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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan kemajuan perekonomian di dunia sekarang ini, beriringan

dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan sistem

perbankan. Dalam dunia perekonomian modern bank merupakan alat yang vital

tanpa lembaga bank perekonomian tidak akan lancar. Islam adalah agama yang

mengatur umatnya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Demi kemaslahatan

perekonomian, maka kedudukan Bank Islam merupakan salah satu

perekonomian yang dianjurkana Islam, yaitu membentuk salah satu vital

perekonomian.1

Dalam UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah

diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 2 menyatakan, bank adalah

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dari pasal tersebut

dapat disimpulkan bahwa sistem hukum perbankan di Indonesia bank sebagai

intermediary bagi masyarakat yang surplus dana dan masyarakat yang

kekurangan dana.2

Banyak lembaga keuangan yang menawarkan berbagai macam produk

dan fasilitas yang menarik. Dalam hal ini perbankan syari’ah ikut bermunculan

1 Basri, Helmi dan Masrun, Fiqh Muamalah, (Pekanbaru : Suska Press, 2011), h. 90
2 Try Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di

Indonesia, Bogor; Ghalia Indonesia, cet.ke-1, 2006, h. 7
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untuk memberikan layanan dan fasilitas kepada masyarakat. Kedatangan

perbankan syariah disambut dengan suka cita oleh berbagai kalangan umat

islam, dukungan mereka diwujudkan dengan berdirinya lembaga keuangan

syari’ah baik bentuk bank maupun non bank.3

Seiring dengan perputaran waktu, perkembangan Bank Syari’ah

mengalami booming pada tahun 1992. Di Indonesia, Bank Syariah yang

pertama kali didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia

(BMI). Walaupun perkembangannya agak melambat, tetapi perbankan syariah

di Indonesia terus berkembang. Pada era tahun 1992-1998 hanya ada satu unit

Bank Syariah, maka pada tahun 2005 jumlah bank syariah di Indonesia telah

bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha

syariah. 4

Dalam pada itu, perkembangan zaman yang menjalar ke seluruh lini

kehidupan, tak terkecuali dalam dunia perbankan syari’ah, membawa kemajuan

yang sangat signifikan. Sehingga menuntut para ekonom syari’ah untuk terus

berpikir kreatif dan inovatif dalam merespon kebutuhan masyarakat yang

semakin kompleks. Salah satu inovasi dunia perbankan syariah baru-baru ini

adalah mengeluarkan produk pembiayaan talangan haji yang bagi sebagian

besar orang merupakan terobosan positif yang menawarkan kemudahan untuk

membantu masyarakat muslim mewujudkan cita-cita mulianya dalam

menegakkan salah satu pilar islam, yaitu ibadah haji. Dalam perkembangannya,

3 http://pustakailmiahsoft.blogspot.com/2010/08/analisisstrategipemasaranproduk/ 13
April 2012.

4 Adiwarman A. Karim, Bank Islam:analisis fiqih dan keuangan, Jakarta; PT Raja
Grafindo, 2004, edisi ke-7, h. 25.
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masyarakat selama ini antusias dengan datangnya produk ini, bahkan secara

nasional produk ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Ibadah haji merupakan salah satu bagian dari rukun Islam yang bukan

hanya bertujuan meningkatkan ketaqwaan dan nilai spiritual pelakunya, namun

di dalam operasional dan pengelolaannya juga menyimpan potensi ekonomi

yang sangat dahsyat. Potensi tersebut terlihat dimana didalam pengelolaan haji

itu melibatkan belasan sektor industri, manufaktur, perdagangan dan jasa.

Menunaikan ibadah haji merupakan ibadah yang menempati posisi

yang paling sulit dalam tingkat keikhlasan, karena dalam pelaksanaanya tidak

sekedar meminta pengorbanan tenaga, melainkan juga biaya yang sangat besar.

Oleh karenanya, tidak semua orang Islam yang diseru menunaikannya, kecuali

bagi mereka yang mampu dan sanggup menunaikannya baik secara materi dan

bekal kemampuan hati sebagaimana tersurat dalam surah Ali-Imran ayat 97:

ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَْیِت َمْن اْستَطَاَع إِلَْیِھ فِیِھ آیَاٌت بَیِّنَاٌت َمقَاُم  َّ ِ إِْبَراِھیَم َوَمْن َدَخلَھُ َكاَن آِمنًا َو

َ َغنِيٌّ َعْن اْلَعالَِمین َسبِیالً َوَمْن َكفََر فَإِنَّ هللاَّ

Artinya: “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata (diantaranya) maqam
Ibrahim (tempatnya berdiri membangun Ka’bah). Barangsiapa yang
memasukinya (Baitullah) menjadi amanah dia mengerjakan haji
adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang
sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah (orang yang sanggup
mendapatkanperbekalan, alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani
dan perjalanan pun aman. Barangsiapa mengingkari ( kewajiban haji,
maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari
semesta alam.” (QS Ali-Imran ayat 97)

Sanggup mengadakan perjalanan berarti menyangkut kesanggupan fisik

materi, maupun rohani. Ketiganya merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh
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seorang muslim yang hendak melaksanakan ibadah haji. Fisik yang sehat

diperlukan untuk menjalani tahapan-tahapan ibadah haji yang memakan waktu

sekitar 40 hari. Mulai dari mengurus administrasi haji yang sering berbelit-belit,

hingga perjalanannya. Financial, jelas ini syarat yang utama yang telah

digariskan Al-Qur’an. Berkemampuan (istitha’ah) memiliki arti yang luas.

Bukan hanya bisa membiayai perjalanan haji, tetapi juga mempertahankan

kestabilan kondisi keluarga yang ditinggal agar tidak terlantar.

Persiapan yang paling penting adalah mental sebab erat dengan hati.

Menyiapkan mental berarti menata hati, guna menyambut panggilan Allah.

Mulai dari niat, ketulusan, keikhlasan membersihkan hati dari dosa-dosa,

bertaubat, memperbaiki sikap dan prilaku, dan kesabaran menghadapi cobaan

pra maupun pasca haji.5 Bila syarat tersebut belum terpenuhi oleh seorang

muslim, maka gugurlah kewajiban menunaikannya.

Produk pembiayaan talangan haji ini menggunakan prinsip Qardh wal

Ijarah. Qardh adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang

wajib dikembalikan dengan jumlah yang sesuai. Sedangkan ijarah yaitu

penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan

jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan

perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang

menyewakan kepada penyewa. Dalam hal produk talangan haji ijarah

diaplikasikan dengan penyerahan tugas agar bank mengurus urusan

pemberangkatan haji nasabah. Sesuai dengan dasar talangan haji ini adalah

5 Basri, Helmi, Fiqh Ibadah, (Pekanbaru : Suska Press), 2010, h. 115.
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Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002

tentang pembiayaan pengurusan haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah).

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut adalah:

1. LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan

prinsip Al-Ijarah

2. LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan

menggunakan prinsip Al-Qardh

3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak dapat dipersyaratkan

dengan pemberian talangan haji.

4. Besar imbalan jasa Al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah

talangan Al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.

Salah satu Bank Umum yang membuka unit usaha syari’ah adalah Bank

Riau dengan mendirikan Bank Riau Kepri Syariah. Bank Riau Kepri syariah

membuat berbagai macam produk pembiayaan diantaranya produk talangan

haji dengan layanan Syariah. Dana talangan haji pada dasarnya dalam rangka

mempermudah masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini

menggunakan akad qardh wal ijarah yang bekerjasama dengan Departemen

Agama RI berdasarkan Sistem Komputerisasi Terpadu (Siskohat), yaitu suatu

sistem yang dirancang untuk alat kontrol, penampungan data dan pengolahan

data dalam pelaksanaan penyelenggaraan haji.

Akan tetapi, pada saat ini banyak nasabah yang ingin menunaikan

ibadah haji menggunakan jasa dari bank konvensional yang menggunakan

sistem bunga, apakah pembiayaan yang dijalankan bank syariah sama dengan
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konvensional. Pembiayaan talangan haji ini pada dasarnya menggunakan akad

Qardh wal Ijarah, pembiayaan Qardh adalah pinjaman kebaikan/lunak tanpa

imbalan. Ijarah yaitu sewa, jasa atau imbalan adalah akad yang dilakukan atas

dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Apakah jenis pembiayaan ini sesuai

dengan prinsip tersebut, karena bank adalah salah satu lembaga profit yang

senantiasa mengambil keuntungan pada setiap transaksi yang dijalankan, lantas

dari mana bank mendapatkan keuntungan untuk operasional.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis terdorong untuk

meneliti tentang penerapan akad qardh wal ijarah pada produk dana talangan

haji di Bank Riau Syariah, karena pada hakekatnya implikasi dari produk dana

talangan haji tersebut akan bermanfaat dan memudahkan masyarakat yang

ingin menunaikan ibadah haji. Maka perlu kiranya untuk melakukan penelitian

dengan judul “Penerapan Akad Qardh Wal Ijarah Pada Produk Dana

Talangan Biaya Perjalanan Ibadah Haji di Bank Riau Kepri Syariah

Pekanbaru.”

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih mudah

dipahami maka penulis membatasi tulisan ini tentang penerapan akad qardh

wal ijarah pada produk dana talangan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) di

Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru dari tahun 2011-2013.
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C. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang tertera dalam latar belakang diatas bahwa Bank

Bank Riau Syariah Pekanbaru mempunyai produk dana talangan haji, maka

dengan ini timbul pertanyaan:

1) Bagaimana penerapan akad qardh wal ijarah pada produk pembiayaan dana

talangan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) di Bank Riau Kepri Syariah

Pekanbaru?

2) Kendala apa saja yang selama ini dihadapi dalam akad qardh wal ijarah

pada produk pembiayaan dana talangan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH)

di Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru?

3) Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap penerapan akad qardh wal

ijarah pada produk pembiayaan dana talangan biaya perjalanan ibadah haji

(BPIH) di Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menegetahui penerapan akad qardh wal ijarah pada produk

pembiayaan dana talangan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) di

Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru
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b. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan akad qardh wal ijarah

pada produk pembiayaan dana talangan biaya perjalanan ibadah haji

(BPIH) di Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru

c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap penerapan akad

qardh wal ijarah pada produk pembiayaan dana talangan biaya

perjalanan ibadah haji (BPIH) di Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap

permasalahan yang diteliti khususnya mengenai produk pembiayaan

talangan haji.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan

pemikiran untuk para pembaca dan penelitian lainnya, khususnya dalam

permasalahan ekonomi sejenis.

c. Sebagai salah satu tugas untuk memenuhi syarat-syarat dalam

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S1/Strata Satu) pada

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Bank Riau

Kepri Syariah Pekanbaru, tepatnya di Jl. Jendral Sudirman, No.628-A,

Pekanbaru. Penulis tertarik melakukan penelitian di Bank Riau Syariah
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karena prospek produk talangan haji yang bagus dan diminati oleh nasabah

muslim yang ingin melakukan ibadah haji dan penulis ingin mengetahui

tentang bagaimana manfaat produk ini terhadap calon jamaah haji dan di

pihak lain apakah memiliki nilai ekonomis untuk peningkatan pendapatan

perbankan.

a. Subjek dan Objek Penelitian

1) Subjek penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah karyawan

departemen bagian pembiayaan dana talangan haji Bank Riau Kepri

Syariah Pekanbaru dan nasabah yang menggunakan pembiayaan dana

Talangan Haji Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru.

2) Objek penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah penerapan akad qardh wal ijarah

pada produk dana talangan biaya perjalanan haji (BPIH) di Bank Riau

Kepri Syariah Pekanbaru.

b. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan Bank Riau Kepri

Syariah yang berjumlah 69 orang dan seluruh nasabah yang mengambil

pembiayaan talangan haji yang berjumlah 1.695 orang. Mengingat

keterbatasa waktu dan biaya maka penulis mengambil 3 orang pegawai

yang bertanggung jawab terhadap produk yaitu sampel yang diambil 1

orang pinsi Operasional, 1 staf customer service dari 1 orang staf di

bagian marketing pembiayaan talangan haji, dan nasabah talangan haji
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yaitu 40 orang. Pengambilan sampel ini menggunakan random sampling

secara insidentil artinya sampel dipilih berdasarkan nasabah yang

menggunakan produk talangan haji yang datang ke Bank saat penulis

berada di Bank Riau Kepri Syariah.

c. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan atas dua kelompok,

yaitu:

1) Data Primer

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber primer adalah

dokumentasi dan wawancara dari pada pimpinan seksi operasional

staf bagian talangan haji, dan staf customer servis pembiayaan

talangan haji dari Bank Riau Kepri Divisi Syariah.

2) Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan

masalah yang diteliti dan mahasiswa serta dosen-dosen yang

mengetahui tentang perbankan syariah dan fiqh muamalah.

3) Metode Pengumpulan Data

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini

menggunakan beberapa metode, yaitu:

a) Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan melakukan

pengamatan langsung ke lokasi penelitian.
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b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan

tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga tentang pendapat,

teori yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam

penelitian ini penulis akan melakukan pengumpulan data melalui

dokumentasi dari dokumen-dokumen di Bank Riau Kepri Syariah,

brosur-brosur dan buku-buku lain yang terkait

c) Interview atau wawancara.

Interview adalah alat pengumpul informasi dengan cara

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara

lisan pula. Ciri utama interview adalah kontak langsung dengan

tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi.6

d) Angket (Kuisioner)

Pengumpulan data berdasarkan pertanyaan peneliti dan jawaban

responden yang dikemukan secara tertulis melalui kuisioner.

Teknik ini memberikan tanggung jawab kepada responden untuk

membaca dan menjawab pertanyaan.7

e) Tinjauan kepustakaan

Metode pengumpuan data dengan cara membaca dan menelaah

buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6 S, Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, cet ke-8,
2010), hal. 165.

7 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis
dalam Penelitian, (Yogyakarta : Andi Offset), 2010, h. 171.
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4) Analisis Data

Metode analisa data yang penulis gunakan adalah metode

penelitian yang bersifat deskriptif yaitu analisis data yang dilakukan

dengan cara menganalisa atau memeriksa data, mengorganisasikan

data, memilih dan memilahnya menjadi sesuatu yang dapat diolah,

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting

berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang

dapat dipublikasikan. Langkah analisis data akan melalui beberapa

tahap yaitu: pengumpulan atau penyeleksian data,

mengelompokkannya, memilih dan memilah dengan menghubungkan

data satu dengan data yang lain, kemudian menarik kesimpulan dari

analisa-analisa data tersebut. Analisa data ini menjelaskan dari

rangkaian hasil penelitian yang muaranya untuk menjawab rumusan

masalah. Dan suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan

gambaran tentang realitas pada obyek yang diteliti secara obyektif .

Sehingga data yang penulis gunakan dalam penulisan karya ilmiah ini

adalah data deskriptif analitik..

5) Metode Penulisan

Setelah data diperoleh, baik data diperoleh dari lapangan

maupun kepustakaan, maka data tersebut dianalisa dengan metode-

metode sebagai berikut:
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a) Metode Deduktif, yaitu penulisan dengan mengumpulkan data-

datang dari yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang

bersifat khusus.

b) Metode Induktif, yaitu penulis mengumpulkan data-data dari yang

bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat umum.

c) Deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengemukan

masalah secara objektif, kemudian dianalisa secara kritis dengan

menggunakan analisa kualitatif yaitu menggambarkan atau

memaparkan kenyataan yang terjadi di lapangan dengan apa

adanya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami dan menelusuri

dari tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan dala beberapa

bab dan sub-bab yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang permasalahan secara keseluruhan, batasan-

batasan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, dan

sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini.

BAB II GAMBARAN UMUM RIAU KEPRI SYARIAH

Menjelaskan tentang sejarah awal berdirinya Bank Riaukepri Syariah

Pekanbaru, visi dan misi, struktur organisasi, kegiatan dan produk

usaha Bank Riau kepri Syariah Pekanbaru.
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BAB III PENERAPAN AKAD QARDH WAL IJARAH PADA PRODUK

DANA TALANGAN HAJI DI BANK RIAU KEPRI SYARIAH

Pengertian al-qardh, landasan hukum qardh, ketentuan umum al-qardh,

rukun al-qardh, sumber dana, aplikasi al-qardh dalam perbankan,

manfaat al-qardh, landasan hukum, pengertian ijarah, landasan hukum

ijarah, rukun dan syarat ijarah, kaidah-kaidah ijarah, pembatalan dan

berakhirnya akad ijarah, manfaat ijarah, pengertian talangan haji,

manfaat talangan haji.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menganalisis permasaah yang diteliti yaitu merupakan

penyajian data lapangan yang merupakan penyajian data lapangan yang

berisikan tentang Qardh wa Ijarah dana talangan haji biaya perjalanan

ibadah haji (BPIH), penerapan akad qardh wal ijarah pada produk dana

talangan biaya perjalanan haji (BPIH) di Bank Riau Kepri Syariah

Pekanbaru, kendala dalam penerapan akad qardh wal ijarah pada

produk dana talangan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) di Bank Riau

kepri Syariah Pekanbaru dan tinjauan ekonomi Islam terhadap

penerapan akad qardh wal ijarah pada produk dana talangan biaya

perjalanan ibadah haji (BPIH) di Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru.
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BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari jawaban permasalahan dan

saran beserta penutup.

DAFTAR PUSTAKA


