
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pengertian bank adalah tempat untuk menyimpan uang atau menabung dan 

salah satu tempat untuk meminjam uang. Secara umum pengertian bank 

merupakan sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan 

dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan 

menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote.  

Sedangkan pengertian bank menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, “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”.  

Dari pengertian bank menurut penjelasan undang-undang diatas tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu 

menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. 

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank 

sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan 

menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang 

menarik seperti bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat agar lebih 

senang menabung. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman 

kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk 

mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.  
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Keberadaan bank sangat diperlukan dalam menunjang pertumbuhan 

ekonomi di suatu negara. Pada beberapa buku perbankan, suatu bank didefinisikan 

sebagai suatu lembaga keuangan yang fungsi pokoknya menghimpun dana dan 

menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam 

bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan 

peredaran uang.  

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, 

terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer 

yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, 

proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan 

mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur 

organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.
1
 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya 

beragama Islam, hampir 85%. Oleh karena itu aturan-aturan yang dianut di negara 

ini banyak mengacu kepada aturan Islam. Ada lima pilar rukun Islam yang wajib 

ditunaikan oleh kaum muslimin salah satunya menunaikan ibadah haji.
2
 

Menunaikan ibadah haji bagi umat muslim adalah salah satu bentuk ketakwaan 

kepada Allah SWT yang merupakan perwujudan dalam menjalankan rukun Islam. 

Sejatinya kewajiban untuk beribadah haji hanya ditujukan bagi umat yang 

mampu. Terbentuk dari kebutuhan masyarakat akan pelaksanaan ibadah haji, saat 

ini banyak bermunculan perbankan yang dengan prinsip syariah. 

                                                             
1
 Muhammad Syafi’i Antonio.  2001.  Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Gema Insano Press. 

Jakarta. Hal 29 
2
 Nur Uyun. 2010. “Analisa Manajement Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT. Bank 

Syariah Mandiri Cabang Malang”. Skripsi. Diakses 14 November 2013 
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Adanya perbankan syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan 

terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan 

yang dikeluarkan oleh perbankan syariah. Melalui pembiayaan ini, perbankan 

syariah dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan perbankan 

syariah dengan nasabah tidak alahi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi 

hubungan kemitraan.
3
 

Selanjutnya Undang-undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-undang 

No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang No. 10 Tahun 1998 membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya 

menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional 

dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.  

Mengenai ketentuan khusus tentang Perbankan Syariah diatur dalam Pasal 

1 angka 1 UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, “perbankan syariah 

adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha 

Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya”. Sedangkan “Bank Syariah adalah bank yang 

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya 

terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” (Pasal 1 

angka 7 UU Perbankan Syariah).  

Sebagaimana disebutkan dalam butir 13 Pasal 1 UU No 10 tahun 1998 

memberikan batasan pengertian prinsip syariah yaitu : 

 

                                                             
3
 Muhamad. 2002. Manajemen Bank Syari’ah. Yogyakarta. UPP AMPYKPN. Hal 16 
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“Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara 

Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan 

kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan 

Syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 

(mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal 

(musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan 

(murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa 

murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan 

kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain 

(ijarah wa iqtina).”  

 

Fungsi bank syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank 

konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (intermediary institution) yang 

mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut 

kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. 

Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari 

transaksi-transaksi yang dilakukannya.  

Bank Islam atau yang lazim disebut dengan Bank Syariah, keberadaannya 

relatif baru di Indonesia. Bank Syariah yang pertama kali memperoleh ijin usaha 

sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Amal 

Sejahtera, dan BPRS Dana Mardhatillah pada tanggal 19 Agustus 1991, BPRS 

Amanah Rabbaniah pada tanggal 24 Oktober 1991. Menyusul diundangkannya 

Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah memberikan 

ruang terhadap keberadaan bank syariah, maka berdirilah Bank Umum Syariah 

pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun yang 

sama yaitu tahun 1992. Kemudian bermunculan Bank Umum Syariah seperti 

Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Umum yang membentuk unit usaha 

syariah seperti Bank BNI, Bank Jabar, Bank BRI, Bank Mega dan lainnya.  
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Salah satu perbankan syariah yang terdapat di Indonesia adalah Bank 

Syariah Mandiri yang merupakan salah satu dari Bank Penerima Setoran (BPS) 

dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Bank Syariah Mandiri merupakan salah 

satu instansi perbankan yang mengadakan produk talangan haji untuk membantu 

para calon jama’ah haji dalam proses penyelesaian administrasi ibadah haji ke 

tanah suci. Salah satu alasan Bank Syariah Mandiri membantu para calon jama’ah 

haji untuk pergi ketanah suci adalah karena melihat kenyataan bahwa jumlah dana 

pengikat porsi relatif tinggi, dan ini menjadi salah satu penyebab hilangnya minat 

para calon jama’ah haji atau bahkan menunda kewajiban mereka, maka atas dasar 

itulah Bank Syariah Mandiri selaku perbankan syari’ah menghadirkan produk 

“talangan haji” yang memberikan kemudahan atau keringanan pada calon jama’ah 

haji yang masih kekurangan atau kesulitan dalam pendanaan.  

Bank Syariah Mandiri menfasilitasi pinjaman dana talangan haji dari bank 

kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi 

atau seat haji dan saat pelunasan BPIH.
4
  Pada Bank Syariah Mandiri dalam 

produk pembiayaan talangan haji  menggunakan prinsip Qardh wal Ijarah. Dalam 

pengertian prinsip Qard wal Ijarah adalah akad pemberian pinjaman dari bank 

untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang 

jaminan yang diserahkannya, dalam arti kata, pihak bank menjaga jaminan yang 

diberikan oleh nasabahnya. Produk pembiayaan ini merupakan produk yang 

prospeknya bagus karena banyak orang-orang muslim ingin sekali menunaikan 

                                                             
4
 BSM. 2012. http://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/pembiayaan-

consumer/syariah-mandiri-pembiayaan-konsumer/pembiayaan-talangan-haji/. Diakses 

22/08/2012, pukul 22:30 



 
 

6 
 

 
 

ibadah haji seperti tercantum pada Rukun Islam yang terakhir. Akan tetapi selalu 

terbentur masalah biaya yang sangat mahal, oleh karena itu peranan perbankan 

syariah sangat besar pengaruhnya. Bank bukan hanya sebagai tempat untuk 

mencari keuntungan ataupun berinvenstasi untuk kehidupan dunia saja akan tetapi 

sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT.  

Produk Talangan Haji dari Bank Syariah Mandiri ini hadir sebagai solusi. 

Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu perbankan syariah kini memberikan 

kemudahan kepada para calon jama’ah haji. Calon jama’ah haji yang hendak 

mendaftarkan diri dengan menggunakan fasilitas talangan haji yang telah 

disediakan oleh Bank Syariah Mandiri tidak harus mendaftar melalui pihak-pihak 

yang telah ditentukan sebagai penanggung jawab saja yaitu KBIH (Kelompok 

Bimbingan Ibadah Haji) tapi telah memberikan pembiayaan secara individu sesuai 

syarat dan ketentuan yang ditetapkan, dan selanjutnya harus melunasi pembiayaan 

tersebut dengan jatuh tempo yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.  

Pembiayaan talangan haji merupakan pinjaman (Qardh) dari Bank Syariah 

kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (seat) 

haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana talangan ini 

dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib 

mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. 

Atas jasa peminjaman dana talangan ini, Bank Syariah memperoleh imbalan 

(fee/ujrah) yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.  

Sebagaimana di atur dalam butir 12 Pasal 1 UU Perbankan No 10 tahun 

1998 memberikan batasan pengertian pembiayaan prinsip syariah, yaitu:  
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“Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau 

tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka 

waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” 

 

Program talangan haji (talhaj) Bank Syariah Mandiri mengusung konsep 

pemberian pinjaman dana talangan maksimum sebesar Rp.22.500.000 kepada 

nasabah yang berkeinginan berangkat haji ke tanah suci untuk menutupi 

kekurangan dananya sehingga bisa menerima nomor porsi/seat haji lebih awal dari 

Depag. Adapun pengembalian dana talangan oleh nasabah, Bank Syariah Mandiri 

memberikan kemudahan untuk melakukan cicilan yang tidak mengikat 

pembayarannya selama periode akad. Berdasarkan fatwa pembiayaan pengurusan 

haji, lembaga keuangan syariah dapat memperoleh imbalan atau jasa (ujrah) 

dengan menggunakan prinsip AL-Ijarah sesuai fatwa No: 09/DSN-MUI/IV/2000 

Tentang Pembiayaan Ijarah. Apabila diperlukan, Lembaga Keuangan Syariah 

(LKS) dapat membantu menalangi pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji 

(BPIH) nasabah dengan menggunakan prinsip AL-Qardh sesuai fatwa No: 

19/DNS-MUI/IV/2000 Tentang AL-Qradh. Penggunaan akad pada talangan haji 

oleh pihak-pihak bank sebagaimana yang sudah diterangkan dimuka 

diperbolehkan jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Jika ternyata 

fakta di lapangan berbeda dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh fatwa, maka 

disinilah terjadi ketimpangan dan perlu pengkajian lebih lanjut. 
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Menurut Muhammad Syafi’i Antonio
5
, yang dimaksud dengan Al-Qardh 

adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. 

Dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam prakteknya, 

pembiayaan talangan haji Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pandaan 

menggunakan dua akad sekaligus, Al-Qardh dan Al- Ijarah. Akad Qardh Wal Ijarah 

adalah pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan 

tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diberikan oleh nasabah. Bank Syariah 

Mandiri dalam penggunaan akad Qardh Wal Ijarah pada pembiayaan dana talangan 

haji, diharapkan adanya keuntungan atau manfaat lebih yang diperoleh bank maupun 

nasabah. Karena penerapannya berbeda dengan beberapa bank-bank syariah seperti: 

Bank Muamalat Indonesia, BTN Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, yang 

menekankan pada satu akad saja yaitu akad Qardh. 

Mengenai akad yang digunakan dalam transaksi perbankan syariah adalah 

kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat 

adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip 

Syariah Pasal 1 ayat 13 UU No. 21 tahun 2008. Dalam pasal 1 ayat 12 ditegaskan 

bahwa prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan 

perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 

kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Kemudian hal ini 

ditegaskan lagi lebih lanjut pada pasal 2 antara lain :Perbankan Syariah dalam 

melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, 

dan prinsip kehati-hatian (pasal 2 UU no 21 tahun 2008).  

                                                             
5
 Muhammad Syafi’i Antonio, 2001, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Gema Insano Press, 

Jakarta, hal 131 
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Prinsip syariah yang dimaksud adalah sesuai dengan penjelasan pasal 2 

UU ini yaitu “Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah 

kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur”:  

a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain 

dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, 

kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-

meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas 

mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena 

berjalannya waktu (nasi’ah); 

b. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang 

tidak pasti dan bersifat untung-untungan;  

c. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak 

diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi 

dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;  

d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau  

e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.  

Namun berdasarkan penjelasan diatas ada beberapa pendapat yang 

menjelaskan dari dua sisi yang saling kontradiktif yaitu terdapat pro dan kontra terkait 

dengan penerapan produk talangan haji yang disediakan oleh perbankan syariah. 

Pendapat yang kontra menjelaskan bahwa, Pertama, dalil yang digunakan tak sesuai 

untuk membolehkan akad qardh wa ijarah. Sebab dalil yang ada hanya 

membolehkan qardh dan ijarah secara terpisah. Tak ada satupun dalil yang 

membolehkan qardh dan ijarah secara bersamaan dalam satu akad. Kedua, 
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penggabungan dua akad menjadi satu akad sendiri hukumnya tidak boleh. Memang 

sebagian ulama membolehkan, seperti Imam Ibnu Taimiyah (ulama Hanabilah) dan 

Imam Asyhab (ulama Malikiyah). Namun yang rajih adalah pendapat yang tidak 

membolehkan, yakni pendapat jumhur ulama empat mazhab, yakni ulama Hanafiyah, 

Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah. Ketiga, menurut ulama yang membolehkan 

penggabungan dua akad pun, penggabungan qardh dan ijarah termasuk akad yang 

tak dibolehkan. Keempat, akad qardh wa ijarah tidak memenuhi syarat ijarah. Sebab 

dalam akad ijarah, disyaratkan obyek akadnya bukan jasa yang diharamkan.
6
 

Sedangkan pendapat yang pro terhadap penerapan produk talangan haji 

yang disediakan oleh perbankan syariah yaitu, masyarakat memandang adanya 

pembiayaan dana talangan haji sebagai alternatif yang cukup menarik untuk 

mengatasi masalah sulitnya berhaji, baik karena faktor pendanaan yang belum 

mencukupi maupun karena terbatasnya quota haji yang tersedia untuk calon 

jamaah haji di Indonesia. 

Banyaknya asumsi mengenai pembiayaan talangan haji tidak merubah 

argument Hanawijaya selaku Direktur Bank Syariah Mandiri yang beranggapan 

bahwa, produk dengan mekanisme talangan haji tidak melanggar prinsip syariah, 

karena fatwanya memperbolehkan dengan tujuan untuk mendapatkan seat porsi, 

bukan dalam konteks pergi hajinya. Produk ini juga lebih mementingkan kepada 

calon jamaah yang berpenghasilan rendah tapi ingin melaksanakan ibadah haji. 
7
 

                                                             
6
  Muhammad Shiddiq Al-Jawi. 2012. “Hukum Pembiayaan Talangan Haji”. 

http://khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=view&id=786 . diakses 04/07/2012, 

pukul 01:05  
7
 Criestien Novieta Nababan, 2012, Dana Talangan Haji tak Melanggar Prinsip Syariah, Kontan, 

edisi 02 Oktober 2012, Jakarta 

http://khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=view&id=786
http://khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=view&id=786
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Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji latar 

belakang diatas lebih lanjut untuk selanjutnya dijadikan penelitian dan menarik 

judul ‘ Pelaksanaan Pembiayaan Talangan Haji Berdasarkan Prinsip Syariah 

Studi di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pandaan ‘. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis menarik rumusan 

masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembiayaan talangan haji dengan prinsip 

syariah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pandaan ? 

Adapun pelaksanaan tersebut dirinci sebagai berikut:  

a. Bagaimana ketentuan talangan haji ? 

b. Bagaimana syarat dan prosedur talangan haji ? 

c. Bagaimana keuntungan dan jaminan talangan haji ? 

d. Bagaimana ketentuan siskohat?  

2. Apakah prinsip penyaluran dana pembiayaan talangan haji yang dijalankan 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pandaan sudah sesuai 

dengan prinsip syariah ? 

 

C.  Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan talangan haji dengan prinsip 

syariah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pandaan.  
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2. Untuk mengetahui prinsip penyaluran dana pembiayaan talangan haji yang 

dijalankan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pandaan. 

 

D.  Manfaat Penelitian  

Penulisan ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis:  

a. Secara Teoritis  

Diharapkan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dapat berguna 

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum 

pembiayaan dan hukum perbankan.  

b. Secara Praktis  

1. Bagi Peneliti  

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan dan 

meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan teori sehingga 

dapat memperluas wawasan penulis, khususnya bidang hukum 

pembiayaan dan hukum perbankan, selain itu penelitian dimaksudkan 

sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata 1 (S-1) dalam 

bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Malang.  

2. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang 

menguntungkan dan bahan evaluasi bagi Bank Syariah Mandiri 

Cabang Pembantu Pandaan juga Bank Syariah lainnya atas produk-

produk pembiayaan terkait dengan program pemberian Talangan Haji.  
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3. Bagi Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan 

sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk 

nasabah atau calon jamaah haji dalam melakukan pembiayaan dana 

talangan haji pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS).  

 

E.  Metode Penelitian  

Untuk memperoleh data-data yang dapat di pertanggungjawabkan dari 

hasil penelitian, maka metode penelitian yang akan di gunakan oleh penulis 

adalah sebagai berikut:  

1. Metode Pendekatan  

Metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk 

memudahkan serta memahami dan menetapkan permasalahan yang ada, maka 

digunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis / Socio Legal Research, yaitu 

hukum dipelajari sebagai variabel akibat (dependent variable) dari berbagai 

kekuatan dalam proses sosial.
8
  

Peneliti menggunakan metode penelitian ini karena ingin mengetahui 

bagaimana pelaksanaan pembiayaan talangan haji dengan prinsip syariah 

yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pandaan, 

dimana mengingat saat ini banyak para calon jama’ah haji yang ingin 

melaksanakan ibadah haji tapi masih terbentur oleh masalah pendanaan yang 

akhirnya juga sulit untuk mendapatkan seat porsi.  

                                                             
8
 Siti Kurniawatul Fitria. 2004. “Pelaksanaan Perinsip Kehati-hatian Pembiayaan Musyarakah 

Dalam Perbankan Syariah”. Skripsi 
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2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis untuk melakukan 

penelitian karena Bank Syariah Mandiri KCP Pandaan sekitar dari tahun 2010 

sejak diperkenalkan produk talangan haji tersebut sampai sekarang sudah bisa 

memberangkatkan para calon jama’ah untuk menunaikan ibadah haji 

3. Sumber Data 

Dari segi sumber data dapat dibedakan menjadi dua sumber, yaitu: 

a. Data primer, yaitu sumber data yang  diperoleh secara langsung dari 

subyek yang diteliti, dengan cara mengadakan wawancara secara langsung 

dan observasi langsung dilokasi penelitian. Alasan peneliti menggunakan 

sumber data primer adalah untuk memperoleh informasi tentang 

pelaksanaan pembiayaan talangan haji dengan prinsip syariah yang 

diberikan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pandaan, 

dalam hal ini penulis mengambil data tersebut dari pegawai di BSM 

tersebut terkusus yang berhubungan dengan pelaksanaan pembiayaan 

talangan haji.  

b. Data sekunder ini adalah data yang diperoleh peneliti melalui bahan-bahan 

yang meliputi:  

1. Buku-buku hukum yang terkait dengan tema penelitian.  

2. Peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Dasar 1945, 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Fatwa 

DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Al-Ijarah, Fatwa 
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DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh, Fatwa 

DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan 

Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. 

3. Situs-situs internet yang berhubungan dengan tema penelitian.  

c. Data tersier yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, 

jurnal hukum, kamus hukum, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

tema penelitian.  

4. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang dipakai oleh penulis adalah sebagai berikut :  

a. Interview (wawancara)  

Teknik ini merupakan jenis teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara melakukan wawancara dengan pihak – pihak yang terkait 

secara langsung dengan permasalahan yang dibahas. Adapun subjek 

penelitian tersebut dari pihak terkait, penulis mengambil data responden 

dari sample. Teknik ini dilakukan untuk dapat memperoleh data primer, 

yang didasarkan pada teknik Probobality sampling yaitu teknik sampling 

yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi 

untuk dipilih menjadi sampel  atau pengambilan sampel secara random 

atau acak.  

b. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data dengan cara mencatat dan 

memanfaatkan data-data yang ada di lokasi penelitian untuk selanjutnya 

menjadi informasi bagi peneliti untuk melengkapi penelitian hukum ini.  
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c. Observasi  

Observasi adalah sebuah penelitian atau pengamatan sistematis dan 

terencana yang diniati untuk perolehan data yang dikontrol validitas dan 

realibitasnya.  

5. Analisa Data  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis dan 

dianalisa secara kualitatif untuk memberikan penjelasan tentang masalah 

yang akan dibahas. Menurut Winarmo Surakhmad, metode ini adalah 

memusatkan diri pada masa sekarang yang bersifat aktual, kemudian data 

yang ada dikumpulkan, disusun, dijelaskan serta dianalisa.
9
 

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman 

yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial 

dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran 

kompleks, meneliti kata-kata, dan melakukan studi pada situasi yang alami 

berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati. Tujuan digunakannya analisis deskriptif kualitatif ini adalah untuk 

mendapatkan pandangan mengenai prinsip-prinsip talangan haji Bank Syariah 

Mandiri, untuk kemudian ditarik kesimpulan serta disusun secara sistematis 

sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat yaitu “Pelaksanaan 

Pembiayaan Talangan Haji Berdasarkan Prinsip Syariah pada Bank Syariah 

Mandiri KCP Pandaan”. 

                                                             
9
 Ibid 
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F.  Sistematika Penulisan  

Penulisan Metode Penelitian Hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang 

sebagai berikut :  

Bab I : Pendahuluan  

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah 

juga pengambilan judul, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat 

dan kegunaan penelitian, metode penelitian, kerangka teori dan 

sistematika penulisan.  

Bab II : Tinjauan Pustaka  

Dalam bab ini diuraikan mengenai kerangka dasar teori 

penulisan dalam menganalisa pembahasan pada bab berikutnya. Bab 

ini akan menguraikan tentang pengertian perbankan syariah, fungsi 

dan tujuan bank syariah, jenis dan kegiatan operasional perbankan 

syariah, perbandingan bank syariah dengan bank konvensional, 

pengertian pembiayaan, tujuan dan manfaat pembiayaan syariah, 

prinsip dalam pembiayaan, perbedaan system bunga dengan system 

bagi hasil, produk dan jasa, pengertian talangan haji, pelaksanaan 

perjanjian akad talangan haji, sejarah berdirinya bank syariah mandiri 

kantor cabang pembantu pandaan, visi dan misi, struktur organisasi, 

produk bank syariah mandiri, ketentuan talangan haji, syarat dan 

prosedur pengajuan talangan haji, keuntungan, manfaat, jaminan 

talangan haji, ketentuan SISKOHAT, pembiayaan dalam perbankan 

syariah, pembiayaan talangan haji dalam perbankan syariah. 
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Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan analisa dari 

penulis terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian dan di 

dukung dengan pengumpulan data primer dan data sekunder.  

Bab IV : Penutup 

Merupakan Bab Penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran. 

Kesimpulan merupakan tujuan akhir dari penelitian skripsi ini dan 

kesimpulan merupakan landasan untuk mengembangkan saran-saran.  


