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ABSTRACT 

 

As Islamic banks, BNI Syariah strive to always apply the principles of Sharia in running 

Harikusumo Card. This can be seen from BNI Syariah business in credit card products 

Improving sharia, by always consult with Sharia Supervisory Board at BNI Syariah in order 

to avoid the practice of riba, gharar and israf. BNI Syariah does some things, which is giving 

the code to ensure that Hasanah Card can only be used at halal merchants. This is done to 

avoid gharar. To avoid riba, BNI Syariah will inactivateHasanah Cardfor customers who are 

negligent in paying his monthly obligations until the obligations paid off, in order to avoid 

debt doubled. Meanwhile, to avoid peraktek israf, BNI Syariah does some things that set a 

maximum ceiling of expenditure so that customers do not become consumptive. Based on the 

data above, it can be concluded that Hasanah Card is in conformity with the principles of 

sharia card set by DSN- MUI. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi, tingkat mobilitas seseorang sangat menentukan terhadap 

peningkatan taraf hidup seseorang. Kemajuan ilmu dan teknologi secara terus 

menerus akan selalu berkembang seiring perkembangan jaman. Hal ini juga yang 

mendasari seseorang untuk mencari suatu barang maupun alat yang fleksibel, efisien 

dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu ketika dibutuhkan tanpa harus membuang 

begitu banyak waktu. Hal ini yang dilirik oleh bank-bank di seluruh dunia, khususnya 

di Indonesia, menerbitkan sebuah produk dimana produk tersebut dapat membantu 

sekaligus mempermudah kinerja seseorang dalam melakukan setiap transaksi dalam 

sebuah kegiatan perekonomian. Oleh karena itu bank membuat sebuah produk yaitu 

kartu kredit. 

Walaupun secara realitas kondisi Indonesia masih didominasi masyarakat yang 

tergolong cash society atau lebih suka menggunakan uang tunai.Di dunia perbankan 

konvensional, keberadaan kartu kredit sudah cukup lama dan telah memiliki nasabah 

yang tidak sedikit.Meski menimbulkan pro dan kontra ditengah hiruk pikuknya dunia 

konsumtif, kredit macet dan beban utang berkelanjutan. Melihat respon positif 

mengenai kartu kredit, maka Bank Syariah tertarik untuk mengkaji produk tersebut 

untuk kemudian diterapkan dalam perbankan syariah yang tentunya harus disesuaikan 

dengan prinsip syariah. Ditambah penduduk muslim di Indonesia berjumlah sekitar 

75% dari total penduduk. Sehingga Bank Syariah memiliki peluang yang besar untuk 

bersaing dengan bank konvensional. 

Kartu kredit banyak digunakan terutama oleh kalangan menengah keatas, 

meskipun sebagian besar ada yang dianggap belum layak menggunakannya. 

Perlakuan Akuntansi..., Elvira Annisa Aulia, Ak.-IBS, 2015



14 
 

Kerawanan kartu kredit terletak pada pembebanan bunga, jika pemegang kartu tidak 

mampu membayar pada saat jatuh tempo. Maka akan menimbulkan penggandaan 

bunga yang berlipat dan terpuruk dalam perangkap kapitalisme global. Peristiwa ini 

terjadi pada nasabah bank konvensional. 

Seiring dengan maraknya bunga (interest) yang membuat perekonomian dan 

perbankan menjadi krisis yang berkelanjutan, maka perbankan syariah mulai banyak 

bermunculan dengan menawarkan produk-produk perbankan yang didasari oleh 

syariah, dan salah satu produk yang disahkan MUI pada tahun 2006 adalah kartu 

kredit syariah yang di setiap transaksinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah 

atau non-riba. 

Kartu kredit syariah pertama didunia diluncurkan oleh AmBank Malaysia 

(Arab-Bank Malaysia Bank Berhad) dengan namaAl-Taslif Credit Card pada tahun 

1996 dengan nama “Bai Bitsaman Ajil” (jual beli dengan bayar tangguh). Kemudian 

diikuti oleh bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada pertengahan tahun 2002 

dengan nama Bank Islam Card dan Arab Banking Corporatioan (ABC) Islamic Bank 

Bahrain pada akhir 2002, serta As Shamil Bank dan Tadamon Islamic Bank.Bisnis 

kartu kredit di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa 

tahun terakhir di tahun 2008.Jumlah kartu yang beredar saat itu telah mengalami lebih 

dari 10 juta kartu yang diterbitkan oleh 21 bank dan lembaga pembiayaan. 

Tinjauan dan kajian terdahulu pernah dilakukan, peneliti merujuk pada dua 

jurnal lokal dan satu jurnal internasional. Jurnal yang pertama adalah “Perlakuan 

Akuntansi Terhadap Denda Kartu Kredit Bank Syariah Pada PT. Bank BNI Syariah 

Cabang Surabaya” oleh Devianita Nuke Mawardhika (2011). Jurnal pertama meneliti 

dan mendapatkan hasil bahwa denda yang dikenakan pada tanggal jatuh tempo 

pembayaran pada kartu kredit dalam anggaran kebajikan Islam atau dana yang 
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disumbangkan, dan denda disebut ta’widh. Jurnal kedua adalah Islamic Credit Card 

(Suatu Kajian Terhadap Sistem Pembayaran Islam Kontemporer) oleh Arif Pujiyono 

(2005). Jurnal kedua membahas mengenai kartu kredit dalam pergerakan ekonomi 

modern serta mekanisme kerja kartu kredit. Dapat disimpulkan pada jurnal kedua 

bahwa ada perbedaan pokok kartu kredit islami dengan kartu kredit konvensional. 

Yaitu adalah tidak digunakannya sistem bunga dan skim yang sesuai syariah islam. 

Dan jurnal ketiga, yang merupakan jurnal internasional adalah Islamic Credit Card 

Industry In Malaysia: Customers’ Perceptions and AwarenessI oleh Syahidawati Haji 

Shahwan. Pada jurnal ketiga menemukan bahwa tingkat pemahaman dan kesadaran 

staff MCIIUM pada munculnya kartu kredit syariah masih relatif rendah dan 

membutuhkan masukan tambahan. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dalam penerapan akuntasi terhadap denda pada kartu kredit Syariah belum 

ada pengaturan atau PSAK yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, pencatatan 

antar bank masih terdapat perbedaan antar bank. 

Oleh sebab itu, penulis ingin menganalisis penerapan akuntasi terhadapat 

denda yang terdapat pada kartu kredit Syariah, dengan judul  “Perlakuan Akuntansi 

Terhadap Transaksi Syariah Card dan Denda (Studi kasus pada Bank BNI 

Syariah)”. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Setelah melakukan identifikasi masalah, akan dilakukan pembatasan masalah 

terkait judul penelitian. Masalah yang diteliti adalah perlakuan akuntansi terhadap 

denda pada kartu kredit syariah. Apakah perlakuan akuntansi terhadap denda pada 

kartu kredit syariah benar-benar telah sesuai dengan ajaran syariah atau ternyata 
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perlakuannya sama dengan kartu kredit konvensional dan hanya memakai kedok 

syariah. 

1.4 Rumusan Masalah 

Guna memberikan arahan untuk penelitian ini, maka perlu dirumuskan terlebih 

dahulu permasalahan yang ada. Sesuai dengan masalah yang dipilih untuk diteliti, 

maka penulis ingin mengetahui : 

1. Apakah pengakuan denda pada Syariah Card  sudah sesuai dengan ketentuan? 

2. Apakah perlakuan akuntansi terhadap Syariah Card sudah sesuai dengan PSAK 

Syariah? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan  

penelitian  ini adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui perhitungan akuntansi terhadap denda yang dikenakan pada 

nasabah Syariah Card. 

2. Untuk mengetahui pengakuan denda yang diperoleh bank dari keterlambatan 

pembayaran Syariah Card pada saat pembayaran Tagihan Syariah Card. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini adalah : 

1. Bagi Penulis: 

a. Penulis diharapkan mampu menyelesaikan, mengolah dan menganalisa data 

secara sistematis sesuai dengan masalah yang diangkat. 

b. Penulis dapat mengetahui perhitungan akuntansi syariah card dan denda 

yang dikenakan pada nasabah hasanah card. 
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c. Sekaligus memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan terutama terhadap 

perpajakan dan implementasinya serta hubungannya dengan kewajiban zakat 

bagi umat muslim. 

 

2. Bagi Masyarakat Luas: 

a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada semua 

masyarakat luas tentang perhitungan akuntansi terhadap denda yang 

dikenakan pada nasabah Syariah Card. 

b. Sebagai pelengkap penelitian serupa terdahulu. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Secara umum, sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalahbagaimana pengakuan denda pada Syariah Card, bagaimana 

perlakuan akuntansi terhadap denda pada Syariah Card, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penelitian.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini terdiri dari pemaparan teori-teori yang terkait dengan penelitian ini, 

seperti pembahasan mengenai Syariah Card, pedoman yang dipegang oleh 

Syariah Card, ciri-ciri dan prinsip yang diterapkan pada Syariah Card yang 

tidak diterapkan pada kartu kredit konvensional, pengembangan rerangka 

pemikiran, hubungan antar variabel penelitian dan  hipotesis penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi pemaparan mengenai objek penelitian yaitu berupa gambaran 

umum BNI Syariah, populasi dan sampel penelitian yang diambil pada BNI 
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Syariah, jenis data, metode pengumpulan data, operasionalisasi variabel, model 

penelitian dan teknik pengolahan data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH 

Bab ini berisi tentang aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah ditinjau dari 

pelaksanaan prinsip syariah, bentuk penetapan denda yang ditetapkan oleh BNI 

Syariah serta pembahasan tentang analisis yang dikaitkan dengan teori yang 

berlaku. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian 

mengenai perlakuan akuntansi pada Bank BNI Syariah, analisis pada bab 

sebelumnya, keterbatasan penelitian yang di fokuskan pada Syariah Card yang 

dimiliki Bank BNI Syariah, implikasi penelitian serta saran bagi peneliti sejenis 

berikutnya dan implikasi penelitian terhadap praktik yang ada.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Bank 

   Berdasarkan Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998, Bank adalah 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut para ahli 

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan 

kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan 

promes atau yang dikenal sebagai banknote. Secara etimologis, kata“banco” dalam 

bahasa Italiaberarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut undang-undang 

perbankanbank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah 

merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah 

yang berarti bahwa segala peraturan maupun perjanjian yang dilakukan berdasar 

hukum Islam antara bank dan oihak lain untuk menyimpan yang, pembiayaan atau 

kegiatan lainnya. Berdasarkan jenisnya, bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah 

dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).  Bank Umum Syariah adalah bank 

yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sementara BPRS tidak 

melaksanakan itu. 
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Pengertian dari perbankan syariah atau perbankan islam sesuai dengan 

pembahasan dalam topik ini yaitu adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya 

berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya 

larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungutpinjaman dengan 

mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-

usaha berkategori terlarang (haram). Sistem perbankan konvensional tidak dapat 

menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang 

berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan 

yang tidak Islami, dan lain-lain. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya 

mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara 

bermuamalah secara Islam. 

Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan 

transaksinya adalah efesiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada 

prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar 

mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan 

persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan 

mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling 

meningkatkan produktivitas. 

Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda 

dengan bank konvensional. Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada 

kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis 

simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil 

yang akan diterima penyimpan.  
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Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (13) Undang-undangNomor 10 Tahun 

1998, Prinsip Syariah diartikan sebagai aturan perjanjianberdasarkan hukum Islam 

antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan danadan atau pembiayaan kegiatan 

usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain: 

a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah). 

b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah). 

c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah). 

d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah). 

e) Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh 

pihak lain (ijarah wa iqtina). 

  Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus berlandaskan 

pada Alquran dan hadis. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya 

dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba. 
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Gambar 2.1 

Alur Operasi Bank Syariah 

 

(Sumber: Dr. Muhammad Yusuf) 

Dalam perkembangannya kehadiran bank syariah ternyata tidak hanya 

dilakukan oleh masyarakat muslim, akan tetapi juga masyarakat nonmuslim. Saat ini 

bank syariah sudah tersebar di berbagai negara-negara muslim dan nonmuslim, baik 

di Benua Amerika, Australia, dan Eropa. Bahkan banyak perusahaan dunia yang telah 

membuka cabang berdasarkan prinsip syariah. Contoh Bank Syariah di Indonesia 
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yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia 

Syariah. 

Meskipun prinsip-prinsip tersebut mungkin saja telah diterapkan dalam sejarah 

perekonomian Islam, namun baru pada akhir abad ke-20 mulai berdiri bank-bank Islam 

yang menerapkannya bagi lembaga-lembaga komersial swasta atau semi-swasta dalam 

komunitas muslim di dunia. 

 

2.1.2. Ciri Bank Syariah 

Menurut Pasal 2 UU 21 Tahun 2008, perbankan syariah dalam melakukan 

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip 

kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan 

kesejahteraan rakyat seperti menjalankan fungsi sosial.Karakteristik dan ciri bank 

syariah adalah sebagai berikut: 

1. Beban biaya yang telah disepakati pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam 

bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dan dapat ditawar dalam batas 

yang wajar. 

2. Penggunaan presentasi dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu 

dihindarkan. Karena prosentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun hutang 

beda batas waktu perjanjian telah berakhir. 

3. Didalam kontrak pembiayaan proyek bank tidak menetapkan perhitungan 

berdasarkan keuntungan yang pasti (Fiset Return) yang ditetapkan dimuka. Bank 

Syari'ah menerapkan sistem berdasarkan atas modal untuk jenis kontarak al 

mudharabah dan al musyarakah dengan sistem bagi hasil (Profit and losery) yang 
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tergantung pada besarnya keuntungan. Sedangkan penetapan keuntungan dimuka 

ditetapkan pada kontrak jual beli melalui pembiayaan pemilikan barang (al 

murabahah dan al bai’u bithaman ajil), sewa guna usaha (al ijarah), serta 

kemungkinan rugi dari kontrak tersebut amat sedikit. 

4. Pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan oleh penyimpan 

dianggap sebagai titipan (al-wadi’ah) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan 

yang diamanatkan sebagai pernyataan dana pada proyek yang dibiayai oleh bank 

sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah hingga kepada penyimpan tidak dijanjikan 

imbalan yang pasti (fixed return). Bentuk yang lain yaitu giro dianggap sebagai 

titipan murni (al-wadiah) karena sewaktu- waktu dapat ditarik kembali dan dapat 

dikenai biaya penitipan. 

5. Bank Syari'ah tidak menerapkan jual beli atau sewa-menyewa uang dari mata uang 

yang sama dan transaksinya itu dapat menghasilkan keuntungan. Jadi mata uang itu 

dalam memberikan pinjaman pada umumnya tidak dalam bentuk tunai melainkan 

dalam bentuk pembiayaan pengadaan barang selama pembiayaan, barang tersebut 

milik bank. 

6. Adanya dewan syari'ah yang bertugas mengawasi bank dari sudut syari'ah. 

7. Bank Syari'ah selalu menggunakan istilah-istilah dari bahasa arab dimana istilah 

tersebut tercantum dalam fiqih Islam. 

8. Adanya produk khusus yaitu pembiayaan tanpa beban murni yang bersifat sosial, 

dimana nasabah tidak berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan (al-qordul 

hasal). 

9. Fungsi lembaga bank juga mempunyai fungsi amanah yang artinya berkewajiban 

menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang telah dititipkan dan siap 

sewaktu-waktu apabila dana ditarik kembali sesuai dengan perjanjian. 
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Selain karakteristik diatas, Bank Syariah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Dalam Bank Syari'ah hubungan bank dengan nasabah adalah hubungan kontrak 

(akad) antara investor pemilik dana (shohibul maal) dengan investor pengelola dana 

(mudharib) bekerja sama untuk melakukan kerjasama untuk yang produktif dan 

sebagai keuntungan dibagi secara adil (mutual investment relationship). Dengan 

demikian dapat terhindar dari hubungan eskploitatif antara bank dengan nasabah 

atau sebaliknya antara nasabah dengan bank. 

2. Adanya larangan-larangan kegiatan usaha tertentu oleh Bank Syari'ah yang 

bertujuan untuk menciptakan kegiatan perekonomian yang produktif (larangan 

menumpuk harta benda/sumber daya alam) yang dikuasai sebagian kecil masyarakat 

dan tidak produktif, menciptakan perekonomian yang adil (konsep usaha bagi hasil 

dan bagi resiko) serta menjaga lingkungan dan menjunjung tinggi moral (larangan 

untuk proyek yang merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan nilai moral seperti 

minuman keras, sarana judi dan lain-lain. 

3. Kegiatan usaha Bank Syari'ah lebih variatif dibanding bank konvensional, yaitu 

bagi hasil sistem jual beli, sistem sewa beli serta menyediakan jasa lain sepanjang 

tidak bertentangan dengan nilai dan prinsip-prinsip syari’ah. 

2.1.2.1 Keunikan Perbankan Syariah 

Fungsi dasar bank syariah secara umum sama dengan bank 

konvensional, sehingga prinsip umum pengaturan dan pengawasan bank 

berlaku pula pada bank syariah. Namun adanya sejumlah perbedaan cukup 

mendasar dalam operasional bank syariah menuntut adanya perbedaan 
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pengaturan dan pengawasan bagi Bank syariah. Perbedaan mendasar tersebut 

terutama: 

a) Perlunya jaminan pemenuhan ketaatan pada prinsip syariah dalam 

seluruh aktivitas bank. 

b) Perbedaan karakteristik operasional khususnya akibat dari pelarangan 

bunga yang digantikan dengan skema PLS dengan instrumen nisbah bagi 

hasil. 

Langkah penting untuk mengatasi masalah unik dari sistem bagi hasil 

misalnya: moral hazard (tindakan yang dilakukan oleh penerima amanat 

yang bertentangan dengan kesepakatan awal dalam menjalankan amanat yang 

diterimanya), asymmetric information (ketidakseimbangan informasi antara 

pemberi amanat dan yang diberi amanat, di mana pihak yang diberi amanat 

memiliki informasi yang lebih banyak ketimbang pihak yang memberi 

amanat), dll adalah dengan cara: 

a. Penerapan good governance (tata kelola yang baik) 

b. Ketentuan disclosure dan transparansi keuangan 

c. Pengembangan skema insentif yang optimal dll 

2.1.2.2 Jenis Produk Bank Syariah 

Jenis produk Bank Syariah akan tergantung pada fungsi pokok bank syariah. 

Fungsi pokok bank syariah dalam kaitannya dengan kegiatan perekonomian 

masyarakat terdiri dari: 

1. Fungsi Pengumpulan Dana (Funding) 

2. Fungsi Penyaluran Dana (Financing) 
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3. Pelayanan Jasa (Service) 

Dalam bank syariah produk-produk penghimpunan dana dapat diterapkan 

berdasarkan prinsip masing-masing, yaitu: 

a. Wadiah yaitu akad titipan dimana barang yang dititipkan dapat diambil 

sewaktu-waktu. Pihak yang menerima titipan dapat meminta jasa untuk 

keamanan dan pemeliharaan. 

b. Mudharabah yaitu akad usaha dimana salah satu pihak memberikan 

modal (Sahibul Mal), sedangkan pihak lainnya memberikan keahlian 

(Mudharib) dengan nisbah yang disepakati dan apabila terjadi kerugian, 

maka pemilik modal menanggung kerugian tersebut. 

Mudharabah dibagi menjadi 2 yaitu: 

a) Mudharabah mutlaqah (investasinya tidak terikat). 

b) Mudharabah muqayyadah: investasinya terikat (tertentu). 

Selanjutnya di PSAK no 105 (revisi 2006) paragraf 8 dan 9 secara rinci 

dijelaskan pengertian dari kedua jenis Mudharabah ini. 

08 Mudharabah mutlaqah adalah mudharabah di mana pemilik dana 

memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan 

investasinya 

09 Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana 

memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan 

objek investasi. 
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Jenis Produk Bank Syariah bila dilihat dari fungsi penghimpunan dana 

(funding) terdiri dari: 

1. Giro adalah 

- Simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu atau berdasarkan 

kesepakatan dengan menggunakan cek atau kartu ATM sebagai media/alat 

penarikan. 

- Dapat dibuka oleh perorangan atau perusahaan. 

- Cek dapat berbentuk tunai atau melalui rekening (account payable). 

Sesuai dengan penjelasan tentang 2 akad diatas, maka giro menggunakan 

akad Wadiah. 

2. Simpanan/tabungan: 

- Simpanan yang dapat diambil berdasarkan kesepakatan dengan 

menggunakan buku/kartu tabungan atau kartu ATM sebagai alat penarikan. 

- Buku tabungan merupakan bukti pemilikan dari pemegang rekening. 

- Terdapat aturan tentang setoran pertama dan saldo minimal. 

Kedua jenis akad di atas dapat dipakai dalam simpanan. Jadi jenis simpanan 

menurut akadnya dibagi menjadi: 

- Simpanan Wadiah dan 

- Simpanan Mudharabah 
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3. Deposito 

-  Simpanan untuk jangka waktu tertentu yang dapat diambil setelah jangka 

waktu tertentu. 

- Menggunakan bilyet sebagai tanda bukti simpanan. 

- Mendapatkan bagi hasil yang dibayarkan tiap akhir bulan. 

- Akad yang dapat dipakai dalam Deposito adalah Mudharabah. 

Jenis Produk Bank Syariah bila dilihat dari fungsi penyaluran dana (financing) 

dibagi menjadi 3 kategori besar: 

1. Jual-beli 

2. Bagi Hasil/Untung 

3. Sewa 

2.1.3. Kartu Kredit 

   Beberapa pengertian Kredit secara universal menurut undang-undang 

Perbankan Indonesia, yaitu: “Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank 

dengan pihak lain dalam hal dimana pihak peminjam berkewajiban melunasi 

hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No: 11/ 11 /PBI/2009, kartu kredit adalah 

APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang 

timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk 

melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi 
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terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk 

melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara 

sekaligus (charge card) ataupun dengan pembayaran secara angsuran. 

   Bagi masyarakat kartu kredit merupakan salah satu alat pembayaran dan 

pinjaman tunai yang mudah, efisien dan memberikan nilai lebih bagi penggunanya. 

Nasabah yang memiliki kartu kredit dapat digunakan untuk membeli segala keperluan 

serta pelayanan tertentu secara hutang atau bisa juga diartikan secara langsung bahwa 

kartu kredit adalah kartu pinjaman. Atau kartu yang memberikan kesempatan kepada 

penggunanya untuk mendapatkan pinjaman. Pemegang kartu dapat melunasi 

pembayaran berdasarkan waktu yang disepakati antara pemegang kartu dan penerbit. 

Kartu kredit pun diberikan dengan berasal dari kepercayaan dari terpinjam (dalam hal 

ini lembaga bank atau lembaga keuangan lainnya) terhadap peminjam karena 

mempunyai sikap amanah serta jujur. 

   Dasar hukum penyelenggaraan Kartu Kredit telah diatur dalam: 

1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 

tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan 

Kartu. 

2) Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal 

Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. 

 

2.1.3.1 Manfaat atau Kelebihan Kartu Kredit 

Dibawah ini adalah beberapa kelebihan menggunakan kartu kredit 

sebagai sarana pembayaran : 
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1. Pengaturan Anggaran Lebih Mudah 

Dengan menggunakan kartu kredit anda jadi bisa mengatur pembayaran 

dengan lebih mudah dalam jumlah besar ataupun jumlah kecil. 

Pembayaran bisa dilakukan sekaligus. 

2. Keamanan 

Uang tunai yang dicuri tentu dapat dipakai oleh siapapun.bila anda 

kehilangan kartu kredit atau debut, segera mungkin anda laporkan ke 

bank penerbit kartu tersebut supaya terlindungi dari pemakaian kartu 

tanpa izin. Tetapi, setiap bank penerbit kartu rata rata memiliki kebijakan 

yang tidak sama, konfirmasikanlah dengan bank anda. 

3. Perlindungan Darurat 

Kartu kredit dapat menolong anda saat melakukan pembayaran di semua 

jenis kegawatdaruratan. Seperti mempersiapkan pengaman yang dapat 

berikan perlindungan di setiap kondisi. 

4. Diterima Di Seluruh Dunia 

Beberapa kartu kredit serta debit deterima di dunia. Bandingkan dengan 

uang tunai, apalagi bila anda membutuhkan uang tunai, anda dapat 

memperoleh mata uang lokal dengan penarikan dana melewati ATM atau 

bank di dunia yang terima kartu kredit atau debit anda.  

5. Kenyamanan 

Kartu kredit serta debit tawarkan pengalaman berbelanja bebas ribet tanpa 

memerlukan uang tunai– tanpa cek – tanpa syarat bukti identitas lainya. 

6. Pencatatan Transaksi Lebih Simpel 

Kartu kredit dan debut memberikan Anda catatan semua transaksi tiap 

bulannya, jadi Anda bisa melacak kemana uang Anda pergi. 
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7. Perlindungan Kosumen  

Saat Anda membeli barang atau jasa dengan kartu kredit, Anda bisa 

memiliki perlindungan jika produk/jasa tersebut cacat atau tidak 

memuaskan, karena bank penerbit kartu tersebut bisa melakukan 

intervensi atas nama Anda jika terjadi perselisihan. Namun kalau Anda 

telah membayar tunai atau dengan cek, maka merchant tidak akan terlalu 

tertarik untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian. Konsultasikan 

sejelas-jelasnya dengan bank penerbit kartu Anda tentang kebijakan 

perselisihan dengan merchant. 

8. Manfaat Tambahan 

Banyak kartu kredit menawarkan potongan harga, cash back, cicilan 0% 

atau manfaat tambahan yang tidak akan Anda nikmati dengan 

pembayaran melalui uang tunai. 

9. Fleksibilitas 

Misalnya Anda berada di sebuah pusat perbelanjaan dan melihat sebuah 

barang yang diobral dalam waktu terbatas. Anda tidak punya uang saat 

itu, tapi tidak ingin melawatkan kesempatan berhemat itu, Kartu kredit 

memungkinkan Anda untuk memanfaatkan momen diskon atau 

penawaran khusus, kemudian Anda bisa melunaskan tagihannya 

kemudian. 

 

 

10. Elemen penting untuk transaksi belanja via surat, telepon dan internet 

Kartu kredit atau debit sangat penting untuk pemesanan tiket pesawat atau 

kamar hotel.Saat Anda bepergian ke luar negeri, kartu kredit adalah 
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garansi universal kemampuan Anda untuk membayar. Kartu kredit atau 

debit juga mempermudah dan mempercepat proses belanja lewat surat, 

telepon dan online. 

2.1.3.2 Risiko Kartu Kredit 

Pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/11/pbi/2009 dijelaskan pada 

pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) bahwa (1) Dalam penyelenggaraan Kartu Kredit, 

Penerbit dan Acquirer Kartu Kreditwajib menerapkan manajemen risiko sesuai 

dengan ketentuan yangmengatur mengenai manajemen risiko.(2) Dalam 

menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerbit 

Kartu Kredit wajib pula mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai 

kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank bagi 

Bank Umum termasuk penetapan persentase minimum pembayaran oleh 

Pemegang Kartu.Dan (3) Penetapan persentase minimum pembayaran oleh 

Pemegang Kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bank 

Indonesia dengan Surat Edaran Bank Indonesia. 

Yang dimaksud dengan ”manajemen risiko” pada ayat (1) antara lain 

meliputi manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit, manajemen 

risiko operasional dan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi 

informasi. Dalam penerapan manajemen risiko tersebut Penerbit atau Acquirer 

diharuskan juga memiliki kesiapan finansial untuk memenuhi kewajiban 

pembayaran yang mungkin timbul dalam hal terjadi kejahatan Kartu 

Kredit.Ketentuan yang mengatur manajemen risiko bagi Penerbit atau 

Acquirer Kartu Kredit yang berupa Bank, mengacu pada ketentuan Bank 

Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko dan seluruh peraturan 

pelaksanaannya. 
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Penerbit Kartu Kredit seperti yang disebutkan pada aayat (2) dalam 

mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyusunan dan 

pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank bagi Bank Umum termasuk 

memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yang sekurang-kurangnya 

memuat dan mengatur hal-hal pokok seperti prinsip kehati-hatian dalam 

perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan 

kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, dan 

penyelesaian kredit bermasalah. 

2.1.4. Landasan Hukum Syari’ah Card 

Mengenai kartu kredit syariah, Dewan Syariah Nasional telah menetapkan 

fatwa tentang bagaimana produk kartu kredit syariah dijalankan NO: 54/DSN-

MUI/X/2006 tentang Syari’ah Card menimbang bahwa untuk memberikan 

kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan 

penarikan tunai Bank Syariah dipandang perlu mengeluarkan sejenis Kartu Kredit. 

Bahwa Kartu Kredit yang ada menggunakan sistem bunga (interest) sehingga tidak 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan bahwa untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat atas kartu yang sesuai syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan 

fatwa tentang Syari’ah Card untuk dijadikan pedoman. 

Setelah mengingat Firman Allah SWT yang tertera pada Surat-surat dan 

Ayat-ayat Al-Qur’an serta Hadis Nabi S.A.W. yang diantaranya menyatakan bahwa 

pelarangan riba dan penting bahwa akad adalah bagian utama dari adanya suatu 

transaksi. Danselain itu Dewan Syari’ah Nasional juga memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 
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1. Pendapat fuqaha’; antara lain: 

a. Imam al-Dimyathi dalam kitab I’anah al-Thalibin, jilid III, h. 77-78 

b. Khatib Syarbaini dalam kitab Mughni al-Muhtaj, jilid III, h. 202 

c. As-Syirazi dalam kitab al-Muhadzdzab, juz I, Kitab al-Ijarah, h. 394 

d. Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh al-Sunnah, jilid 4, h. 221-222 

e. Mushthafa ‘Abdullah al-Hamsyari sebagaimana dikutip oleh Syaikh 

‘Athiyah Shaqr, dalam kitab Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam, 

jilid 5, h. 542-543 

2. Keputusan  Hai’ah al-Muhasabah wa al-Muraja’ah li-al-Mu’assasah al-

Maliyah al-Islamiyah, Bahrain, al-Ma’ayir al-Syar’iyah Mei 2004: al-Mi’yar 

al-Syar’i, nomor 2 tentang Bithaqah al-Hasm wa Bithaqah al-I’timan. 

3. Fatwa-fatwa DSN-MUI: 

a. Fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah 

b. Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah 

c. Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah 

Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran 

d. Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh; 

e. Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta’widh 

4. Surat- surat permohonan fatwa perihal kartu kredit yang sesuai dengan prinsip 

syariah dari bank-bank syariah, antara lain dari: 

a. Bank Danamon Syariah; 

b. Bank BNI Syariah; dan 

c. Bank HSBC Syariah. 
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5. Hasil Workshop DSN-MUI bekerjasama dengan DPbS-BI, dan Bank 

Danamon Syariah yang diikuti pula oleh beberapa bank Syariah, di Ciawi 

Bogor, pada Mei 2005. 

6. Pendapat Rapat Pleno pada hari Rabu, 18 Ramadhan 1427 H /11 Oktober 

2006. 

Setelah menimbang, mengingat dan memperhatikan maka Dewan Syariah 

Nasional memutuskan hal-hal sebagai berikut: 

Pertama: Ketentuan Umum. 

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan: 

1. 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 ini. 

2. Para pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a adalah pihak penerbit 

kartu (mushdir al-bithaqah), pemegang kartu (hamil al-bithaqah) dan 

penerima kartu (merchant, tajir atau qabil al-bithaqah). 

3. Membership Fee (rusum al-'udhwiyah) adalah iuran keanggotaan, 

termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, 

sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya 

berdasarkan kesepakatan. 

4. Merchant Fee adalah fee yang diberikan oleh merchant kepada 

penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu 

sebagai upah/imbalan (ujrah) atas jasa perantara (samsarah), 

pemasaran (taswiq) dan penagihan (tahsil al-dayn); 
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5. Fee Penarikan Uang Tunai adalah fee atas penggunaan fasilitas untuk 

penarikan uang tunai (rusum sahb al-nuqud).  

6. Ta'widh adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh 

penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar 

kewajibannya yang telah jatuh tempo. 

7. Denda keterlambatan (late charge) adalah denda akibat keterlambatan 

pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana 

sosial. 

Kedua: Hukum 

Syariah Card dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa 

ini. 

Ketiga: Ketentuan Akad 

Akad yang digunakan dalam Syariah Card adalah 

1. Kafalah; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (kafil) bagi 

Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) 

yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, 

dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. 

Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah kafalah). 

2. Qardh; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (muqridh) 

kepada Pemegang Kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai dari bank atau 

ATM bank Penerbit Kartu. 

3. Ijarah; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem 

pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas Ijarah ini, 

Pemegang Kartu dikenakan membership fee. 
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Keempat: Ketentuan tentang Batasan (Dhawabith wa Hudud) Syariah Card 

1. Tidak menimbulkan riba. 

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

3. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf), dengan cara 

antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan. 

4. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk 

melunasi pada waktunya. 

5. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah 

Kelima: Ketentuan Fee 

a. Iuran keanggotaan (membership fee) 

Penerbit Kartu berhak menerima iuran keanggotaan (rusum al-

'udhwiyah) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang 

Kartu sebagai imbalan (ujrah) atas izin penggunaan fasilitas kartu. 

b. Merchant fee 

Penerbit Kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek 

transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (ujrah) atas perantara 

(samsarah), pemasaran (taswiq) dan penagihan (tahsil al-dayn). 

c. Fee penarikan uang tunai 

Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (rusum sahb al-

nuqud) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang 

besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan. 

d. Fee Kafalah 

Penerbit kartu boleh menerima fee dari Pemegang Kartu atas pemberian 

Kafalah. 
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e. Semua bentuk fee tersebut di atas (a s/d d) harus ditetapkan pada saat 

akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk merchant fee. 

Keenam: Ketentuan Ta’widh dan Denda 

a. Ta’widh 

Penerbit Kartu dapat mengenakan ta’widh, yaitu ganti rugi terhadap biaya-

biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang 

kartu dalam mebayar kewajiban yang telah jatuh tempo. 

b. Denda keterlambatan 

Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang 

akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial. 

Ketujuh: Ketentuan Penutup 

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 

perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dapat 

dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau melalui Pengadilan 

Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 

disempurnakan sebagaimana mestinya. 

 

2.1.5 Perlakuan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 

 Perbankan syariah baik di dunia dan di Indonesia pada khususnya telah 

berkembang demikian pesatnya. Sampai dengan akhir tahun 2011, Indonesia telah 

memiliki 11 Bank Umum Syariah (BUS) dan 24 Unit Usaha Syariah (UUS). Belum 

lagi ditambah dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang jumlahnya di 
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Pulau Jawa lebih dari 100 bank. Di sisi yang lain, masih terbatasnya sumber daya 

insani (SDI) yang menguasai kompetensi akuntansi syariah baik fikih/fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) maupun Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah. 

  Berdasarkan Tujuan Laporan Keuangan yang dimiliki oleh perbankan syariah, 

Bank Syariah sendiri memiliki fungsi sebagai: 

 1. Manajer investasi. 

 Bank Syariah dapat mengelola investasi atas dana nasabah dengan 

menggunakan akad Mudharabah atau sebagai agen investasi. 

2. Investor. 

 Bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana 

nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi 

yang sesuai dengan Syariah. Keuntungan yang diperoleh dibagi secara 

proporsional sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana. 

3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran. 

 Bank Syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan seperti 

bank non-syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. 

 

 

 

4. Pengemban fungsi sosial 

 Bank Syariah dapat memberikan pelayanan sosial dalam bentuk pengelolaan 

dana zakat, infaq, shadaqah serta pinjaman kebajikan (qardhul hasan) sesuai 

ketentuan yang berlaku. 
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 Pembahasan yang di bahas di dalam PAPSI yaitu termasuk mengenai 

ketentuan-ketentuan umum laporan keuangan bank syariah, metode pencatatan 

transaksi valuta asing, keterbatasan yang dimiliki laporan keuangan, definisi-

definisi akuntansi aktiva yang terdapat pada perbankan syariah, definisi-definisi 

akuntansi kewajiban, membahas mengenai akuntansi investasi tidak terikat, dan 

ekuitas pada perbankan syariah, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan 

perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, pelaporan sumber 

dan penggunaan dana zakat, infaq dan shadaqah, laporan sumber dan penggunaan 

dana qardh (qardhul hasan), catatan atas laporan keuangan. 

2.1.6 Peraturan Bank Indonesia (PBI) 

 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan 

kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. PBI menjelaskan Bank 

adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang 

bank asing di Indonesia, dan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah. 

  Kartu Kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan 

pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk 

transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana 

kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer 

atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran 

pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (charge 

card) ataupun dengan pembayaran secara angsuran. 
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  Penyelenggaraan kegiatan AMPK oleh Bank Umum Syariah atau Unit 

Usaha Syariah tunduk kepada Peraturan Bank Indonesia ini dengan mengacu 

pada prinsip syariah yang berlaku. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Pada pembahasan pertama, penulis merujuk pada 2 jurnal lokal dan 1. Jurnal 

pertama adalah “Perlakuan Akuntansi Terhadap Denda Kartu Kredit Bank Syariah 

Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya” oleh Devianita Nuke Mawardhika 

(2011), jurnal kedua adalah Islamic Credit Card (Suatu Kajian Terhadap Sistem 

Pembayaran Islam Kontemporer) oleh Arif Pujiyono (2005) danJurnal ketigaadalah 

Islamic Credit Card Industry In Malaysia: Customers’ Perceptions and AwarenessI 

oleh Syahidawati Haji Shahwan. 

Jurnal pertama meneliti apa saja yang ada pada kartu kredit di PT. Bank BNI 

Syariah Cabang Surabaya. Jurnal ini juga mengulas tentang kartu kredit konvensional 

yang berbeda dengan kartu kredit syariah. Perbedaan dapat dilihat dari segi bunga dan 

denda yang dikenakan kepada Pemegang Kartu Kredit. Dari perbedaan tersebut dapat 

dilihat bahwa kartu kredit konvensional lebih merugikan untuk Pemegang Kartu 

kredit karena besarnya bunga dan denda yang dikenakan pada Pemegang Kartu. 

Sebaliknya kartu kredit Bank syariah cenderung sesuai dengan biaya yang sudah 

selayaknya dibayarkan oleh pemegang kartu kepada Bank BNI Syariah. Pada bank 

syariah Denda yang dikenakan dari terlambatnya pembayaran tagihan disumbangkan 

dan masuk dalam aggaran dana kebajikan, tapi bank konvensional memasukan Denda 

nya pada pendapatan dari Bank konvensional sendiri. 

Jurnal kedua membahas tentang kartu kredit dalam pergerakan ekonomi 

modern serta mekanisme kerja kartu kredit. Disana juga dibahas tentang keuntungan 

dan kerugian kartu kredit tersebut terhdap si pengguna. Dan tidak lupa mencermati 
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dan menimbang kartu kredit syariah, dari mulai mekanisme sistem dan landasan kartu 

kredit syariah serta perbedaan dari pada kartu kredit konvensional. Jurnal ini juga 

mengkaji masalah yang timbul pada kartu kredit syariah. 

Pertama, legalisasi hukum terhadap produk ini belum tersurat. Berbeda 

dengankartu kredit konvensional dengan keluarnya Keputusan Menteri Keuangan No. 

1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988, telah mengubah peta penyebaran 

produkkartu kredit ini. Secara hukum syara' sendiri, produk kartu kredit islami belum 

mendapatlisensi dari Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk ditetapkan sebagai salah 

satu bentuk produk pembayaran islami. Lambannya legalisasi (fatwa) dari DSN ini 

bisa dipahami. Berbagai perdebatan dan perbedaan pandangan terhadap dasar 

penggunaan produk ini, baik di kalangan akademisi, praktisi maupun anggota DSN. 

Di negara yang telah menerapkan produk ini pun memiliki dasar operasional yang 

berbeda. 

Kedua, permasalahan penamaan produk ini yang didalamnya mengandung 

unsur kata 'kredit' juga menjadi perdebatan di dalamnya. Penamaan ini menjadi 

penting ketika dalam islam terdapat kaidah al ismu yadullu alal haqo'iq, artinya 

penamaan itu menunjukkan hakikat apa yang ada di dalamnya. Kata kredit senantiasa 

tidak bisa dilepaskan dengan hutang, dan hutang senantiasa tidak dapat dilepaskan 

dengan bunga. Oleh sebab itu menjadi perdebatan ketika menamakan kartu ini dengan 

kartu kredit islami. Mereka yang menamakan kartu kredit islami cenderung sebagai 

upaya simplikasi dan istilah yang mudah dikenal khalayak. 

Ketiga, mekanisme dasar atau skim yang dijadikan landasan juga perlu 

mendapatkan perhatian secara khusus. Apabila menggunakan akad pembelian dengan 

murabahah dan pembelian jasa dengan ijarah juga memiilki potensi kesulitan dalam 

operasional. Dalam murabahah misalnya, berkaitan dengan saldo talc terbayar 
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(unpaid balance), islamic card menggunakan ribhu. Dernikian pula dalam ijarah yang 

menggunakan ujrah. Ribhu dan ujrah merupakan keuntungan atas penjualan barang 

atau jasa secara cicilan. Padahal, jika mau jujur, keduanya tidak berbeda dengan 

bunga. Sedangkan untuk menetapkan margin dalam ribhu dan ujrah secara pasti juga 

cukup sulit, karena adanya perbedaan waktu pembayaran dan pelunasan transaksi oleh 

masing-masing pengguna kartu yang berbeda-beda. 

Keempat, permasalahan jaringan bank atau lembaga keuangan syariah yang 

masih terbatas juga merupakan tantangan pengembangan produk islamic card ini. 

Telah diketahui bahwa bank dan lembaga keuangan syariah masih sedikit baik secara 

kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini menjadi penting mengingat banyaknya 

kebutuhan umat islam terhadap berbagai jenis barang dan jasa. Jangan sampai 

kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi hanya karena keterbatasan jaringan yang 

dimiliki oleh penyedia islamic card. Apalagi jika dikaitkan dengan jaringan 

internasional, masalah ini menjadi semakin berat. 

Kelima, permasalahan lain yang juga muncul adalah bagaimana mengontrol 

penggunaan produk islamic card agar sesuai syariah? Meski dalam syarat akad 

ditetapkan bahwa produk ini hanya boleh digunakan untuk transaksi yang halal 

saja.Akan tetapi mekanisme penggunaan menjadi sulit diketahui ketika produk ini 

digunakan untuk transaksi yang haram seperti pembelian minuman keras, diskotik, 

daging babi dan produk haram lainnya. Apalagi jika produk ini bersifat universal 

dimana yang menggunakannya tidak hanya umat islam. 

Pada jurnal ketiga menemukan bahwa tingkat pemahaman dan kesadaran staff 

MCIIUM pada munculnya kartu kredit syariah masih relatif rendah dan membutuhkan 

masukan tambahan. 

Tabel 2.1 
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Penelitian Terdahulu 

NAMA PENELITI VARIABEL HASIL 

Nuke Mawardhika 

Perlakuan Akuntansi 

Terhadap Denda Kartu Kredit 

Bank Syariah Pada PT. Bank 

BNI Syariah Cabang 

Surabaya 

Variabel X: Denda Kartu Kredit 

Bank Syariah 

 

Variabel Y: Perlakuan 

Akuntansi Perbankan 

Denda yang dikenakan pada 

tanggal jatuh tempo pembayaran 

pada kartu kredit dalam anggaran 

kebajikan Islam atau dana yang 

disumbangkan, dan denda disebut 

ta’widh. 

Arif Pujiyono 

ISLAMIC CREDIT CARD 

(Suatu Kajian Terhadap 

Sistem Pembayaran Islam 

Kontemporer) 

Variabel X: Sistem Pembayaran 

Islam Kontemporer) 

 

Variabel Y: Islamic Credit Card 

Ada perbedaan pokok kartu kredit 

islami dengan kartu kredit 

konvensional. Yaitu adalah tidak 

digunakannya sistem bunga dan 

skim yang sesuai syariah islam. 

Syahidawati Haji Shahwan 

Islamic Credit Card Industry 

in Malaysi: Customers’ 

Perceptions and Awareness 

Variabel X: Perception and 

Awareness 

 

Variabel Y: Islamic Credit Card 

Industry 

Studi ini menemukan bahwa 

tingkat pemahaman dan kesadaran 

staff MCIIUM pada munculnya 

kartu kredit syariah masih relatif 

rendah dan membutuhkan 

masukan tambahan 

Sumber: penelitian terdahulu 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

  Dalam penyusunan proposal skripsi ini objek yang menjadi sasaran 

pengamatan penyusunan adalah Bank BNI Syariah yang terletak diGedung Tempo 

Pavilion 1, Jl. HR Rasuna Said Kav. 11, Kuningan Jakarta..Di dalam pelaksanaan 

operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek 

syariah.Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh 

KH.Ma’ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS 

sehingga telah memenuhi aturan syariah. 

3.1.1 Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang akan dilakukan penulis berupa studi kasus, 

menurut Sekaran (2013) studi kasus adalah pemeriksaan studi yang 

dilakukan dalam suatu organisasi dan juga metode pemecahan masalah untuk 

memahami fenomena yang menarik dan menghasilkan pengetahuan lebih di 

objek yang akan diteliti. Penulis mencoba untuk melakukan analisis terhadap 

perlakuan akuntansi terhadap kartu kredit syariah dan denda yang berlaku 

pada Bank BNI Syariah. 

3.1.2 Jadwal Penelitian 

Penelitian ini berlangsung dari Oktober 2014 sampai dengan 

Desember 2014 yang akan dilakukan di Bank BNI Syariah yang beralamat 

diGedung Tempo Pavilion 1, Jl. HR Rasuna Said Kav. 11, Kuningan Jakarta. 
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

  Menurut Sugiono (2004:1) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah 

yang dimaksud adalah kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan 

yaitu rasional, empiris dan sistematik. Rasional berarti penelitian yang dilakukan 

dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau penalaran manusia. Empiris 

berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia. Sedangkan 

sistematik adalah proses yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan langkah-

langkah tertentu yang bersifat kronologis dan logis. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung dari sumbernya (tentang diri sumber 

data) (Juliansyah, 2011). Data primer yang ada dalam penelitian ini merupakan 

data yang langsung di ambil dari bank Syariah tersebut. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah disusun, dikembangkan, dan diolah 

kemudian tercatat (Juliansyah, 2011). Data sekunder yang ada dalam penelitian 

ini merupakan studi dokumentasi beberapa literatur.Data sekunder ini bertujuan 

sebagai pelengkap dari data yang dihasilkan dari penelitian data primer. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

  Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Studi Pustaka (Library Research) 

Suatu penelitian yang bersifat teoritis yaitu penelitian yang sumber datanya 

diperoleh dari berbagai buku penelitian dan literatur-literatur lainnya yang 

berkaitan dengan penelitian. 
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2. Wawancara 

Teknik wawancara adalah metode pengumpulan data secara langsung dengan 

berbincang-bincang dengan pihak terkait yaitu customer service perusahaan. 

Dan teknik wawancara yang dipakai adalah wawancara tidak terstuktur. 

3. Observasi 

Teknik observasi adalah metode pengumpulan data dengan meneliti secara 

langsung tentang perhitungan akuntansi Kartu Kredit Syariah dan perhitungan 

pengakuan denda terhadap nasabah pada waktu jatuh tenpo. 

3.4 Teknik Pengelohan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis dimana 

penulis mencari data dan mengolahnya lalu membandingkan dengan landasan teori 

yang ada apakah teknik yang digunakan diperusahaan telah sesuai dengan metode 

yang ada saat ini atau tidak. Langkah-langkah kongkrit yang penulis lakukan adalah 

melakukan praktek di lapangan untuk belajar mengenai objek yang akan diteliti, 

meminta data tentang kartu kredit bank syariah tersebut, melakukan wawancara 

dengan pihak perusahaan untuk mengetahui denda yang dikenakan kepada nasabah, 

membandingkan data denda yang diberikan oleh kartu kredit konvensional dan 

syariah, membandingkan data yang diambil dengan landasan teori yang ada. Lalu 

mengambil pendapat dari hasil penelitian. 

3.5 Metode Analisis 

Menurut Lexy J. Moleong (2006) dalam buku Metodologi Penelitian 

Kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati. 
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Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik 

fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Adapun tujuan dari penelitian 

deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat 

mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. 

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis deskriptif. 

Metode ini merupakan penyajian data yang berasal dari masalah yang dihadapi 

perusahaan, dari masalah-masalah itu dilakukan analisis dengan menggunakan 

pendekatan yang didasarkan pada teori-teori yang ada.. 
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Deskriptif Objek Penelitian 

4.1.1 Latar Belakang Perusahaan 

Untuk merespon kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih 

tahan terhadap krisis ekonomi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk membentuk 

Unit Usaha Syariah (UUS) BNI pada 29 April 2000 dengan berlandaskan pada 

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Prinsip syariah dengan tiga pilarnya yaitu adil, 

transparan dan maslahat terbukti mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan 

sebuah sistem perbankan yang lebih adil dan lebih tangguh dalam menghadapi 

tempaan krisis moneter tahun 1997. UUS BNI bermula dari lima kantor cabang di 

Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin lalu berkembang menjadi 

28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. 

Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah senantiasa 

memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah dengan memastikan bahwa semua 

produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari Dewan Pengawas Syariah sehingga 

telah memenuhi aturan syariah. 

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem 

perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan 

maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang 

lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada 

tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 

kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. 
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Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor 

Cabang Pembantu. 

Lalu, berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 

12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 20 Juni 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada 

PT Bank BNI Syariah. Dan sesuai dengan Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 

ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 

2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya 

BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 

2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu 

dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara 

(SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, 

komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan 

kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. 

Dengan mendukung adanya perkembangan dalam bidang perbankan syariah, 

terhitung pada Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 

161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 

Payment Point.selain itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor 

Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1.500 outlet yang 

tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

Langkah dalam menyebarkan dan membangun banyak cabang BNI syariah itu 

diperlukan guna memacu penetrasi produk dan pangsa pasar lembaga bisnis syariah 

yang kini baru mencapai 2,2%. Angka itu menempatkan Indonesia pada urutan ke-7 

paling kecil di antara 20 negara berpenduduk muslim terbesar setelah UU Perbankan 

Syariah pada 2008 impactnya mulai terlihat. Pada 2008 ada tiga BUS, 2009 ada 
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delapan BUS dan BNI Syariah sebelum melakukan spin off menjadi Bank Umum 

Syariah (BUS) telah membukukan asset per 31 Maret 2010 senilai Rp5,49 triuliun. 

Dengan asset tersebut BNI Syariah telah melebihi layak untuk segera menjadi BUS. 

Setelah spin off nasabahnya tetap bisa menikmati layanan yang ada selama ini, seperti 

e-channel BNI, tarik setor diseluruh kantor BNI, serta masih dapat melakukan 

pembukaan rekening BNI Syariah di lebih dari 750 kantor cabang BNI yang telah 

menjadi syariah channeling outlet. 

Perlu digariskan di sini bahwa untuk pengelolaan dana masyarakat dilakukan 

terpisah antara BNI Syariah dan BNI konvensional. Dengan kata lain dana masyarakat 

yang disimpan di BNI Syariah diperuntukkan hanya untuk pembiayaan di BNI 

Syariah, dan sejak awal pembukaan rekening telah dibukukan secara terpisah. Hal ini 

untuk menjamin pengelolaan dana masyarakat di BNI Syariah dilakukan sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah. 

 

4.1.2 Visi dan Misi BNI Syariah 

Visi BNI Syariah 

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan 

kinerja 

Misi BNI Syariah 

 Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian 

lingkungan. 

 Memberikan solusi untuk bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan 

syariah. 
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 Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor. 

 Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan 

berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah. 

 Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah. 

 

4.1.3 Struktur Organisasi BNI Syariah 

Secara organisasi BNI Syariah merupakan salah satu unit dari BNI secara 

keseluruhan, dengan kata lain direktur BNI Syariah dengan BNI masih sama. BNI 

Syariah juga memanfaatkan jaringan BNI konvensional seperti ATM dan sebagian 

cabang, sehingga meskipun jumlah Cabang Bank Syariah masih sedikit, tapi dengan 

memanfaatkan jaringan ini nasabah BNI Syariah tidak perlu khawatir jika berada di 

tempat yang jauh dari lokasi cabang BNI Syariah. 
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi BNI Syariah 
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 Sumber: Laporan Tahunan Bank BNI Syariah tahun 2013 

Struktur Organisasi BNI Syariah: 

Dewan Komisaris 

 Direktur Utama 

- Divisi Satuan Pengawas Intern 

- Divisi Human Capital 
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- Divisi Perencanaan Strategis 

- Divisi Usaha Menengah 

- Divisi Recovery & Remedial 

 Direktur Kepatuhan dan Penunjang 

- Divisi Enterprise Risk Management 

- Divisi Product Management 

- Divisi Hukum, Kepatuhan & Kesekretariatan 

- Satuan Kerja Kepatuhan 

 Direktur Bisnis 

- Divisi Bisnis Ritel – Cabang 

- Divisi Bisnis Mikro – Cabang Mikro 

- Divisi Bisnis Kartu 

- Divisi Tresuri, Dana & Internasional 

 Chief Operating & Financial Officer 

- Divisi Pengendalian Keuangan 

- Divisi Teknologi Informasi 

- Divisi Business Risk 

- Divisi Operasional 

- Divisi Komunikasi, Jaringan & Logistik 

 

Dewan Pengawas Syariah 

Secara garis besar Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaksanakan 

tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance (GCG) serta memberikan nasihat dan saran kepada Direksi terkait 
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dengan pelaksanaan kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.Dewan 

Pengawas Syariah diangkat dan disahkan melalui RUPS sesuai dengan 

rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN). 

Susunan Dewan Pengawas Syariah 

  Sesuai dengan ketentuan dalam Surat edaran Bank Indonesia (SeBI) 

No. 12/13/DPbS dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/ PBI/2009 

tentang pelaksanaan good corporate governance bagi Bank Umum Syariah dan 

Unit Usaha Syariah, dewan pengawas BNI Syariah terdiri atas 2 (dua) orang 

termasuk 1 (satu) orang ketua dan 1 (orang) anggota DPS. Berdasarkan 

peraturan tersebut, susunan DPS BNI Syariah hingga 31 Desember 2013 

adalah sebagai berikut: 

Ketua  : KH. Ma’ruf Amin  

Anggota : DR. Hasanudin, M.Ag. 

 Komite Level Komisaris : 

a.  Komite Audit 

b.  Komite Remunerasi & Nominasi 

c.  Komite Pemantau Risiko 

 Komite Level Direksi : 

a.  Komite SDM 

b.  Komite Modal, Investasi & Teknologi 

c.  Komite Kebijakan & Risiko 
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d.  Komite ALMA 

Dilihat dari organisasinya, BNI Syariah merupakan salah satu unit dari BNI 

secara keseluruhan dibawah Dewan Pengawas Bisnis Syariah (DPBS) yang terdiri 

dari Direktur Utama dan Direktur Manajemen Resiko.Dewan pengawas Bisnis 

Syariah mengatur dan mengawasi pemimpin divisi usaha syariah yang menjalankan 

usaha perbankan syariah selain DPBS, Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga bertugas 

mengawasi kinerja operasional pada BNI Syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah. 

Job desk dari masing-masing divisi yang terlibat, dalam garis besar adalah 

sebagai berikut: 

 Dalam menjalankan operasional perbankan syariah pemimpin divisi usaha syariah 

membawahi Wakil Divisi Usaha Syariah, Kelompok Syariah dan Umum. 

 Dalam operasionalnya Kelompok Bisnis Syariah membawahi Pengelolahan Transaksi 

Internasional. Pengelolaan Tresuri dan Pengelolaan Pembiayaan Non Ritel. 

 Dalam operasionalnya Wakil Divisi Syariah membawahi kelompok Perbankan 

Syariah, Kelompok Penujang Syariah, Cabang Syariah dan Pengelolaan Supervisi 

Cabang. 

 Kelompok Perbankan Syariah membawahi Pengelolaan administrasi Pembiayaan, 

Pengelolaan Manajemen Resiko da Pengelolaan Produk dan SISDUK. 

 Sedangkan Kelompok Penunjang Syariah membawahi pengelolaan Pengembangan 

Jaringan dan Promosi, Pengelolaan Akuntansi dan Sistem dan Pengelolaan SDM dan 

Pengelolaan Logistik. 
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4.1.4 Produk BNI Syariah 

  Berikut ini adalah produk-produk yang dimiliki oleh BNI Syariah: 

1. BNI iB Giro (IDR & USD) 

Giro syariah merupakan produk yang memberikan segala kemudahan 

bertransaksi giro yang menggunakan prinsip Wadi ah Yadh Dhamanah.Giro syariah 

mendukung usaha customer dengan kemudahan online pada cabang- cabang BNI 

Syariah diseluruh Indonesia. 

2. Tabungan iB Plus 

Tabungan iB plus merupakan tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip 

Mudharabah Muthlaqah. Dengan prinsip ini tabungan anda akan diinvestasikan 

secara produktif dalam investasi yang halal sesuai dengan prinsip syariah. 

Keuntungan dari prinsip ini akan dibagihasilkan antara nasabah dan bank sesuai 

dengan nisbah yang disepakati di awal pembukaan rekening tabungan. 

3. BNI iB Tapenas 

Merencanakan dan mempersiapkan dana pendidikan sedini mungkin untuk 

buah hati adalah tindakan bijaksana. BNI Syariah membantu masyarakat untuk 

menyiapkan pendidikan melalui BNI iB Tapenas. Dengan setoran sesuai kemampuan 

dan perlindungan asuransi, BNI iB Tapenas dapat membantu masyarakat mewujudkan 

rencana masa depan keluarga yang lebih baik. 

 4. BNI iB Deposito 

BNI iB Deposito diperuntukan bagi mereka yang ingin memiliki investasi 

berjangka yang menguntungkan dan menenangkan. Menggunakan prinsip 
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Mudharabah Muthalaqah. BNI iB Deposito mengelola dana masyarakat dengan cara 

disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif maupun pembiayaan konsumtif yang 

halal dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat. 

5. BNI iB Haji 

BNI Syariah menyadari bahwa setiap muslim berciti-cita menunaikan ibadah 

haji setidaknya sekali seumur hidup. BNI iB Haji dari BNI Syariah merupakan produk 

tabungan yang dikhususkan untuk memenuhi Ongkos Naik Haji (ONH) yang dikelola 

secara aman dan bersih sesuai syariah. 

6. BNI iB Wirausaha 

BNI iB Wirausaha ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha 

anda, dengan besarnya pembiayaan dari Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 500 juta yang 

diproses lebih cepat dan fleksibel sesuai dengan prinsip syariah. Jenis akad yang 

digunakan Murabahah, mudharabah atau musyarakah. 

7. BNI iB Usaha Kecil 

BNI iB Usaha Kecil adalah pembiayaan modal kerja atau investasi kepada 

pengusaha kecil sampai dengan Rp. 10 miliar berdasarkan prinsip murabahah, 

musyarakah, mudharabah dan ijarah. 

8. BNI iB usaha Besar 

BNI Pembiayaan Besar Syariah adalah pembiayaan modal kerja atau investasi 

kepada pengusaha menengah dan korporasi diatas Rp. 10 miliar berdasarkan prinsip 

mudharabah, murabahah, musyarakah dan ijarah. 

9. Transaksi Kiriman Uang (Remittancel Fund Transfer) 
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BNI Syariah memberikan kiriman uang dari dan keseluruh dunia melalui draft 

SWIFT dan Smart Remittance. Kiriman uang ke luar negri menggunakan mata uang 

yang tercatat di Bank Indonesia. 

10. Clean Collection 

Collection adalah pelayanan yang diberikan BNI Syariah untuk mendapatkan 

pembayaran atas dokumen atau surat berharga dari pihak ketiga di luar negri. 

11. BNI iB Griya 

Melalui pembiayaan BNI iB Griya nasabah dapat mewujudkan kebutuhan 

perumahan, kavling siap bangun ataupun renovasi rumah. Pembayaran dengan cara 

diangsur dalam periode waktu sampai 15 tahun. Bentuk pembiayaan adalah jual beli 

ataupun ijarah. 

12. BNI iB Oto 

BNI iB Oto merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan dengan 

proses yang mudah dan cepat berdasarkan syariah. Uang muka relatif ringan dan 

pembayaran dapat dilakukan secara debet otomatis. 

13. BNI iB Gadai Emas 

BNI iB Gadai Emas atau juga disebut Raahn merupakan pembiayaan dengan 

jaminan berupa emas (lantakan atau perhiasan) yang secara fisik dikuasai oleh bank. 

Proses pembiayaan cepat dan sangat membantu bagi mereka yang membutuhkan dana 

jangka pendek untuk kebutuhan yang mendesak. 

14. BNI Hasanah Card 
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Bertepatan dengan Festival Ekonomi Syariah (FES) yang diselenggarakan 

oleh Bank Indonesia, BNI Syariah telah meluncurkan salah satu jenis pembiayaan 

yang berbasis kartu kredit yaitu BNI Hasanah Card dengan menggandeng provider 

MasterCard Internasional. Strong benefit/keuntungan dari hasanah Card ini adalah: 

1. Sesuai tuntunan syariah 

2. Lebih ringan karena tidak ada sistem bunga dan monthly fee dihitung dari sisa 

pinjaman 

3. Value tidak kalah menarik dibandingkan kartu kredit konvensional. 

 

4.2 Pengertian dan Jenis-jenis BNI Hasanah Card di BNI Syariah 

 4.2.1 Pengertian BNI Hasanah Card 

BNI Hasanah Card adalah produk dari BNI Syariah yang berupa kartu 

pembiayaan berbasis syariah yang berfungsi seperti kartu kredit tetapi dengan dengan 

sistem perhitungan biaya yang lebih transparan, adil serta lebih ringan dibandingkan 

dengan kartu kredit konvensional dan telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah 

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

 Latar belakang diterbitkannya BNI Hasanah Card antara lain adalah: 

a) Kegiatan sistem pembayarah dengan alat pembayaran yang berupa kartu telah 

berkembang di seluruh sektor bisnis. 

b) Tingginya pertumbuhan industri keuangan syariah, yakni rata-rata 60% per-

tahun dalam 5 tahun terakhir. 
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c) Kebutuhan masyarakat yang menginginkan kartu kredit berbasis syariah cukup 

tinggi. 

d) Menunjukkan komitmen BNI Syariah yang berkelanjutan di segmen perbankan 

syariah dan sekaligus sebagai market leader di bisnis kartu. 

e) Telah terbit kartu kredit yang berbasis syariah di Indonesia dan kemungkinan 

bank asing di Indonesia akan menerbitkan kartu syariah. 

Jenis Hasanah Card yang terdapat di BNI Syariah terdiri dari tiga jenis kartu yaitu 

sebagai berikut: 

1. Syariah Card Classic 

2. Syariah Card Gold 

3. Syariah Card Platinum 

Tabel 4.1 

Konsep Fee and Charges Hasanah Card 

No. Parameter Classic Gold Platinum 

1. Limit Kartu Kategori 1 4 Juta Kategori 1 10 Juta Kategori 1 50 Juta 

  Kategori 2 6 Juta Kategori 2 15 Juta Kategori 2 75 Juta 

Kategori 3 8 Juta Kategori 3 20 Juta   

  Kategori 4 25 Juta   

  Kategori 5 30 Juta   

2. Annual Membership Fee 

 Kartu Utama 120.000 240.000 600.000 

 Kartu Tambahan 60.000 120.000 300.000 

3. Monthly Membership Fee 

  Kategori 1 118.000 Kategori 1 295.000 Kategori 1 1.475.000 
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 Kategori 2 177.000 Kategori 2 442.500 Kategori 2 2.212.500 

 Kategori 3 236.000 Kategori 3 590.000   

   Kategori 4 737.500   

   Kategori 5 885.000   

 Sumber: BNI Syariah 

Dalam Hasanah Card terdapat prinsip dan nilai-nilai sharia compliance pada produk 

BNI Hasanah Card, yaitu: 

1. Tidak menimbulkan riba. 

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

3. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf), dengan cara antara lain 

menetapkan pagu maksimal pembelanjaan. 

4. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi 

pada waktunya. 

5. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah. 

6. Kartu kredit syariah agar lebih difungsikan sebagai alat pembayaran yang 

memberikan kemudahan dan kenyamanan dan bukan semata-mata sebagai alat 

untuk meningkatkan kemampuan konsumsi. 

BNI Syariah menetapkan kriteria dan jenis produk yang dapat dikonsumsi, yaitu 

yang halal dan baik dan tidak mendorong konsumtif. Dengan cara men-set sistem di 

host BNI Syariah yang akan menolak transaksi dari merchant yang memiliki 

Merchant Category Code (MCC) yang secara jelas dilarang oleh syariah meskipun 

jumlahnya terbatas seperti merchant bar, diskotik, toko minuman alkohol, tempat judi 

dan personal service provider (prostitusi). 
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4.3 Perlakuan Akuntansi Syariah Card pada Bank BNI Syariah 

 4.3.1 Mekanisme Operasional Hasanah Card 

Sistem kontrol yang diberlakukan pada kartu kredit syariah atau Hasanah 

Card, yaitu sebagai berikut bank memberikan ketentuan dan batasan bahwa kartu 

tidak digunakan untuk transaksi objek yang haram atau maksiat. Ini sesuai dengan 

konsep konsumsi dalam teori ekonomi Islam, bahwa ukuran kemaslahatan menjadi 

standar dalam berkonsumsi yaitu bahwa barang yang dikonsumsi adalah barang yang 

mendatangkan manfaat dan kemaslahatan bukan mendatangkan mudhrarat dan 

mafasid.Sedangkan pada kartu kredit konvensional tidak terdapat ketentuan mengenai 

objek transaksi, apakah harus barang yang halal dan bermanfaat atau tidak. 

Agar kartu kredit syariah tidak mendekati kartu kredit konvensional, DSN-

MUI menetapkan ketentuan tentang batasan (Dhawabith Wa Hudud), yaitu : 

1. Tidak menimbulkan riba; 

2. Tidak digunakan untuk transaksi yang, tidak sesuai syariah; 

3. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan atau konsumerisme, dengan cara 

antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan; 

4. Pemegang kartu utama harus mempunyai kemampuan finansial untuk melunasi 

pada waktunya; 

5. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah. 
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Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi Hasanah Card, yaitu : 

1. Issuer Bank, yaitu pihak yang diberikan kuasa oleh undang-undang untuk 

menerbitkan katu kepada nasabahnya, ia menjadi wakil dari card holder dalam 

membayar nilai pembelian yang dilakukannya kepada merchant. 

2. Card Holder, yaitu orang yang namanya dicantumkan dalam kartu, atau orang yang 

diberi kuasa untuk memakainya dan ia berkewajiban untuk melunasi semua kewajiban 

yang timbul sebagai akibat pemakaian kartu tersebut kepada pihak issuer bank. 

3. Merchant, yaitu pihak yang terkait dengan issuer bank dengan memberikan barang 

dan jasa kepada card holder sesuai dengan kesepakatan mereka. 

 

Langkah-langkah atau business flow dari Hasanah Card diawali dengan 

pengajuan aplikasi oleh nasabah pemohon kepada pihak issuer bank yang dalam hal 

ini adalah BNI Syariah. Dilanjutkan dengan proses scoring/verifikasi berdasarkan 

aplikasi yang dilakukan oleh nasabah. Jika proses scoring/verifikasi telah selesai 

dilaksanakan maka proses approval adalah langkah berikutnya. 

Langkah selanjutnya adalah proses cetak kartu Hasanah Card, rekening 

Hasanah Card dan plafon Hasanah Card. Rekening awal Hasanah Card merupakan 

Goodwill Investment atau Tabungan Mudharabah Hasanah Card (khusus kartu 

classic) 10% dari plafon. Lalu setelah itu kartu Hasanah Card, rekening tabungan 

Hasanah Card dan petunjuk aktivasi akan dikirimkan kepada nasabah pemohon. 

Untuk mengaktifkan Hasanah Card, nasabah atau pemohon harus 

menyetorkan Goodwill Invesment kepada kantor cabang BNI atau BNI Syariah. Lalu 

proses aktivasi dilakukan. Setelah proses transaksi berjalan, billing statement dari 

transaksi termasuk dalam laporan saldo tabungan Hasanah Card. Tentu terdapat 
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perbedaan antara kartu kredit reguler dengan Hasanah Card. Perbedaan tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.2 

Perbedaan Kartu Kredit Reguler dan Hasanah Card 

 Kartu Kredit Reguler Hasanah Card 

Dasar Hukum UU Perbankan UU Perbankan, UUPS, Fatwa 

DSN 

Penerbit Bank Konvensional BNI Syariah bekerjasama 

dengan divisi BSK 

Provider MasterCard & Visa MasterCard 

Perjanjian Berdasarkan bunga Berdasarkan akad kafalah, 

ijarah qard 

Ketentuan Penggunaan Tidak dibatasi Hanya dapat digunakan untuk 

transaksi yang sesuai syariah 

Fitur Cash advance, danaplus, 

extradana, smart spending, 

transfer balance, executive 

longue, dsb 

Fitur sama dengan kartu kredit 

regular yang membedakan cara 

penetapan fee-nya 

Pendapatan Bank Annual fee, bunga atas 

transaksi, merchant fee, 

denda atas keterlambatan 

Annual fee, monthly fee, biaya 

penagihan, denda 

keterlambatan sebagai dana 

social 

Good will investment Tidak diperlukan Diperlukan untuk kartu classic

10% dari limit kartu 

Sumber: Pengembangan Produk Perbankan BNI Syariah 
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4.3.2 Akad dan Fee yang terdapat pada Hasanah Card 

 4.3.2.1 Akad pada Hasanah Card 

Tabel 4.3 

Akad Hasanah Card 

Ijarah  Penerbit kartu (issuer card) adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan 

terhadap pemeganng kartu (card holder). Atas Ijarah ini, pemegang kartu (card 

holder) dikenakan biaya keanggotaan (membership fee). 

Kafalah Penerbit kartu (issuer card) adalah penjamin (kafil) bagi pemegang kartu (card 

holder) terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari 

transaks 

Qard Penerbit kartu (issuer card) adalah pemberi jaminan (muriqdh) kepada pemegang 

kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai bank/teller atau ATM bank penerbit 

kartu. 

Sumber: BNI Syariah 

Pada syariah card terdapat beberapa fee yang menjadi kewajiban bagi nasabah 

syariah card, hal itu tergantung pada akad yang dilakukan oleh nasabah. Akad yang 

diterapkan pada Hasanah Card setidaknya terdapat 3 (tiga) jenis akad dalam kartu 

kredit syariah, yakni akad kafalah, qard dan ijarah. Dalam akad kafalah, bank sebagai 

penerbit kartu bertindak sebagai penjamin (kafil) bagi pemegang kartu terhadap 

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

pemegang kartu dengan merchant, dan atau penarikan tunai selain bank atau ATM 

bank Penerbit Kartu. Dapat dikatakan bahwa merchant bertindak sebagai pihak 
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penerima jaminan dari bank berdasar prinsip kafalah. Atas pemberian kafalah ini, 

penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah) dari pemegang kartu. Pencatatan untuk 

transaksi kafalah adalah sebagai berikut: 

 Kas     xxx 

  Pendapatan Kafalah    xxx 

Kemudian dalam akad qard bank sebagai penerbit kartu bertindak selaku 

pemberi pinjaman (muqridh) kepada pemegang kartu (muqtaridh) melalui penarikan 

tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu. Pinjaman qardh bertujuan diberikan 

pada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial, untuk 

tujuan sosial atau kemanusiaan.Dalam laporan keuangan, pinjaman 

Qardhdipergunakan untuk membukukan pinjaman qardh yang sumber dananya dari 

intern bank syariah. Pinjaman Qardh yang sumber dananya dari ekstern dilaporkan 

dalam “Laporan Sumber dan Penggunaan Al-Qardhul Hasan”.Pelaporan akad qardh 

disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan danaqardh tersebut bukan aset 

perusahaan. Karena itu seluruhnya dicatat dengan dana akun kebajikan dan dibuat 

buku besar pembantu atas dana kebajikan berdasarkan jenis dana kebajikan yang 

diterima ataupun yang dikeluarkan. Pencatatannya sebagai berikut: 

 Bagi Bank (Permberi Pinjaman) 

1. Saat menerima pinjaman dari pihak eksternal, jurnal: 

Dana kebajikan – kas    xxx 

  Dana kebajikan-infak/sedekah    xxx 

2. Saat penerimaan dana yang berasal dari denda dan pendapatan non-halal, jurnal: 

Dana kebajikan – kas    xxx 
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  Dana kebajikan – denda/pendapatan nonhalal  xxx 

3. Saat pengeluaran dalam rangka pengalokasian dana qardh, jurnal: 

Dana kebajikan – dana kebajikan produktif  xxx 

  Dana kebijakan – kas     xxx 

4. Saat penerimaan pengembalian dari pinjaman qardh, jurnal: 

Dana kebijakan – kas    xxx 

  Dana kebajikan – dana kebajikan produktif  xxx 

Sedangkan akad yang lainnya adalah akad ijarah dimana penerbit kartu adalah 

penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu.Atas akad 

ijarah ini, pemegang kartu dikenakan membership fee.Semua fee yang ditetapkan pada 

kartu kredit syariah harus dinyatakan jumlahnya pada saat akad aplikasi kartu secara 

jelas dan nilainya tetap, kecuali untuk merchant fee. Perhitungan fee ijarah (sewa) 

bukan dari persentase nilai pokok tetapi dari cost dan profit yang diinginkan. 

Perhitungan fee bagi kafil (penjamin), bahwa fee dihitung berdasarkan limit kartu 

yang disetujui, perhitungan fee bagi kafil itu adalah berupa monthly fee yang 

dihitungnya berdasarkan limit kartu tertentu lalu dikali dengan fee rate limit kartu 

tertentu. 

Kesemuanya dipergunakan sesuai transaksi yang berlangsung.Akad tersebut 

menjadi dasar Hasanah Card menetapkan tarif charge atau biaya yang dikenakan 

kepada pemegang kartu. Misal, dengan akad ijarah bank menetapkan biaya sewa 

sebesar biaya yang dikeluarkan. Dengan akad kafalah bank menetapkan iuran biaya 

untuk mengcover resiko yang timbul. 

Dengan demikian pemegang kartu kredit syariah akan dikenakan annual 

membership fee atau iuran tahunan atas dasar akad ijarah dan juga akan dikenakan 
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monthly membership fee atau iuran bulanan atas dasar akad kafalah. Iuran bulanan ini 

nilainya tetap setiap bulan dan nilainya didasarkan atas nilai plafond kartu kredit 

syariah nasabah yang bersangkutan.Perbedannya dengan kartu kredit konvensional 

adalah di kartu kredit konvensional tidak ada iuran bulanan. 

4.3.2.2 Fee dalam Hasanah Card 

Nasabah akan dikenakan bunga atas setiap transaksi yang dilakukan. Beberapa 

jenis fee yang dapat dikenakan kepada nasabah yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Fee dalam Hasanah Card 

Iuran Keanggotaan 

(Membership fee) 

Iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa 

keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan atas 

izin penggunaan fasilitas kartu yang pembayarannya 

berdasarkan kesepakatan. 

- Annual membership Fee akad kafalah 

- Monthly membership Fee akad ijarah 

Merchant Fee Fee yang diberikan oleh merchant kepada penerbit kartu 

yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan 

sebagai upah/imbalan (ujrah) atas perantara (samsarah), 

pemasaran (taswiq) dan penagihan (tashil al-dayn). 

Fee Penarikan Uang Tunai Fee penarikan uang tunai sebagai fee pelayanan dan 

penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan 

dengan jumlah penarikan. 

FeeKafalah Penerbit kartu boleh menerima fee dari pemegang kartu 

atas pemberian kafalah 

Sumber: Pengembangan Produk Perbankan BNI Syariah 
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Membership Fee dihitung dengan mempertimbangkan cost yang dikeluarkan oleh 

bank, tingkat keuntungan perusahaan dan juga kondisi persaingan pasar. Jadi tidak ada 

perhitungan yang spesifik. 

Adapun cara menghitung net monthly fee adalah sebagai berikut: 

a. Limit kartu (gold)      Rp   10.000.000,- 

b. Monthly membership fee (2,95% x limit kartu)  Rp 295.000,- 

c. Penggunaan Kartu      Rp     1.000.000,- 

d. Outstanding after payment     Rp 900.000,- 

e. Cash rebate (e = (d-a) x 2,95%)    (Rp 268.450,-) 

f. Net monthly membership fee (f = b + e)   Rp   26.550,- 

 

Hasanah card sebagai syariah card tidak menggunakan perhitungan bunga 

dalam penetapan bbiaya yang dikenakan kepada nasabah, apabila dengan perhitungan 

bunga per bunga. Namun nasabah Hasanah Card akan dikenakan iuran bulanan 

(monthly fee) yang nilainya tetap dan diberikan insentif (cash rebate) kepada nasabah 

atas dasar pola pembelanjaan dan pembayaran. Yang dimaksud dengan cash rebate 

adalah bentuk apresiasi yang diberikan oleh bank kepada pemegang kartu yang dapat 

mengurangi monthly membership fee. Cash rebate diberikan atas setiap pembayaran 

tagihan yang besarnya proporsional dari jumlah pembayaran. Menghitung nominal 

monthly fee adalah berdasarkan penggunaan kredit limit atau sebesar pemakaian 

kredit limit kartu. 
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4.3.3 Perlakuan Akuntansi pada Denda Syariah Card 

Hasanah Card menawarkannya jika pembayaran telat dilakukan pada saat 

jatuh tempo maka hanya dikenakan denda terhadap nasabahnya kemudian nasabah 

akan diperiksa untuk kelanjutan pembayaran yang belum bisa dibayarkannya. Dari 

denda inilah yang membedakan antar kartu kredit konvensional dangan kartu kredit 

syariah. 

Didalam fatwa DSN-MUI No. 54 tentang Syariah Card terdapat beberapa 

ketentuan yang antara lain ketentuan tersebut adalah ketentuan tentang biaya ta widh 

dan denda. Menurut fatwa DSN-MUI tentang Syariah Card, ta widh adalah biaya 

ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan terhadap penerbit kartu akibat 

keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh 

tempo. 

Akan tetapi terdapat perbedaan antara ta widh dengan fatwa DSN-MUI 

tentang syariah card dengan praktek yang terjadi di bank-bank syariah yang telah 

menerbitkan kartu kredit syariah. Ketua DSN-MUI KH. Ma ruf Amin mengatakan, 

ongkos yang diganti haruslah kerugian yang rill dan bukan karena kehilangan 

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

maka kategori pun menjadi mirip dengan riba sehingga hal tersebut haram. Pada 

prakteknya, biaya ta widh tidak ditentukan biaya rill yang dibutuhkan bank dalam 

proses penagihan akibat keterlambatan akan tetapi di tentukan berdasarkan jangka 

waktu.  

Tabel 4.5 

Jenis Kartu dan Nominal Biaya Ta’widh 
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Jenis Kartu Classic Gold Platinum 

X hari – 29 hari Rp 15.000,- Rp 35.000,- Rp 11.000,- 

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,- 

Sumber: BNI Syariah dikutip dari Fadh (2010) 

Menurut BNI Syariah, biaya ta widh ditentukan berdasarkan jumlah hari 

adalah karena dalam melakukan penagihan BN1 Syariah bekerjasama dengan agency 

dimana agency tersebut bertugas dibagi dalam janga waktu tertentu. Karena semakin 

lama nasabah menunggak, maka semakin sulit nasabah tersebut ditagih.Maka biaya 

pun berbeda. Berdasarkan hal ini penagihan biaya ta widh yang berdasarkan waktu 

bukan berdasarkan kebutuhan bank dapat dikatakan sesuai dengan prinsip syariah. 

Karena semakin lama nasabah menunggak maka biaya yang dibutuhkan untuk 

melakukan penagihan juga berbeda. 

Besar ganti rugi (ta'widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) 

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

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

(opportunity loss atau al-furshah al-dhai’ah). Besamya ganti rugi ini tidak boleh 

dicantumkan dalam akad. 

Perbedaan antara bunga dengan biaya ta’widh adalah sebagai berikut, bunga 

adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang/kredit (alqard) yang 
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diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil 

pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan 

pada umumnya berdasarkan persentase. Sedangkan biaya ta widh adalah ganti rugi 

yang bertujuan untuk menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau 

kekeliruan yang hanya boleh dikenakan atas pihak yang disengaja atau karena 

kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan 

menimbulkan kerugian pada pihak lain. 

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan pada PSAK 59 disebut 

dengan Laporan dan Penggunaan Al Qardhul Hasan dan tidak ditemukan pengertian 

yang baku dari Al Qardhul Hasan, maka laporan ini disempurnakan dengan Laporan 

Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan. Dalam PSAK 101 tentang Penyajian 

Laporan Keuangan Syariah dijelaskan (paragraf 69 -73) bahwa entitas syariah 

menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan sebagai komponen 

utama laporan keuangan, yang menunjukkan: 

(a) sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan: 

(i) infak; 

(ii) sedekah; 

(iii) hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang- 

undangan yang berlaku; 

(iv) pengembalian dana kebajikan produktif; 

(v) denda; dan 

(vi) pendapatan nonhalal. 
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(b) penggunaan dana kebajikan untuk: 

(i) dana kebajikan produktif; 

(ii) sumbangan; dan 

(iii) penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. 

(c) kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan; 

(d) saldo awal dana penggunaan dana kebajikan; dan 

(e) saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan. 

Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi sumber 

dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang 

menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. 

 4.3.4 Ketentuan Ta’widh Menurut Fatwa DSN-MUI 

Dalam fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VII/2004 tentang ta’widh terdapat 

2 ketentuan, yaitu ketentuan umum dan ketentuan khusus. Ketentuan umum berisi 

tentang : 

1. Ganti rugi (ta’widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau 

karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan 

menimbulkan kerugian pada pihak lain. 

2. Kerugian yang dapat dikenakan ta’widh sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 

adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas. 

3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang 

dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan. 
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4. Besar ganti rugi (ta’widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang 

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

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

(opportunity loss atau al-furshah al-adhai ah). 

5. Ganti rugi (ta’widh) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang 

menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishna’ serta murabahah dan 

ijarah. 

6. Dalam akad mudhrabah dan musyarakah ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh 

shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian 

keuntungannya jelas tetapi tidak dibayarkan. 

  

Ketentuan khusus pada fatwa tentang ta widh adalah sebagai berikut : 

1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi dalam LKS dapat diakui sebagai hak 

(pendapatan) bagi pihak yang menerimanya. 

2. Jumlah ganti rugi besarnya tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara 

pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak. 

3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad. 

4. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang 

timbul akibat proses penyelesaian perkara. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai sistem Perlakuan Akuntansi 

terhadap Syariah Card dan denda, maka dapat diambil kesimpulan umum yang dapat diambil 

dalam penelitian ini yaitu BNI Syariah berusaha untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip 

syariah dalam menjalankan Hasanah Card. Dilihat dari usaha Bank BNI Syariah dalam 

menyempurnakan produk kartu kredit syariahnya, yaitu dengan selalu berkonsultasi dengan 

Dewan Pengawas Syariah di BNI Syariah. Dalam usaha menghindari praktek riba, gharar dan 

israf. BNI Syariah melakukan beberapa hal yaitu seperti memberikan kode pada merchant 

halal untuk memastikan bahwa Hasanah Card hanya dapat digunakan pada merchant yang 

halal. Hal ini dilakukan untuk menghindari praktek gharar. Dan BNI Syariah dalam hal 

perlakuan akuntansi tidak lagi mengakui denda, namun hal tersebut diganti menjadi ta’widh. 

Dimana Bank syariah diperbolehkan mengambil ta'widh akibat wanprestasi atau kelalaian 

dengan menunda - nunda pembayaran dalam kondisi mampu. Adapun dana ta'widh yang 

diambil oleh bank syariah tidak diakui sebagai pendapatan, melainkan sebagai infak dan 

disalurkan kepada mustahik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan hal-hal berikut: 

1. Untuk menghindari praktek riba, BNI Syariah akan menonaktifkan Hasanah Card bagi 

nasabah yang lalai membayar kewajiban bulanannya sampai kewajiban itu terlunasi, agar 

tidak terjadi utang yang berlipat ganda. Sedangkan untuk menghindari peraktek israf 

BNI Syariah melakukan beberapa hal yaitu menetapkan pagu maksimal pembelanjaan 

agar nasabah tidak menjadi konsumtif. Berdasarkan dua data tersebut di atas, dapat 

dikatakan bahwa Hasanah Card Sudah sesuai prinsip-prinsip Islam syariah card yang 

ditetapkan oleh DSN-MUI. 
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2. BNI Syariah tidak mengakui denda dalam hal perlakuan akuntansi, namun diganti 

dengan ta’widh. Hal tersebut diperbolehkan dilakukan oleh perbankan syariah dengan 

tujuan untuk menegur nasabah yang sebenarnya mampu membayar tetapi menunda 

pembayaran. Tujuan dari Ta'widh sendiri adalah agar nasabah tidak lalai atas janjinya 

dalam membayar Hutang. seperti yang Allah Firmankan dalam Kitabnya SQ Al Isra': 34 

yang artinya "Dan penuhilah Janji, Sesungguhnya janji itu dimintai pertanggung jawaban 

...".  

3. Dan juga, BNI Syariah menetapkan kriteria dan jenis produk yang dapat dikonsumsi, 

yaitu yang halal dan baik serta tidak mendorong konsumtif. BNI Hasanah Card yang 

dapat pula digunakan pada penarikan ATM tunai. Namun dalam transaksi nya Hasanah 

Card menggunakan akad qard. Akad ini berlaku jika card holder melakukan penarikan 

tunai yang dilakukan di ATM/Teller penerbit kartu (issuer card). Kartu yang sudah 

diterbitkan sampai dengan posisi akhir tahun 2014 sebesar 217,834 kartu yang beredar. 

Di dalam praktek pada BNI Syariah pada penggunaan Hasanah Card para card 

holder menggunakan layanan Hasanah Card sesuai dengan tujuan penggunaan yang sudah 

disepakati pada setiap transaksi nya. Dengan begitu para nasabah pun tau bahwa penggunaan 

kartu kredit yang berbasis syariah ini adalah untuk membeli barang-barang yang halal, dan 

mereka juga dapat mendapatkan jasa yang sesuai dengan prinsip syari’ah. 

 

5.2 Saran 

Penulis dapat memberikan saran untuk beberapa pihak, antara lain: 

1. Untuk Penerbit Kartu: 

Bank syariah harus terus melakukan penyebaran informasi tentang bank syariah agar 

masyarakat dapat mengetahui dengan lebih jelas tentang bank syariah. Dan dapat 
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meyakinkan para nasabah kalau produk kartu kredit syariah sudah sesuai dengan prinsip 

syariah. Dan tidak lupa untuk membuat strategi yang dapat meningkatkan pasar kartu 

kredit syairah agar dapat diterima di masyarakat. 

2. Untuk Pemerintah: 

Bagi Bank Indonesia diharapkan segera membuat format pelaporan keuangan untuk 

bank syariah karena selama ini belum ada format pelaporan keuangan untuk bank syariah. 

Karena sangat perlu sekali untuk memperjelas pedoman pelaksanaan kartu kredit yang 

berlandaskan syariah di Indonesia. 

3. Untuk Pemegang Kartu 

Bagi para Pemilik Kartu Kredit gunakanlah kartu kredit syariah, karena tidak 

berbunga dan tidak merugikan pemilik kartu. 
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LAMPIRAN 

Daftar Pertanyaan yang diajukan kepada Bank BNI Syariah 

Narasumber : Windarti 

Posisi  : Operasional Officer Divisi CBD (Card Business Division) 

 

Data-data yang di perlukan: 

1. Kategori atau Jenis Kartu Kredit yang terdapat pada Bank tsb. 

2. Limit masing-masing Kartu Kredit sesuai dengan Jenis-nya. 

3. Berapakah besarnya Monthly Membership Fee (Biaya bulanan pada kartu kredit) pada 

Bank tsb. 

4. Contoh perhitungan Net Monthly Membership Fee. 

Perlakuan akuntansi: 

5. Ada berapa jenis denda yang di berlakukan pada Bank tsb. 

6. Table biaya penagihan Kartu Kredit. 

Perlakuan Akuntansi terhadap denda Kartu Kredit Syariah 

7. Contoh perhitungan denda pada saat jatuh tempo. 

8. Laporan sumber dan penggunaan Dana Qardh. 

Umum 

9. Kendala di lapangan. 

10. Jumlah pengguna kartu kredit yang aktif dan non-aktif. 

11. Sejarah Bank. 

12. Sejarah Syari’ah pada Bank BNI. 
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