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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan sebuah bank dari waktu ke waktu terus mengalami 

kemajuan baik dari sisi fungsi, sisi kemanfaatan maupun dari sisi bisnisnya. 

Kegiatan perbankan pada awalnya hanya menghimpun dana dari masyarakat 

dan menyalurkannya, namun seiring perkembangan zaman, pada saat ini dapat 

ditemui beragam aktivitas sebuah bank seperti, pembayaran letterof credit, 

bank garansi, safe deposit box, kartu kredit, Anjungan Tunai Mandiri (ATM) 

sampai dengan penggunaan teknologi informasi pada layanan perbankan 

seperti internet banking  

Pemanfaatan teknologi jaringan digital (technology of digital network) 

telah mengubah cakrawala berpikir pihak perbankan yang dahulu hanya 

menganggap tiap transaksi perbankan hanya berorientasi pada wujud kertas 

atau paper based transaction dengan segala ragam dan bentuk sebuah form-

form kertas, tetapi pada saat ini telah terjadi pergeseran orientasi bahwa 

perbankan dapat juga memanfaatkan teknologi dengan menggunakan 

elektronik digital atau digital transaction yang tidak terlalu dibatasi oleh ruang 

dan waktu (Edmon Makarim, 2001 : 10). 

Salah satu teknologi yang telah dikembangkan oleh perbankan sekarang 

ini adalah tekonologi yang menggunakan aplikasi Short Message Service 

(SMS) pada transaksi keuangan antara nasabah dengan bank. SMS adalah 
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fungsi aplikasi yang terdapat pada pesawat handphone dan merupakan aplikasi 

yang mudah dan sering digunakan oleh para pengguna handphone. 

Pemanfaatan teknologi Short Message Service (SMS) pada transaksi 

perbankan telah telah memberikan kemudahan pada setiap transakasi yang 

dilakukan oleh nasabah dengan pihak bank karena nasabah dapat melakukan 

transaksi perbankan tanpa harus bertemu langsung dengan pihak bank, namun 

dapat dilakukan hanya dengan menekan tombol yang ada pada telepon seluler 

mereka kapanpun dan dimana pun mereka berada. (www.bankmandiri.co.id) 

Transaksi-transaksi yang dilakukan haruslah memberikan suatu jaminan 

perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait di dalamnya. Jaminan 

kepastian hukum adalah salah satu dari asas-asas hukum yang berlaku, 

sehingga pada sebuah transaksi perbankan tentunya perlu memperhatikan asas 

tersebut, serta aspek-aspek hukum lainnya yang ada di dalam kegiatan 

perbankan sudah seharusnya memberikan perlindungan hukum bagi para 

pihak dan tentunya juga merupakan hal yang harus dengan jelas 

terinformasikan sebagai sebuah pengetahuan bagi para pihak, sehingga pihak-

pihak yang terkait dalam transaksi perbankan melaui Short Message Service 

(SMS) tidak ada yang dirugikan antara pihak yang satu dengan yang lainnya. 

Hukum setidaknya harus mampu mengimbangi segala permasalahan 

yang ada dan hukum juga harus mampu menjadi sebuah solusi dari hubungan 

timbal balik terhadap para pihak. Saat ini hukum yang ada di Indonesia 

kadangkala tertinggal dengan pranata ekonomi yang ada di masyarakat dan 

bila ini terus menerus berlangsung, maka hukum tidak lagi mempunyai 
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wibawa dan yang terjadi adalah pelanggaran dan pencarian kelemahan-

kelemahan hukum itu sendiri. 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pada Pasal 6 huruf (n) 

menyebutkan : “melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank 

sepanjang tidak bertentangan denmgan undang-undang ini dan peraturan 

perudang-undangan yang berlaku.” Dalam undang-undang yang lain yaitu 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pada Pasal 26 

huruf (d), menyebutkan bahwa : “Bank Indonesia memberikan izin kepada 

Bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.” 

Berdasarkan undang-undang di atas, jelas sangat memugkinkan sebuah 

Bank Umum termasuk Bank Mandiri melakukan pengembangan-

pengembangan jasa keuangan atau layanan perbankan. Wujud dari pasal-pasal 

tersebut yang dilakukan Bank Mandiri adalah dengan adanya pengembangan 

jasa keuangan berupa teknologi Short Message Service (SMS) pada transaksi 

perbankan. Akan tetapi, dari undang-undang tersebut, pengaturannya bersifat 

umum dan abstrak, sehingga memungkinkan Bank Umum termasuk bank 

Mandiri melakukan usaha perbankan di luar usaha-usaha yang nyata boleh 

dilakukan. Selain itu, aturan secara spesifik yang mengatur tentang penerapan 

teknologi pada layanan dan sejauh mana hukum mampu menjawab 

permasalahan-permasalahan ynag timbul masih belum ada. 

Permasalahan hukum tentunya akan timbul seiring dengan berbagai pola 

interaksi antara pihak nasabah dengan pihak bank. Jaminan keamanan dalam 
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bertransaksi, jaminan kepastian hukum serta jaminan perlindungan terhadap 

nasabah dalam transaksi yang telah dilakukan merupakan salah satu bagian 

dari sebuah permasalahan dan mungkin masih ada lagi permasalahan-

permasalahan yang akan timbul dan menjadi sebuah pertentangan bagi para 

pihak. Perbankan sebagai penguna teknologi untuk berbagai transaksi 

keuangannya maka bagaimanakah mekanisme tranksaksi perbankan melalui 

SMS ( Short Message Service), dan apakah telah sesuai dengan Hukum Islam. 

Bertitik tolak dari latar belakang  permasalahan di atas, penulis ingin mengkaji 

lebih lanjut dalam sebuah penulisan yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap SMS Banking  Mandiri “ 

 

B. Penegasan Istilah 

Agar dapat memberi gambaran yang jelas tentang judul skripsi di atas 

dan untuk memberikan batasan judul yang telah disusun, maka pewrlu 

dijelaskan beberapa istilah yang terkandung di dalamnya. 

Tinjauan           : Hasil  meninjau,  pandangan,  pendapat  sesudah 

menyelidiki, mempelajari dsb. (Depdikbud, 1988 : 951) 

Hukum Islam : Hukum Islam pada dasarnya sama dengan syariat Islam 

yaitu koleksi daya upaya para fuqoha dalam menerapkan 

syariat hukum Islam sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat, dengan kata lain hukum Islam adalah 

hukum-hukum yang bersifat umum lagi kulli yang dapat 

diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut 
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kondisi, situasi masyarakat dan masa (Ash-Shidiqqi, 

1986: 44). 

SMS Banking : Saluran distribusi bank untuk mengakses rekening yang 

dimiliki nasabah melalui peran SMS (Short Message 

Service) dengan sarana telepon seluler (ponsel) GSM. 

(brosur) 

BANK MANDIRI : Bank Umum milik swasta nasional, yang dapat 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dimana 

dalam melaksanakan usahanya dapat secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah 

(Hasibuan, 2000 : 36) 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan penegasan istilah di atas, maka 

yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana mekanisme transaksi perbankan melalui Short Message Service 

(SMS)  

2. Bagaimana pandangan  Hukum Islam terhadap SMS Banking, di lihat dari : 

a. Aspek Akad (Perjanjian) 

b. Aspek Perlindungan Hukum 

c. Aspek Istislahi (Maslahah) 
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D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah 

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme aplikasi transaksi perbankan 

melalui SMS. 

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap transaksi perbankan 

melalui SMS. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Menambah wawasan penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya 

tentang hukum transaksi perbankan melalui SMS. 

2. Memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran terhadap pengembangan 

ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi Islam (muamalah). 

 

F. Metode Penelitian 

Metode yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu cara yang 

ditempuh untuk melaksanakan penelitian agar dapat diperoleh kesimpulan 

yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai dengan objek dan 

tujuan  penelitian (Sutrisno Hadi, 1984: 70). 

1. Jenis dan Tipe Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library reseach). 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu membuat gambaran latar 

lukisan secara sistematis, faktual akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat 
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serta hubungan fenomena yang berhubungan dengan mekanisme SMS 

Banking, yang kemudian penilis analisis dari sudut pandang Hukum Islam. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam skripsi ini adalah data-data yang diperoleh dari bahan-

bahan pustaka, makalah, jurnal-jurnal dokumen, internet dan data-data lain 

yang mendukung penelitian ini termasuk brosur-brosur yang diperoleh dari 

pihak Bank Mandiri. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data atau metode pengumpulan data adalah suatu 

cara yang tepat menurut aturan tertentu untuk mendapatkan dan 

mengumpulkan data agar dapat dipertanggungjawabkan untuk 

mendapatkan data-data yang faktual, maka penulis menggunakan metode 

sebagai berikut: 

Metode Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan 

dengan kategorisasi dan klarifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan 

dengan masalah penelitian, baik dari dokumen maupun buku-buku, koran, 

majalah dll (Hadari Nawawi, 2003: 95).. 

4. Metode Analisis Data 

Dalam menganalisis data penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan 

kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dengan perilaku yang diamati 

(Drs. S. Margono, 1997: 36), dengan pola pikir : 
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a. Metode Induktif 

Adalah suatu cara berfikir atau kerangka berfikir yang diawali dari 

fakta-fakta secara khusus atau peristiwa-peristiwa konkrit, lalu ditarik 

pada hal-hal yang general atau umum (Sutrisno Hadi, 1989: 42) 

b. Metode Deduksi 

Adalah pola berpikir yang bermula dari prinsip-prinsip umum kemudian 

diaplikasikan pada informasi yang bersifat khusus setelah terlebih 

dahulu dilakukan kategorisasi (Tatang M. Suharsimi, 1979: 36). 

 

G. Sistematika Penulisan  

Agar memudahkan pembaca untuk mengetahui isi yang terkandung di 

dalam penulisan skripsi ini, maka dijabarkan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN yang berisi tentang: Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode 

Penelitian, Sistematika Penulisan. 

BAB II TEORI HUKUM ISLAM TENTANG MU’AMALAT menguraikan 

tentang: Teori Akad (perjanjian), Teori Perlindungan Hukum, Teori Istilahi 

(mashlahah). 

BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP SMS BANKING MANDIRI 

menerangkan: Tinjauan Umum Tentang SMS. Tinjauan Umum Bank Mandiri, 

Tinjauan Umum SMS Banking Mandiri Dasar Hukum Pelaksanaan SMS 

Banking Mandiri, meliputi: (1)Menurut UU Perbankan; (2) Menurut KUH 

Perdata. Jenis Transaksi SMS Banking Mandiri, Praktik Penggunaan SMS 
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Banking Mandiri meliputi: (1) Persyaratan SMS Banking Mandiri; (2) 

Ketentuan SMS Banking Mandiri (3) PIN SMS Banking Mandiri; (4) 

Penghentian Akses Layanan; (5) Force Majeure. Mekanisme SMS Banking 

Mandiri meliputi: (1) Proses Mekanisme Formal atau Administratif; (2) 

Aktifasi Layanan; (3) Proses Aplikasi Penggunaan SMS Banking Mandiri (4) 

Alur Teknologi dalam Mekanisme Transaksi Perbankan Melalui SMS. 

Jaminan keamanan SMS Banking Mandiri, Keuntungan SMS Banking Mandiri. 

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SMS BANKING 

MANDIRI ditinjau dari: Aspek Akad (perjanjian), Aspek Perlindungan 

Hukum, Aspek Istislahi (mashlahah). 

BABV PENUTUP antara lain: Kesimpulan dan Saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




