank sebagaimana 

yang terjadi pada kartu kredit konvensional. 

Sedangkan biaya ta’wid } (ganti rugi) dalam kartu kredit syariah menurut 

Islam adalah diperbolehkan, sebagaimana  hal di atas bahwasannya ganti rugi 

di sini dimaksudkan untuk mengganti biaya penagihan ketika pemegang kartu 

(h}ami>l al-bit}aqa>t) tidak menunaikan kewajibannya untuk membayar 

angsuran. Sebagaimana ungkapan Sa‟id Sa‟ad Marthan menjelaskan 

pengertian yang dikemukakan Sayyid Sabiq, bahwa tambahan itu tanpa 

melibatkan ganti rugi.
177
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Menurut penulis bahwa biaya ta’wid} (ganti rugi) dan denda 

keterlambatan pembayaran dalam kartu kredit syariah adalah diperbolehkan. 

Dengan catatan bahwa ta’wid} (ganti rugi) yang ditetapkan sebagai biaya-

biaya ganti rugi yang secara riil karena telah terjadi keterlambatan 

pembayaran kepada pihak penerbit kartu (mus}di>r al-bit}aqa>t) dan pengenaan 

denda yang telah sesuai dengan aturan fatwa tersebut, yang mana pihak 

penerbit kartu menjadikan denda keterlambatan pembayaran (late charge) 

sebagai dana sosial. 

Di samping itu, pemberian sanksi tambahan-tambahan tersebut juga 

mengandung unsur mas}lah}a>h di dalamnya, yaitu menjadikan sebagai bentuk 

ketegasan dari pihak penerbit kartu (kafi>l) untuk memberikan konsekuensi 

dan menerapkan kedisiplinan dalam membayar tagihan oleh pihak pemegang 

kartu (makfu>l ‘anh). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Objek pertanggungan (makfu>l bih) dalam kartu kredit syariah menurut 

Islam adalah sudah sah, karena dari pihak penerbit kartu (mus}di>r al-

bit}aqa>t) sudah memberlakukan kode-kode halal guna untuk 

menghindarkan dari unsur ghara>r dan sebelumnya juga telah melakukan 

perjanjian untuk penggunaan kartu kredit syariah. Hal ini untuk 

memastikan bahwa kartu kredit syariah hanya dapat digunakan pada  

toko-toko yang halal. Sehingga jika masih ada yang menyalahgunakan 

kartu kredit syariah ini untuk transaksi yang haram, maka sudah menjadi 

tanggung dari pihak pemegang kartu (h}ami>l al-bit}aqa>t), yang mana telah 

melanggar perjanjian dengan pihak penerbit kartu (mus}di>r al-bit}aqa>t). 

2. Diskon yang harus diberikan pihak penerima kartu (qabi>l al-bit}aqa>t) 

kepada pihak penerbit kartu (mus}di>r al-bit}aqa>t) menurut Islam hukumnya 

adalah boleh. Karena pengambilan prosentase (diskon) tersebut tidak 

mengandung syubhat sebagai riba> karena potongan dalam pembayaran 

ini bukan merupakan tambahan harga. Selain itu dari pihak penerima 

kartu (qabi>l al-bit}aqa>t) pun juga mendapatkan keuntungan seperti dapat 

menarik konsumen, meningkatkan omset penjualan dan tidak 

mengurangi keuntungan pihak penerima kartu (qabi>l al-bit}aqa>t) itu 

sendiri karena sebelumnya telah menambahkan charge ke dalam nilai 



78 
 

 

transaksi pemegang kartu (h}ami>l al-bit}aqa>t) pada waktu keduanya 

melakukan transaksi. 

3. Ta’wid} dan denda keterlambatan biaya penagihan dalam kartu kredit 

syariah menurut Islam hukumnya adalah boleh. Karena sudah diketahui 

di awal bahwasannya penggunaan ta’wid} tersebut sebagai ganti rugi atas 

biaya-biaya kerugian keterlambatan yang mana seharusnya berdasarkan 

kerugian riil yang telah terjadi. Sedangkan pengenaan denda dalam kartu 

kredit syariah tersebut diperuntukkan sebagai dana sosial, bukan menjadi 

keuntungan pihak penerbit kartu (mus}di>r al-bit}aqa>t). Selain itu 

pengenaan sanksi ini sebagai bentuk konsekuensi akibat dari penggunaan 

kartu kredit syariah tersebut. Agar para pemegang kartu (h}ami>l al-

bit}aqa>t) dapat displin dalam membayar tagihannya pada waktu yang 

telah ditentukan. 

 

B. SARAN-SARAN 

1. Penerbit kartu harus mempunyai inovasi dalam maksimalisasi 

kesyariahan pada fasilitas penggunaan kartu kredit syariah. Kartu kredit 

syariah harus memiliki teknologi yang mampu berfungsi 

mengidentifikasi barang yang dibeli nasabah, apakah itu barang yang 

halal atau haram. Sehingga jika ditemukan transaksi haram, maka sistem 

secara otomatis akan menolaknya. Atau dapat pula dengan menangih 

seluruh nilai transaksi dan harus dibayar lunas pada tagihan bulan yang 

bersangkutan. Peringatan kepada nasabah ini juga harus didukung dengan 
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tindakan tegas jika terjadi pelanggaran, misalnya dengan mencabut hak 

guna kartu untuk selamanya. Alternatif lain, dapat didukung oleh 

political will, dimana pemerintah melarang semua tempat penjualan 

barang dan jasa haram untuk menerima produk ini. Dan kepada 

pemegang kartu haruslah memiliki kesadaran dan ketaatannya dalam 

menggunakannya kartu kredit syariah sesuai dengan perjanjian diawal, 

yang mana menggunakan kartu kredit syariah ini untuk transaksi yang 

halal dan sesuai dengan syariah. 

2. Meskipun potongan (diskon) yang diterima pihak bank dibolehkan. Akan 

lebih baik jika pihak bank tidak mengambil diskon tersebut karena pada 

akhirnya pihak bank tetap mendapatkan keuntungan dari fee kafa>lah dari 

nasabah pemegang kartu kredit syariah. Karena dengan mengambil 

diskon ini maka pihak penerima kartu juga menambahkan nilai transaksi 

lebih kepada nasabah, hal ini karena pihak penerima kartu tidak ingin 

keuntungannya pun berkurang. Dan hal ini pun diberikan agar pemegang 

kartu kredit syariah tidak terlalu terbebani dengan pemakaian kartu kredit 

syariah ini. 
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