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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut: Dengan munculnya kartu kredit yang berdasarkan prinsip syariah, 

saat ini sebuah produk jasa bagi bank dan nasabah yang dikeluarkan oleh perusahaan 

asuransi yang membantu pemegang kartu kredit syariah membayar hutangnya kepada 

bank penerbit kartu apabila pemegang kartu mengalami suatu keadaan tidak terduga 

yang meyebabkan dia tidak dapat melunasi tagihan dari kartu kredit syariah sudah 

menjadi suatu kebutuhan bagi para pengguna kartu kredit syariah. Sehingga jika 

pemegang kartu mengalami keadaan yang menyebabkan dia tidak dapat membayar 

tagihan dari kartu kredit syariah nya, beban hutang dari pemegang kartu kredit 

syariah tersebut tidak terlalu membebankan ahli waris nya. 

Berbagai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dapat 

dijadikan landasan untuk mengembangkan sebuah produk asuransi kartu kredit 

syariah. Antara lain Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card, 

Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah, Fatwa DSN No.19/DSN-

MUI.IV/2001 tentang Al-Qardh, Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Pembiayaan Ijarah, Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan 

Mudharabah, Fatwa DSN No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, Fatwa DSN 
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No.21/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Fatwa DSN 

No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru’.  

Produk asuransi kartu kredit syariah haruslah bebas dari riba, maisir dan 

gharar. maka dari itu harus diatur dengan jelas apa saja yang menjadi hak dari bank 

syariah selaku penerbit kartu kredit syariah, yaitu membership fee, upah akad 

kafalah, upah akad wakalah, dan merchant fee. Selain itu hak dari pihak asuransi 

syariah yaitu berasal dari profit sharing dari akad mudharabah. Dan yang terakhir, 

hak dari pemegang kartu yaitu pemegang kartu berhak mendapat klaim asuransi dan 

profit sharing dari akad Mudharabah. 

Sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia, jika terjadi sengketa antara para pihak, maka para pihak  harus 

terlebih dahulu menggunakan musyawarah mufakat dalam upaya penyelesaiannya. 

Dalam hal upaya musyawarah mufakat tidak berhasil, maka BASYARNAS (Badan 

Syariah Nasional) dapat menjadi alternatif penyelesaian perselisihan yang timbul di 

antara para pihak. Sifat dari putusan BASYARNAS adalah final and binding dan jika 

tidak dipatuhi maka pihak yang dirugikan dapat meminta penetapan ke Pengadilan 

Negeri.  

 

4.2 Saran 

Dari kesimpulan yang didapat, penulis memberikan saran-saran sebagai 

berikut:  
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1. Sangat perlu sekali dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai asuransi syariah sebagai pedoman pelaksanaan asuransi yang 

berlandaskan syariah di Indonesia. 

2. Bank Syariah harus dapat meyakinkan para nasabah jika produk kartu kredit 

syariah dan produk asuransi kartu kredit syariah sudah benar-benar sesuai dengan 

prinsip syariah. 

3. Perlu dibuat sebuah strategi yang sesuai dengan prinsip syariah untuk 

meningkatkan pasar kartu kredit syariah, agar produk asuransi kartu kredit 

syariah dapat diterima di pasar. Salah satunya adalah dengan mengajak pasar 

untuk berpindah dari menggunakan kartu kredit konvensional ke kartu kredit 

syariah. 

4. Bank Syariah perlu membuka jasa perpindahan pinjaman dari bank konvensional 

ke bank syariah tersebut atau biasa dikenal dengan Transfer Balance, bagi 

nasabah yang ingin melakukan pemindahan pinjaman dari kartu kredit 

konvensional ke kartu kredit syariah agar dapat meningkatkan jumlah pengguna 

produk kartu kredit syariah yang juga sekaligus dapat meningkatkan pengguna 

produk asuransi kartu kredit syariah  

5. Perlu dibahas lebih lanjut mengenai mekanisme pemindahan dari kartu kredit 

konvesional ke kartu kredit syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.  
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