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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang pelaksanaannya 

berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukkan sistem ini berdasarkan 

adanya larangan syariat Islam terhadap praktik perbankan yang 

mengandung riba, baik dalam bunga pinjaman maupun penyimpanan uang 

(deposito) yang terdapat pada perbankan konvensional. Sistem perbankan 

konvensional dalam segala bentuk pembiayaannya mengandung riba, dan 

riba hukumnya haram dalam syariat Islam. Perbankan syariah memiliki 

tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga 

perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan 

modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya 

yang sesuai dengan syariat Islam.  

 Perbankan syariah hanya melakukan investasi yang halal menurut 

hukum Islam: memakai prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa; memakai 

orientasi keuntungan dan kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai ajaran 

Islam; membangun hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan; 

menghimpun dan menyalurkan dana sesuai Fatwa Dewan Pengawas 

Syariah. Prinsip perbankan syariah bertujuan membawa kemaslahatan bagi 

nasabah karena menjanjikan keadilan yang sesuai dengan syariah dalam 

sistem ekonominya. 
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 Praktik perbankan telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW  

bersama para sahabatnya. Mengenai hal ini Yaya,dkk (2014:14) 

mengemukakan bahwa praktik perbankan di zaman Rasulullah dan para 

sahabatnya telah terjadi karena ada lembaga-lembaga yang melaksanakan 

fungsi-fungsi utama operasional perbankan. Lembaga Keuangan Syariah 

(LKS) yang berwujud dalam sebuah Institusi adalah ketika Rasulullah 

Muhammad SAW mendirikan Baitulmall saat Pemerintahan Islam 

dibentuk di Madinah. Baitulmal di zaman Rasulullah Muhammad SAW 

merupakan lembaga penyimpanan kekayaan negara. Pada saat itu, 

Baitulmall memiliki fungsi menerima pendapatan dan mengeluarkan 

pembelanjaan negara. 

 Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 

Tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa bank Islam adalah bank 

umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah 

yang dalam menjalankan kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Dalam menjalankn aktivitasnya, bank Islam menganut 

prinsip-prinsip seperti prinsip keadilan, kemitraan, ketentraman, 

transparansi atau keterbukaan, universalitas, tidak ada riba, laba yang 

wajar. Dengan demikian, dalam opersinya bank Islam mengikuti aturan 

dan norma Islam, yaitu bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan 

spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal- hal 

yang tidak jelas dan meragukan (gharar), bebas dari hal-hal yang rusak 

atau tidak sah (bathil), hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. 
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 Pada Tahun 2006, terbit Peraturan Bank Indonesia (PBI) 

No.8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum 

Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha 

berdasarkan prinsip syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang 

melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan prinsip syariah oleh Bank 

Umum Konvensional. (Al Arif , 2012; 105) 

 Salah satu Bank konvensional yang membuka unit usaha syariah 

adalah Bank Tabungan Negara (BTN). Unit usaha syariah ini mulai 

beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan Kantor 

Cabang di Jakarta. Pembukaan Strategic Bussines Unit (SBU) ini guna 

melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan Jasa 

Keuangan Syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip perbankan 

syariah, adanya Fatwa MUI tentang bunga bank, serta melaksanakan hasil 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2004. 

 Sebagai pelaku kegiatan perbankan, BTN Syariah juga melakukan 

kegiatan menghimpun dana dan memberikan pelayanan jasa keuangan 

kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Salah satu produk yang 

diberikan BTN Syariah kepada masyarakat adalah pembiayaan (financing) 

dan Pendanaan (Funding). Dan salah satu produk pembiayaan BTN 

Syariah adalah pembiayaan Multijasa BTN iB. 

 Menurut Pasal 1 Ayat (25) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 

yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyedia dana atau tagihan. 

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank dalam memberikan 
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fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan 

unit defisit. Berdasarkan pasal tersebut, Bank sebagai penyedia dana dan 

nasabah sebagai penerima fasilitas dana. Sebagai pihak yang menerima 

dana, nasabah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut 

kepada bank dengan jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan akad 

Kafalah, ini berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat juga mendapatkan 

imbalan berupa Ujrah (Ujr). 

 Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 44/DSN-

MUI/VIII/2004 pada Tanggal 11 Agustus 2004 tentang Pembiayaan 

Multijasa. Pembiayaan Multijasa adalah pembiayaan yag diberikan oleh 

LKS kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dewan 

Syariah Nasional (DSN) telah memfatwakan hukum pembiayaan Multijasa 

adalah boleh (Jaiz) dengan syarat harus menggunakan akad Ijarah atau 

Kafalah. Lembaga keuangan boleh memperoleh imbalan jasa (ujr) atau fee 

dari jasa yang diberikan kepada nasabah dengan ketentuan besaran ujr 

tersebut harus disepakati di awal akad dan harus dinyatakan dalam bentuk 

persentase. 

 Ujr adalah imbalan yang diberikan atau diminta atas suatu 

pekerjaan yang dilakukan. Dalam praktek bank syariah, Ujr banyak di 

aplikasikan pada bidang pembiayaan jasa. Ujr tersebut merupakan 

keuntungan yang didapatkan Bank atas jasa yang diberikan kepada 

nasabah. Ujr berasal dari bahasa arab yag artinya upah, pahala, atau 

ganjaran. 
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 Pembiayaan Multijasa dalam teorinya bisa menggunakan akad 

Ijarah atau akad Kafalah, namun pada BTN Syariah pembiayaan Multijasa 

hanya menggunakan akad Kafalah bil Ujrah, dan Kafalah ini membantu 

masyarakat yang memiliki masalah keuangan dalam sektor jasa, seperti 

biaya pernikahan dan perjalanan wisata (termasuk umroh) yang 

merupakan bagian jasa yang banyak diminati. Menurut Al Arif (2012:189) 

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) 

kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang 

ditanggung.  

 Produk pembiayaan Multijasa yang ditawarkan bank BTN Syariah 

berupa pembiayaan biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya pernikahan, 

biaya perjalanan wisata (termasuk umroh)  dan biaya jasa lainnya yang 

sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, pihak lembaga keuangan 

syariah sebagai penyedia dana (jasa) pada akad Kafalah dan berhak untuk 

menerima imbalan jasa (ujr) atas jasa yang telah diberikannya. 

 Berdasarkan wawancara dari Bapak Ahmad Maulana selaku staf 

dalam bidang Analyst menyatakan bahwa : “Dalam pelaksanaannya, 

pembiayaan Multijasa iB BTN Syariah menggunakan akad Kafalah yang 

disertai dengan ujr (Kafalah bil Ujrah), dimana bank bertindak sebagai 

penjamin bagi pihak kedua (nasabah) dan pemberi dana bagi pihak ketiga 

(Instansi yang bersangkutan). Pembiayaan yang diberikan berkisar 

berkisar 50% - 100% dari total pembiayaan yang diajukan nasabah dan 

dilihat juga dari anggunan yang nasabah miliki. Maksimal 100% dari net 
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kebutuhan jasa atau maksimal pembiayaan Rp 150 juta, jika lebih dari Rp 

150 juta maka izin ke kantor pusat dengan kewenangan Syariah Devision 

(SHAD)”. 

 Pelaksanaan Rapat Asset  and Liability Commitee (ALCO) Tanggal 

17 Mei 2017 maka telah diputuskanlah kebijakan terkait penyesuaian 

Margin atau Ujrah dengan jangka waktu pembiayaan. 

Tabel 1.1 Penyesuaian Margin atau Ujrah dengan jangka waktu 

pembiayaan 

 

Jangka 

Waktu 

(Tahun) 

Margin / 

Ujrah 

Eksisiting 

(% p.a 

Efektif) 

Margin / 

Ujrah Baru 

(% p.a 

Efektif) 

1 13.04% 12.75% 

2 13.75% 13.00% 

3 15.25% 13.25% 

4 15.75% 13.50% 

5 16.25% 13.75% 

6   14.00% 

7   14.25% 

8   14.50% 

9   14.75% 

10   15.00% 

Sumber : Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Cabang 

Pekanbaru, 2017 

 

 Berdasarkan dari Rapat ALCO tersebut, untuk jangka waktu 5 

tahun persentase ujr berbeda dengan jangka waktu yang 10 tahun. 

Perbedaan ini menunjukkan adanya perubahan kebijakan dari keputusan 

bersama yang bertujuan untuk mengoptimalkan tingkat pembiayaan. 

Pengembalian pinjaman pada pembiayaan Multijasa iB ini sebelumnya 

minimum 6 bulan dan maksimum 5 tahun, tetapi mengalami perubahan 
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pada pertengahan tahun 2017 dengan pengembalian pinjaman minimum 1 

tahun dan maksimum 10 tahun dari jangka waktu pinjaman. Dan dalam 

masa akad nasabah dikenakan biaya administrasi, denda, asuransi jiwa, 

dan juga biaya fee atau ujr. Ujr pada pembiayaan Multijasa iB ini telah 

ditetapkan oleh BTN Syariah dalam bentuk nominal sesuai dengan 

besarnya pembiayaan yang diberikan dan jangka waktunya. 

 Penggunaan pembiayaan Multijasa ini tidak terlulu banyak 

diminati, sebab dari pihak BTN Syariah Sendiri lebih terfokus pada KPR 

(Kredit Pemilikan Rumah). Selain itu, pembiayaan Multijasa biasanya 

menggunakan produk Ijarah, namun pada BTN Syariah sendiri 

pembiayaan Multijasa pada dasarnya menggunakan produk Kafalah bil 

Ujrah. 

 Berdasarkan uraian diatas maka dalam hal ini penulis tertarik untuk 

mengetahui apa saja dasar yang dipakai oleh perbankan syariah khususnya 

BTN Syariah pada pembiayaan Multijasa dalam menerapkan produk 

Kafalah serta prosedur pelaksanaan pembiayaan Multijasa pada BTN 

Syariah, sehingga penulispun tertarik melakukan penelitian dengan judul 

“Implementasi Produk Kafalah terhadap Pembiayaan Multijasa pada 

Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Pekanbaru” 
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1.2  Rumusan Masalah 

  Adapun masalah-masalah yang penulis ambil dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi produk kafalah terhadap pembiayaan 

multijasa pada PT. BTN Syariah Kantor Cabang Pekanbaru? 

2. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan multijasa pada PT. 

BTN Syariah Kantor Cabang Pekanbaru? 

1.3  Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan dari penetitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui implementasi produk kafalah terhadap pembiayaan 

multijasa pada PT. BTN Syariah Kantor Cabang Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pembiayaan multijasa pada 

PT. BTN Syariah Kantor Cabang Pekanbaru. 

1.4  Manfaat Penelitian 

  Hasil  dari  penelitian  yang  penulis lakukan diharapkan  dapat 

memberi manfaat bagi penulis sendiri, pihak BTN Syariah dan pihak-

pihak  lain  yang  kiranya  berkepentingan  dengan  masalah  ini.  

   Berikut ini penulis sampaikan mengenai manfaat penulisan 

diantaranya yaitu: 

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis 

terhadap permasalahan yang diteliti. 
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2. Bagi BTN Syariah, Dengan  adanya  penelitian  ini 

diharapkan mahasiswa. dapat 

memberikan  ide  atau  saran  dari  hasil  penelitian  yang  telah 

dilaksanakan  pada  perusahaan  tersebut  bersifat  membangun bagi 

kemajuan perusahaan atau memberi sumbangan pemikiran dan 

masukan kepada karyawan PT. BTN Syariah. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, untuk dapat dijadikan referensi bagi yang 

ingin melakukan penelitian mengenai Implementasi Produk Kafalah 

terhadap Pembiayaan Multijasa pada PT. BTN Syariah Kantor 

Cabang Pekanbaru. 

1.5  Metodologi Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian langsung dengan 

mengambil lokasi disalah satu cabang perbankan syariah yang ada di 

Pekanbaru yaitu PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah yang 

berada di Jalan Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan 

Damai Pekanbaru 28125. 

2. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data 

Primer dan Data Sekunder: 

a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari objek penelitian 

dengan cara wawancara dan observasi pada bagian yang terkait. 
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b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dan 

teori-teori yang relevan, serta dokumen-dokumen yang 

bersumber dari PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah 

Kantor Cabang Pekanbaru. 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara, yaitu percakan langsung dan tatap muka dengan 

maksud tertentu sesuai dengan data yang ingin di capai. 

b. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung 

dilokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat 

mengenai subjek yang diteliti. 

c. Dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui 

file-file, dokumen atau arsip yang ada pada objek penelitian 

yang dapat dijadikan pedoman, acuan dan bukti-bukti yang 

berkaitan dengan penulisan ini. 

4. Analisa Data 

Dalam menganalisa data,penulis menggunakan metode 

Deskriptif Kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan 

dan membandingkan objek yang sudah diteliti dengan menganalisa 

dan mengevaluasi data tersebut berdasarkan teori-teori yang sudah 

diperoleh, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan disajikan 

dalam bentuk penelitian berdasarkan tata cara ilmiah. 
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5. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar dalam memberikan gambaran yang 

menyeluruh dalam penyusunan dan pembahasan penelitian ini, maka 

dalam penulisan Tugas Akhir ini akan dibagi menjadi 4 (empat) Bab.  

Adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menjelaskan secara garis besar mengenai latar 

 belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 

 penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  Bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan, 

 yang terdiri dari sejarah singkat perusahaan, profil BTN 

 Syariah, visi dan misi, struktur organisasi, Nilai dasar BTN 

 Syariah, Etika BTN Syariah, produk-produk BTN Syariah. 

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK 

  Bab ini membahas mengenai landasan teori dan praktik 

 diantaranya  Pengertian Kafalah, Pengertian Pembiayaan, 

 Pengertian Multijasa, serta membahas Implementasi Produk 

 Kafalah terhadap Pembiayaan  Multijasa dan Prosedur 

 Pelaksanaan Pembiayaan Pembiayaan  Multijasa. 

BAB IV KESIMPULAN 

 Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang 

 kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. 


