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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di zaman modern ini tidak bisa dinafikan, bahwa persoalan dan 

permasalahan yang ada semakin bertambah kompleks, khususnya dalam ranah 

muamalah. Misalnya saja dalam dunia perbankkan, perdagangan,  pegadaian, 

asuransi, kesehatan, dan jasa-jasa lain yang sekarang ini semakin banyak 

bermunculan. Selain itu, sekarang ini banyak bermunculan akad-akad baru, 

yang pada hakekatnya akad itu sulit dimengerti oleh khalayak umum. Kalau 

diperhatikan secara seksama, memang para pemegang jasa seolah 

memudahkan dan mempercepat keinginan orang, namun  pada hakekatnya 

menyulitkan orang untuk mengembalikan dan membayar jasa itu. 

Panin Bank Syariah adalah salah satu bank syariah yang mempunyai 

beberapa produk yang didalamnya mempunyai akad yang mudah untuk 

dimengerti oleh masyarakat umum. Adapun produk dari Panin Bank Syariah 

adalah sebagai berikut : giro maxima, giro pas, deposito pas, tabungan pas, 

simpanan flexima, tabungan flexible, tabungan bisnis, tabungan umroh, 

tabungan rencana dan yang terakhir yaitu produk haji. Diantara Sembilan 

produk yang dimiliki oleh Panin Bank Syariah ini, yang menjadi produk 

unggulan dari Panin Bank Syariah adalah produk haji.  

Dalam produk haji pada Panin Bank Syaria, ada jasa yang baru yang 

disebut dana talangan haji. Dengan jasa dana talangan haji yang dimiliki oleh 
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Panin Bank Syariah ini bertujuan untuk memudahkan nasabah atau calon 

Jemaah haji. Dengan pengertian bahwa orang sekarang ini tidak perlu 

menabung atau mempunyai uang yang banyak untuk melaksanakan berhaji, 

hanya cukup dengan dana talangan ini, insyallah biaya yang kurang bisa 

tertutupi. 

 Haji adalah salah satu ibadah yang diwajibkan kepada muslim. Akan 

tetapi kewajiban haji ini hanya dibebankan kepada setiap muslim yang mampu 

menunaikannya baik secara lahir maupun batin, bukan kepada yang tidak 

mampu. sebagaimana perintah haji yang tersirat dalam potongan al-quran surat 

al-imran ayat 97. 

“mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) 

orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah”. 

Ayat ini mengandung arti bahwa barang siapa telah memiliki 

kemampuan berupa bekal yang cukup maka hendaklah ia bersegera 

menunaikan haji, karena dengan menjalankan haji ini berarti ia telah memenuhi 

kesempurnaan rukun islam yang kelima. Akan tetapi bagi yang belum mampu 

atau belum mempunyai bekal yang cukup untuk menunaikan haji, maka tidak 

wajib baginya untuk memenuhinya. 

Namun, dengan adanya dana talangan haji seorang muslim yang 

belum mempunyai cukup dana bisa pergi haji hanya dengan bermodalkan 

sedikit uang dan akan dibantu oleh Bank dalam pelunasanya. 

Memang kalau dilihat secara sekilas, dana talangan haji ini sangat 

membantu dan memudahkan orang untuk melaksanakan haji, akan tetapi disisi 
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lain, sesungguhnya dana talangan haji ini menimbulkan sebuah permasalahan 

dan pertanyaan, terutama untuk konteks sekarang ini. Dikatakan menimbulkan 

permasalahan karena hukumnya yang belum jelas. Berdasarkan uraian tersebut 

penulis tertarik untuk mempelajari dan meneliti prosedur dana talangan haji 

yang disalurkan oleh bank kepada nasabahnya yang ditulis untuk Tugas Akhir 

dengan mengambil judul “PROSEDUR PENGAJUAN DANA 

TALANGAN HAJI PADA PT. PANIN BANK SYARIAH JAWA TIMU R 

CABANG KOTA MALANG”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraiakan di atas, maka dapat 

dirumuskanpermasalahan sebagai berikut :  

1. Bagaimana prosedur pengajuan dana talangan haji pada PT. Panin Bank 

Syariah Jawa Timur Cabang Kota Malang? 

2. Apa saja yang menjadi keunggulan pada produk dana talangan haji di PT. 

Panin Bank Syariah Jawa Timur Cabang Kota Malang? 

3. Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan talangan haji 

di PT. Panin Bank Syariah Jawa Timur Cabang Kota Malang? 
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C. Batasan Masalah 

Agar penyajian dan pembahasan lebih terarah dan tepat pada sasaran 

yang dituju, maka perlu adanya batasan-batasan yang meliputi pemaparan 

tentang prosedur pengajuan dana talangan haji serta keunggulan dan hambatan 

pada talangan haji. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan  

a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur dana talangan haji pada PT. 

Panin Bank Syariah Jawa Timur  Cabang Kota Malang. 

b. Untuk mengetahui keunggulan apa saja dari produk dana talangan haji 

pada PT. Panin Bank Syariah Jawa Timur  Cabang Kota Malang . 

c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang kemungkinan 

terjadi dalam pelaksanaan talangan haji pada PT. Panin Bank Syariah 

Jawa Timur  Cabang Kota Malang. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Perusahaan 

Dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan layanan talangan haji. 

b. Bagi Pihak Lain 

1) Untuk menambah perbendaharaan ilmiah xi perpustakaan UMM 

yang dapat dibaca oleh mahasiswa serta dosen dan staf. 

2) Sebagai referensi bagi pihak lain yang membutuhkan informasi yang 

berkaitan dengan permasalahan yang sama. 
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c. Bagi Penulis Sendiri 

1) Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai talangan haji. 

2) Pelayanan terhadap nasabah talangan haji pada PT. Panin Bank 

Syariah Jawa Timur Cabang Kota Malang. 


