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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur persoalan akidah dan 

ibadah, melainkan juga memberikan landasan utama tentang norma-norma 

dasar dan etika bermuamalah. termasuk dalam hal ini adalah persoalan-

persoalan ekonomi dan keuangan seperti perdagangan/niaga 

(tijarah/mudharabah), sewa menyewa (ijarah/leasing), gadai (rahn/pledge), 

utang piutang (iqrad/qard), upah mengupah (ujrah/fee), dan lain-lain 

khususnya yang berhubungan dengan norma-norma dasar bertransaksi 

ekonomi dan keungan dalam bentuk dan konteknya yang manapun.
1
 

Pertumbuhan dan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di 

Indonesia sampai tahun 2006 menunjukkan grafik kenaikan. Menurut data dari 

Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia  

(DSN-MUI), sampai dengan akhir 2006 terdapat sekitar 238 lembaga 

keuangan dan lembaga bisnis syariah di Indonesia.
2
 

Berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah di atas seiring dengan 

semakin intensifnya pemberlakuan Hukum syariah menjadi Hukum positif di 

Indonesia. Pesatnya perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah 

                                                             
1

Yulkarnain Harahab, Kesiapan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi 

Syariah, Mimbar Hukum, Volume 20, Nomor 1, Februari 2008. hal. 1. 
2
Laporan Penelitian Tahun 2006, Kesiapan Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta 

dalam menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama. 

1 



2 

 

 

lainnya seperti asuransi syariah (tafakul), leasing (ijarah), pegadaian syariah, 

reksadana syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) syariah, BMT 

Koperasi Syariah, Multifinance Syariah, dan Multi Level Marketing (MLM) 

Syariah yang berimplikasi pada semakin besarnya kemungkinan timbulnya 

permasalahan atau sengketa antara pihak penyedia layanan dengan masyarakat 

yang dilayani.
3
 

Mengantisipasi kemungkinan ini, diperlukan adanya lembaga 

penyelesaian sengketa yang mempunyai kredibilitas dan berkompeten sesuai 

dengan bidangnya, yaitu bidang ekonomi syariah. Lembaga penyelesaian 

tersebut dapat berupa lembaga Peradilan ataupun lembaga non Peradilan. 

Untuk lembaga Peradilan, semula belum jelas Pengadilan mana yang memiliki 

kompetensi untuk menyelesaikan masalah ekonomi syariah. Menurut Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama 

hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menyangkut 

perkawinan, warisan, wakaf, hibah, dan sedekah. Artinya, Pengadilan Agama 

tidak dapat memeriksa dan mengadili perkara-perkara diluar bidang tersebut. 

Di sisi lain, Pengadilan Negeri juga tidak pas (sesuai) untuk menangani 

sengketa lembaga keuangan syariah. Pasalnya, lembaga ini memiliki dasar-

dasar hukum penyelesaian perkara yang berbeda dengan yang dikehendaki 

pihak-pihak yang terikat dalam akad syariah. Pengadilan Negeri tidak 

menggunakan syariah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian sebuah 

perkara.
4
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Yulkarnain Harahab, Op. Cit., hal.2. 
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Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, pengadilan yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan 

perkara ekonomi syariah sudah jelas, yaitu Pengadilan di lingkungan Peradilan 

Agama. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasar 49 yang menyatakan bahwa 

Pengadilan Agama berwenang memeiksan dan memutus perkara antara orang-

orang yang beragama Islam di bidang (a) perkawinan, (b) kewarisan, (c) 

wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infaq, (h) sodaqoh, dan (i) ekonomi 

syariah. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud 

ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan 

menurut prinsip syariah, meliputi : (a) bank syariah, (b) asuransi syariah, (C) 

obligasi syariah, (d) reksadana syariah, (e) obligasi syariah dan surat berharga 

berjangka menengah, (f) sekuritas syariah, (g) pembiayaan syariah, (h) 

pegadaian syariah, (i) dana pensiun lembaga, (j) bisnis syariah, dan (K) 

lembaga keuangan mikro syariah.
5
 

Berlakunya Undang-Undang Pengadilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 

tentang Peradilan Agama, menjadi tonggak sejarah untuk peradilan agama 

berjalan menurut mekanisme peradilan negara yang sesungguhnya, artinya 

peradilan agama menjadi bagian dari peradilan negara yang bersama-sama 

dengan peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer 

melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia ditambah dengan 

penyelesaian hal-hal yang berkenaan dengan ekonomi syariah. 

                                                             
5
Ibid 
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Pada era selanjutnya diundangkannya UU Peradilan Agama No. 3 

Tahun 2006 sebagai produk legislasi yang pertama kali memberikan 

kompetensi kepada Peradilan Agama dalam penyelesaian perkara ekonomi 

syariah yang sekaligus sebagai bentuk perluasan kompetensi Pengadilan 

Agama antara lain meliputi masalah ekonomi syariah. Secara tegas 

kompetensi penyelesaian perkara ekonomi syariah ini termaktub dalam Pasal 

49 UUPA 2006, antara lain : dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas 

dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat 

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah”. 

Dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan ”ekonomi syariah” adalah 

perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.
6
 

Kurangnya pengetahuan masyarakat bahwa Pengadilan Agama bisa 

menangani masalah sengketa ekonomi syariah menyebabkan masyarakat lebih 

banyak menggunakan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan masalahnya. 

Hal tersebut terlihat dalam tabel berikut ini. 

Tabel 1.1 Jumlah Putusan Pengadilan Agama dan Penadilan Negeri dalam 

Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah 

          Kab/Kota 

 Tahun 

Surakarta Sukoharjo 

Pengadilan 

Agama 

Pengadilan 

Negeri 

Pengadilan 

Agama 

Pengadilan 

Negeri 

2006 - - - - 

2007 - - - - 

2008 - - - - 

2009 - - - - 

2010 - 2 - - 

                                                             
6
Fitriawan Shidiq, 2013, Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi 

Syariah di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/Pa.Btl), Yogyakarta : Skripsi tidak 

Dipublikasikan. 
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2011 - 1 - - 

2012 - 1 - - 

2013 1 2 - 1 

2014 1 - 1 1 

2015 1 - 1 - 

Sumber :  Direktori putusan, diakses tanggal 28 Januari 2016; Data sekunder 

Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Agama Surakarta, 3 

Februari 2016, pukul 10.00; Data sekunder Pengadilan Negeri 

Sukoharjo dan Pengadilan Agama Sukoharjo, 4 Februari 2016, 

pukul 11.25. 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan kecenderungan bahwa 

masyarakat lebih sering menggunakan Pengadilan Negeri untuk 

menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah daripada 

menggunakan pengadilan agama yang sebenarnya lebih tepat dalam 

menangani masalah tersebut. Adapun grafik yang menggambarkan 

jumlah putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam 

menyelesaikan masalah sengeta ekonomi syariah dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini. 

 

Gambar 1.1 Grafik Jumlah Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri 
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Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa Pengadilan 

Agama masih belum banyak menangani masalah penyelesaian 

ekonomi syariah. Meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

tentang Pengadilan Agama telah mengatur masalah sengketa ekonomi 

syariah yang seharusnya dilakukan di Pengadilan Agama, namun 

kenyataannya masyarakat lebih banyak menggunakan Pengadilan 

Negeri untuk menyelesaikan kasus ekonomi syariah.  

Penyelesaian masalah sengketa ekonomi syariah masih sangat 

sedikit dilakukan di Pengadilan Agama Sukoharjo, Karena dari tahun 

2006-2013tidak ada satupun masalah sengketa ekonomi syariah yang 

diselesaikan di Pengadilan Agama Sukoharjo, sedangkan penyelesaian 

masalah sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta 

masih sangat sedikit selisih 1 poin saja dengan Pengadilan Agama 

Sukoharjo, Karena dari tahun 2006-2012 tidak ada satupun masalah 

sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan di Pengadilan Agama 

Surakarta. Tetapi di era tahun yang sama masyarakat masih ada yang 

menggunakan Pengadilan Negeri, baik di Pengadilan Negeri 

Sukoharjo maupun di Pengadilan Negeri Surakarta untuk 

menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah.  

Pada tahun 2010 dari 2 kasus sengketa ekonomi syariah di 

Pengadilan Negeri Surakarta tetapi sengketa ekonomi syariah yang 

diselesaikan di Pengadilan Agama Surakarta tidak ada, Sama halnya 

terjadi di Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tahun 2013 ada 1 kasus  
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sengketa ekonomi syariah dan di Pengadilan Agama Sukoharjo tidak 

ada sengketa ekonomi syariah. Namun demikian di wilayah Sukoharjo 

masyarakat seimbang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah 

di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, terbukti yang masing-

masing berjumlah 2 kasus sengketa ekonomi syariah. Sedangkan di 

wilayah Surakarta Masyarakat lebih banyak cenderung menyelesaikan 

sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Negeri Surakarta 

dibandingkan di Pengadilan Agama Surakarta, terbukti dari 6 kasus 

hanya 3 yang diselesaikan di Pengadilan Agama Surakarta. 

Alasan masyarakat menggunakan Pengadilan Negeri untuk 

menyelesaikan masalah ekonomi syariah adalah : 

1. Masyarakat umum belum banyak yang mengetahui kalau Pengadilan 

Agama bisa menyelesaikan masalah sengketa ekonomi syariah 

2. Masyarakat malu untuk masuk ke Pengadilan Agama, karena image yang 

terbangun bahwa Pengadilan Agama identik dengan perceraian dan 

warisan 

3. Prosedur penyelesaian masalah sengketa di Pengadilan Negeri lebih 

mudah, sehingga masyarakat bisa efisien waktu dan biaya. 

Adapun alasan masyarakat memilih Pengadilan Agama untuk 

menyelesaikan  masalah  sengketa  ekonomi  syariah  adalah : 

1. Mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam jadi mereka lebih senang 

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama karena 

mereka berfikir pasti penyelesaiannya sesuai syariat Islam.  
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2. Hakim-hakim Pengadilan Agama saat ini telah memiliki pengetahuan dan 

wawasan dalam bidang ekonomi syariah sehingga sangat siap 

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.  

3. Oleh karena bervariatif dan banyak istilah-istilah dalam ekonomi syariah 

dalam bentuk bahasa Arab maka hakim pengadilan agama lebih pantas 

menangani perkara sengketa ekonomi syariah. 

Penyelesaian sengketa perbankan syari’ah setelah berlakunya 

UU Nomor 3 Tahun 2006 bukan hanya termasuk kewenangan 

peradilan negeri tetapi dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. 

Persoalan hukum berkenaan dengan masalah ekonomi syariah 

menyangkut prinsip dan ketentuan hukum syari’ah, karenanya jajaran 

pengadilan (negeri) yang akan menangani sengketa perbankan syari’ah 

perlu menyiapkan tenaga ahli dalam bidang hukum syari’ah. Namun 

demikian untuk lebih tepatnya, penyelesaian masalah ekonomi syariah 

lebih tepatnya di selesaikan di Pengadilan Agama. 

Dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, Pengadilan 

Agama yang telah diberi kewenangan dengan ditetapkannya Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Akan 

tetapi, Peradilan Umum juga mempunyai kewenangan dalam 

menangani kasus tesebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kedua undang-undang ini 

menjadi tidak harmonis karena terdapat dualisme kewenangan. Hal ini 

menimbulkan polemik di lingkungan Pengadilan Agama dan 
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Pengadilan Umum. Atas dasar hal tesebut di atas, penulis ingin 

melakukan penelaahan dan penelitian terhadap kewenangan 

penyelesaian sengketa perekonomian syariah dengan judul 

“PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH OLEH 

MASYARAKAT PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG 

NOMOR 3 TAHUN 2006”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut. 

1. Bagaiamanakah alur memasukkan perkara di Pengadilan Negeri dan 

Pengadilan Agama dalam hal ini mengenai sengeketa perekonomian  

syariah? 

2. Bagaimana kecenderungan masyarakat dalam memasukkan perkara 

sengketa ekonomi syariah, lebih banyak di Pengadilan Negeri atau 

Pengadilan Agama setelah adanya Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 

2006? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui alur memasukkan perkara di Pengadilan Negeri dan 

Pengadilan Agama dalam hal ini mengenai sengketa ekonomi syariah. 
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2. Untuk mengetahui kecenderungan masyarakat dalam memasukkan perkara 

sengketa ekonomi syariah, lebih banyak di Pengadilan Negeri atau 

Pengadilan Agama setelah adanya Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 

2006. 

  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pembangunan ilmu pengetahuan di bidang muamalat. 

b. Hasil peneltian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan 

literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai Hukum Acara 

Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam perkara ekonomi 

syariah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Menambah penalaran ilmiah dan wacara keilmuan penulis untuk 

mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang 

diperoleh melalui bangku perkuliahan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

tambahan pengetahuan bagi semua pihak yang bersedia menerima dan 

tertarik dengan masalah yang diteliti serta bermanfaat bagi para pihak 

yang berminat pada permasalahan yang sama. 
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E. Kerangka Pemikiran 

Penyelesaian sengketa perbankan syari’ah masih termasuk 

kewenangan Pengadilan Umum, sebagaimana sengketa perbankan pada 

umumnya. Persoalan hukum berkenaan Bank Syari’ah menyangkut prinsip 

dan ketentuan hukum syari’ah, karenanya jajaran Pengadilan (Negeri) yang 

akan menangani sengketa perbankan syari’ah perlu menyiapkan tenaga ahli 

dalam bidang hukum syari’ah. 

Pengadilan Negeri akan menggunakan syari’ah sebagai landasan 

hukum bagi penyelesaian perkara sengketa perbankkan syari’ah. Menurut UU 

No 21 tahun 2008, Pasal 55 penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah dapat 

diselesaikan dengan cara ;  

1. Penyelesaian sengketa Perbankan Syari’ah dilakukan oleh Pengadilan 

dalam lingkungan Pengadilan  Agama.  

2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan 

sesuai dengan isi Akad.  

3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh 

bertentangan dengan Prinsip Syari’ah.  

Penyelasaian sengketa perbankan/ekonomi syari’ah tidak selalu 

diselesaikan oleh Pengadilan Negeri. Hal ini pula yang menjadi kesadaran 

lembaga legislatif selaku pembentuk undang-undang, sehingga oleh karenanya 

perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 menentukan bahwa sengketa ekonomi syari’ah menjadi 

wewenang Peradilan  Agama.   
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Banyak pihak yang meragukan kesiapan jajaran Peradilan Agama 

menangani sengketa ekonomi syari’ah ini. Kesadaran jajaran Peradilan Agama 

atas kekurangan itu mendorong mereka untuk terus meningkatkan 

kemampuannya. Walau demikian Hakim Pengadilan Agama yang berlatar 

belakang Sarjana Syari’ah, setidaknya sudah mengambil mata kuliah Fiqih 

Muamalah sehingga basic keilmuan mereka mengenai azas-azas fiqih 

muamalah (ekonomi syari’ah) akan amat medukung tugas menyelesaikan 

sengketa ekonomi syari’ah. Adapun gambar kerangka pemikiran dalam skripsi 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2. Kerangka Pemikiran  

PIHAK BANK PIHAK NASABAH 

SENGKETA 

Penyelesaian Sengketa 

PENGADILAN NEGERI 

1. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah 

dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan 

Peradilan Agama  

2. Para pihak telah memperjanjikan penyelesaian 

sengketa sesuai dengan isi Akad.  

3. Penyelesaian sengketa tidak boleh bertentangan 

dengan Prinsip Syariah  

Penjelasan Penyelesaian sesuai isi Akad :   

1. Musyawarah  

2. Mediasi perbankan  

3. Melalui BASYARNAS  

4. Melalui pengadilan dalam lingkungan 

Peradilan Umum 

PENGADILAN AGAMA 

bertugas dan berwenang memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan perkara  di 

tingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam di bidang: 

Perkawinan;  

1. Warta;  

2. Wasiat;  

3. Hibah;  

4. Wakaf;  

5. Zakat;  

6. Infaq;  

7. Shadaqah; dan  

8. Ekonomi syariah 

PUTUSAN PENGADILAN 

DASAR HUKUM 
 

UU No. 3 Tahun 2006 
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F. Metode Penelitian 

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu 

yang mempunyai langkah-langkah sistematis.
7
Metodologi pada hakekatnya 

memberikan pedoman tentang tatacara seorang ilmuwan dalam mempelajari, 

menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.
8
 

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan 

bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang 

mudah terpegang di tangan. Penelitian juga merupakan suatu kegiatan ilmiah 

yang mempunyai beberapa karakterisitik tertentu, yaitu: penelitian mempunyai 

tujuan, sistematik, terkendali, objektif serta tahan uji. Demikian juga 

penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang mempunyai 

karakteristik, diantaranya:  

1. Tujuan, dalam penelitian hukum mempunyai tujuan untuk mempelajari 

gejala hukum tertentu dengan menganalisanya.  

2. Sistematik, dalam penelitian hukum harus mempunyai langkah-langkah 

dalam persiapan, pelaksanaan dan pembuatan laporan yang terencana 

dengan baik.  

3. Terkendali, dalam penelitian hukum harus mempunyai langkah-langkah 

dalam persiapan, pelaksanaan dan pembuatan laporan yangterencana 

dengan baik.  

                                                             
7
Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2003, Pengantar Statistika, Bandung: Bumi Aksara. 

hal.42. 
8
Soerjono Soekanto, 1991,  Metode Penelitian Kualitatif, Bandung:  Remadja Rosdakarja, 

Bandung, hal.6. 
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4. Objektif, dalam penelitian hukum terlebih dahulu ditentukan fenomena 

hukum yang akan diteliti.  

5. Tahan uji, dalam penelitian hukum, penyimpulan teori harus merupakan 

hasil dari telaah yang didasari pada suatu teori yang kuat dan metode yang 

benar, oleh karena itu siapapun yang melakukan replica akan sampai pada 

suatu kesimpulan yang sama.
9
 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian adalah 

cara dalam melaksanakan suatu penelitian yang meliputi kegiatan seperti 

mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, sampai dengan menyusun 

laporan berdasarkan fakta-fakta atau gejala ilmiah. Secara khusus menurut 

jenis, sifat, dan tujuannya suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) 

yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum Sosiologis.
10

 

Penelitian hukum normatif disebut dengan penelitian hukum doktriner, 

karena dilakukan dan ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang 

tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian ini dikatakan juga 

sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, disebabkan penelitian ini 

lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di 

perpustakaan.Data Sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat 

luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, 

sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.
11

 

                                                             
9
Azwar S. 2003. Sikap Manusia, Teori Dan Pengukurannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 1. 

10
Amiruddin & Zainal Asikin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, hal. 29. 
11

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010.  Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 24. 
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Metode pendekatan penelitian ini lebih tepat digunakan adalah metode 

penelitian yuridis normatif. Dalam metode penelitian yuridis normatif tersebut 

akan menelaah secara lebih dalam terhadap asas-asas hukum, peraturan 

perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta 

memandang hukum secara komprehensif. Artinya hukum bukan saja sebagai 

seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks undang-

undang (law in book) tetapi juga melihat bagaimana bekerjanya hukum (law in 

action).  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini termasuk 

dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif diartikan sebagai 

penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian secara utuh, dan dengan cara penggambaran 

kata-kata dan bahasa. Karena dalam penelitian kualitatif mengandung 

penggambaran kata-kata dan bahasa, maka salah satu karakteristik dari 

penelitian kualitatif adalah data yang dikumpulkan dari proses penelititan 

berupa kata-kata dan gambar. Data tersebut nantinya akan jadi kunci 

dalam menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian.
12

 

Menurut Jhony Ibrahim penelitian hukum normatif memiliki 

definisi yang sama dengan penelitian doctrinal (doctrinal research) yaitu 

penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (library based) yang fokusnya 

pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.  

                                                             
12

Lexy J. Moleong, 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya, hal 36. 
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2. Metode Pendekatan  

Menurut Peter Mahmud Marzuki, di dalam penelitian hukum 

terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di 

dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute 

approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis 

(historicalapproach), pendekatan komparatif (comparative approach).
13

 

Dari kelima pendekatan penelitian hukum tersebut, penulis di dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statuteapproach) 

serta pendekatan konseptual (conceptual approach). 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)  

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua 

undang-undang dan regulasi yang menyangkut dengan kewenangan 

penyelesaian sengketa dalam perekonomian syariah pasca Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006, untuk menelaah unsure filosofi adanya 

suatu peraturan perundang-undangan tertentu yang kemudian dapat 

disimpulkan ada atau tidaknya benturan filosofis antara undang-

undang dengan isu hukum yang ditangani.
14

 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)  

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan 

dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan 

mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu 

                                                             
13

 Marzuki, 2008,  Metodologi Riset, Yogyakarta: BPFE, hal. 93. 
14

 Ibid., hal. 93-94. 
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hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-

pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang 

relevan dengan isu yang dihadapi, kemudian akan membantu dalam 

memecahkan masalah yang berkaitan dengan kewenangan 

penyelesaian sengketa dalam perekonomian syariah pasca Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006.
15

 

3. Fokus Penelitian  

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka 

hasil penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analisis yaitu 

memaparkan, atau mengambarkan peraturan hukum yang berlaku 

dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif 

yang menyangkut permasalahan di atas.   

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka yang 

dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah:  

a. Kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam 

menyelesaikan perkara sengketa perekonomian syariah.  

b. Kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan sengketa perekonomian 

syariah di lingkungan Peradilan pasca Undang-Undang Nomor 3Tahun 

2006.  

4. Jenis dan Sumber Data  

Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud sumber data 

penelitian adalah “objek yang diperoleh, diambil dan dikumpulkan. Jenis 
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Ibid., hal 95 
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data yang diperoleh dalam penelitian ini dikategorikan menjadi 2 (dua) 

jenis
16

, yaitu:  

a. Jenis data Primer  

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro data primer yaitu “data 

yang diperoleh secara langsung dari masyarakat”.
17

 Sedangkan 

menurut Lexy J. Moleong data primer adalah kata-kata dan tindakan 

orang-orang yang diamati atau diwawancarai. 
18

 

b. Jenis data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 

langsung. Sedangkan menurut Lofland yang dikutip dalam Moleong 

bahwa selain kata-kata/ tindakan sebagai sumber utama, data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain merupakan sumber data yang 

dilihat dari segi sumber data.
19

 

Sesuai dengan kategori jenis data di atas maka di dalam 

penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. 

Namun Marzuki, mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum 

tidak mengenal adanya data. Sehingga yang digunakan adalah bahan 

hukum, hal ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder.
20

 

                                                             
16

Suharsimi Arikunto,  1997.  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka 

Cipta, hal. 52 
17

Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, Metodologi  Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia 

Indonesia, hal. 52. 
18

Lexy J. Moleong, Loc. Cit., hal. 112. 
19

Ibid., hal 112 
20

Marzuki,  Log. Cit, hal. 141. 
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Penulis dalam penelitian ini menggunakan sumber data 

sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang 

melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data 

sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan 

landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau 

pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh 

informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal maupun data 

melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder dibidang hukum dapat 

dibedakan menjadi :  

1) Bahan Hukum Primer  

Merupakan bahan hukum yang utama yaituUndang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.  

2) Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang 

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.Publikasi tentang 

hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-

jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
21

 

3) Bahan Hukum Tertier  

Merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-

kamus seperti kamus-kamus hukum, serta kamus-kamus keilmuan 

lainnya.  

                                                             
21
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5. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini, akan diteliti data sekunder. Dengan demikian 

ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan 

penelitian ini, yaitu mengiventarisasi, mempelajari, dan mencatat ke dalam 

kartu penelitian tentang asas-asas dan norma hukum yang menjadi obyek 

permasalahan ataupun yang dapat dijadikan alat analisis pada masalah 

penelitian dan yang kedua dilakukan dengan cara menelusuri literatur-

literatur ilmu hukum ataupun hasil-hasil penelitian hukum yang relevan 

dengan masalah penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah:  

a. Studi Kepustakaan   

Menurut Soerjono Soekanto studi kepustakaan adalah studi 

dokumen yang merupakan suatu alat pengumpulan data yang 

dilakukan atas data tertulis dengan mempergunakan “content analysis” 

atau yang biasa disebut dengan analisis muatan.dalam hal ini peneliti 

mencari, membaca, dan mempelajari dari bahan-bahan kepustakaan 

yang berupa buku-buku, dokumen, dan bahan tulisan lainnya yang ada 

hubungannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan.
22

 

Terhadap data primer dikumpulkan dengan melakukan studi 

kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji 

peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil 

penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang 

                                                             
22

Soerjono Soekanto, Loc. Cit., hal. 21. 
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berhubungan dengan kewenangan penyelesaian sengketa perbankan 

syariah di lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Negeri.  

b. Wawancara  

Dalam penelitian hukum yang menggunakan metode 

pendekatan yuridis normatif, maka teknik pengumpulan data yang 

digunakan paling utama adalah penelitian kepustakaan (library 

research). Sementara wawancara berfungsi sebagai data pendukung 

(sekunder), sehingga data yang diperoleh hanya berasal dari nara 

sumber.  

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu, 

percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (yang 

mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu).
23

 Dalam penelitian ini, penulis juga 

menambahkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang 

dipilih dari lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Negeri.  

6. Teknik Analisis Data  

Tahap-tahap dari analisis data yuridis normatif adalah sebagai 

berikut:  

a. Merumuskan asas-asas hukum baik dari data sosial maupun dari data 

hukum positif tertulis.  

b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum  

c. Membentuk standar-standar hukum  
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d. Perumusan kaidah-kaidah hukum  

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah 

metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif bertujuan 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau 

kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan suatu 

gejala dengan gejala lain dimasyarakat.
24

 

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Pendekatan ini 

mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisa 

berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Penulis mendeskripsikan 

mengenai bagaimana wewenang penyeleseian sengketa perbankan syariah 

di lingkungan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dan apa saja 

kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di 

Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.  

 

G. Sistematika Skripsi 

Untuk lebih memperjelas pemahaman dalam penelitian ini, penulis 

menjabarkan dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari: 

BAB I berisi pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang masalah, 

Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Sistematika 

skripsi, Metode Penelitian dan Kerangka Pemikiran. 
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BAB II berisi Tinjauan pustaka yang terdiri dari Sejarah terbentuknya 

Pengadilan Agama di Indonesia, Pengertian Pengadilan Agama dan 

kewenangannya, Kedudukan, Tugas dan Kewenagan Pengadilan Negeri, 

Pengertian Ekonomi Syariah, Sistem Ekonomi Syariah, Macam-macam 

aktivitas ekonomi syariah, Teori kewenangan mengadili, dan Penyelesaian 

sengketa perbankan syariah. 

BAB III berisi Hasil penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari Alur 

memasukan perkara di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam 

penyelesaian sengketa ekonomi syariah, Mekanisme penyelesaian sengketa 

ekonomi syariah di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, dan 

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah oleh masyarakat pasca berlakunya 

Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2006. 

BAB IV berisi Penutup yang terdiri dari Kesimplan yang diambil 

berdasarkan Hasil penelitian  dan Pembahasan dan saran bagi pihak yang 

berkaitan dengan penulisan hukum ini. 

 


