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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dewasa ini, peran suatu lembaga perbankan sangat berpengaruh 

penting dalam memberikan kelancaran pembangunan perekonomian negara, 

bahkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan pembangunan , pertumbuhan ekonomi, stabilitas 

nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Pengumpulan dana 

dari masyarakat ditingkatkan untuk mendukung perkembangan perusahaan 

terutama dibidang perekonomian, industri serta perdagangan.

Oleh karena itu bank sebagai lembaga intermediasi keuangan atau 

perantara keuangan yang dalam hal ini adalah faktor ”kepercayaan” dari 

masyarakat atau nasabah merupakan faktor utama dalam menjalankan bisnis 

perbankan, sehingga tingkat kepercayaan yang dibutuhkan dalam 

mengoperasikan lembaga keuangan sangat besar. Dengan demikian, 

manajemen bank akan dihadapkan pada berbagai usaha untuk menjaga 

kepercayaan tersebut, agar tetap memperoleh kepercayaan dari nasabah.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak juli 1997 hingga kini 

masih menyisakan masalah terhadap dunia perbankan yang terpuruk, 

menanggung beban negative spread, akibat kenaikan suku bunga yang 

menyebabkan biaya dana lebih tinggi dari pada bunga kredit yang diterima. 
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Sedang kreditnya banyak yang macet akibat pembiayaan sektor properti, 

industri berbahan baku import dengan pasar domestik.

Untuk itu bank syariah dapat dijadikan pilihan guna mendorong 

perbankkan nasional dan menunjang perekonomian bangsa. Karena 

keberadaannya tidak berdiri sendiri, tapi dalam lingkup prinsip ekonomi dan 

etika bisnis islam secara menyeluruh dan terpadu. Kehadiran bank syariah 

mandiri sesungguhnya hanyalah satu hikmah dari sekian banyak hikmah yang 

diperoleh akibat adanya krisis yang melanda negri ini.

Perkembangan bank syariah dalam era reformasi ditandai dengan 

disetujuinya Undang-Undang RI No 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang 

dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk

kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan 

hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan 

oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi 

bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan 

mengkonversikan diri secara total menjadi bank syariah.

Produk-produk dalam bank syariah antara lain adalah pembiayaan. 

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan 

yang berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan 

pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah 

jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
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Salah satu dari macam pembiayaan antara lain adalah Dana Talangan 

Haji. Pembiayaan ini dimanfaatkan bagi nasabah yang ingin melaksanakan 

haji namun terdapat kendala atau masalah dalam hal biaya. Selain persiapan 

mental dan fisik yang harus prima, biasanya kendala keuangan adalah 

penyebab utama. Memeng biaya haji tidak kecil apalagi jika kita amati dari 

tahun ke tahun hampir selalu mengalami kenaikan. Maka dari itu pada bank 

syariah terutama Bank Syariah Mandiri melelui penyediaan tabungan haji dan 

pembiayaan dana talangan haji dapat membantu nasabah yang ingin 

menunaikan haji namun belum memiliki biaya untuk perjalanan ibadah haji.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkat 

judul “Prosedur Pembiayaan Dana Talangan Haji pada PT Bank Syariah 

Mandiri Cabang Malang”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana prosedur pembiayaan dana talangan haji pada PT. Bank 

Syariah Mandiri cabang Malang?

2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembiayaan dana 

talangan haji pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabanag malang ?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi kendala dalam 

pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji pada PT. Bank Syariah 

Mandiri cabang Malang ?
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C. BATASAN MASALAH

Dalam penulisan Tugas Akhir pembahasan lebih terarah dan jelas serta 

dapat memberikan pemahaman yang sesuai dengan tujuan, maka 

permasalahan hanya tertuju pada pembahasan mengenai ” Prosedur 

Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang 

Malang ”, dari prosedur pengajuan hingga pelunasan serta untuk mengetahui 

apa saja yang menjadi hambatan dalam pemberian pembiayaan dan upaya 

yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prosedur pembiayaan 

Dana Talangan Haji  pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang 

Malang.

2. untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam 

pemberian pembiayaan dana talangan haji pada PT Bank Syariah 

Mandiri Cabang Malang.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan PT Bank Syariah Mandiri 

Cabang Malang dalam mengatasi hambatan pembiayaan dana 

talangan haji.
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E. MANFAAT PENELITIAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan adalah, diharapkan mempunyai 

manfaat sebagai berikut:

 Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan disektor 

pembiayaan Dana Talangan Haji.

 Sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang yang 

ada kaitannya dengan bank syariah.

 Memberikan informasi dan saran pada Bank Syariah Mandiri Cabang 

Malang terkait dengan Prosedur Pembiayaan Dana Talangan Haji.

 Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis khususnya dan 

masyarakat pada umumnya mengenai kegiatan bank syariah dalam 

menjalankan pembiayaan dana talangan haji.


