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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Indonesia ialah kawasan dengan sebagian besar warganya beragama 

Islam1 serta Negara berpenduduk muslim terbanyak pada dunia. Menjalankan 

ibadah haji bagi yang mampu adalah satu diantara dari lima rukun Islam.2  

 Secara terminologi, haji merupakan bepergian ibadah menyambangi 

Ka’bah dan sekitarnya pada kota Mekkah buat melakukan banyak sekali ritual 

misalnya seperti thawaf, sa’i, wukuf pada Arafah dan sebagainya. Wajib 

hukumnya bagi yang mampu untuk menunaikan ibadah haji (istitha’ah) sekali 

untuk seumur hidupnya. Ibadah haji adalah ibadah yang istimewa. Tak 

mengherankan bila hampir seluruh muslim yang mampu, ingin 

melaksanakannya. Tidak terkecuali, pada muslim di Indonesia.3 

 Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:  

ِ َعلَى النَاِس ِحجُّ البَْيِت َمنِ “ اقَُم إِْبَراِهيَم ۚ َوَمن دََخلَهُ َكاَن َءاِمنًا ۗ َوّلِِلَّ  اْستََطاَع إلَْيِه َسبِْيالً ۗ  فِْيِه َءايَاُت بَي ِنَاٌت مَّ

َ َغنٌِي َعِن العَالَِمينَ   ”َوَمن َكفََر فَإنَّ َّللاَّ

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; 

barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan 

haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang 

sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari 

 
1 Mahmud Arif, “Pendidikan Agama Islam Inklusif-multikultural”, Jurnal Pendidikan Islam. Vol. 1 

No. 1, Juni 2012, 2 
2 Mujamil Qomar, “Fajar Baru Islam Indonesia”, (Bandung: Mizan Media Utama, 2012), hal. 3 
3 Achmad Muchaddam Fahham, “Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya”, 

Kajian. Vol. 20 No. 3, September 2015, 201 
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(kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan 

sesuatu) dari semesta alam.” (Q.S Ali Imran: 97) 

 Seperti mana ibadah lainnya, haji pada implementasinya melalui suatu 

prosedur yang diawali dengan wawasan tentang haji, penerapan haji, dan 

diakhiri dengan berfungsinya haji, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi 

masyarakat. Penerapan ibadah haji, terlebih pada Muslim Indonesia, ternyata 

membutuhkan suatu prosedur khusus, yakni persiapan di tanah air, 

penerbangan ke Hijaz, perlaksanaan haji dan berbagai macam aktivitas di Hijaz, 

serta pulang lagi ke tanah air. Proses tersebut dinamakan dengan bepergian 

haji.4 

 Membutuhkan pengeluaran biaya yang sangat besar bagi orang yang ingin 

menunaikannya terlebih bagi muslim yang tinggal di Indonesia. Untuk saat ini 

minimal setidaknya uang senilai tiga puluh juta rupiah dikeluarkan buat biaya 

ibadah haji di Indonesia, itupun masih harus menunggu sekitar dua puluh 

hingga tiga puluh tahun lamanya untuk bisa berangkat.  

 Biaya kurang lebih tiga puluh juta bukanlah jumlah yang sedikit, 

akibatnya tidak seluruh orang sanggup berangkat untuk menunaikannya, hanya 

orang-orang tertentu saja yang memiliki kekuatan financial yang sanggup 

(mampu) menunaikan ibadah haji. Banyak sekali kaum muslimin yang ingin 

melaksanakan ibadah haji tetapi terhalang oleh biaya haji. Namun, yang terjadi 

ketika ini adalah dengan biaya yang terbatas saja orang-orang bisa berangkat 

haji. Untuk mengakomodasi para calon jamaah haji yang hendak memperoleh 

 
4 Muhammad Nuri, “Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia”, Juni 2014, 144 
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porsi haji, saat ini telah tersedia berbagai tawaran produk dari lembaga 

keuangan syariah. Itu karena adanya bantuan dari lembaga keuagan syariah 

yang mempermudah mereka yang ingin berangkat haji dengan menerbitkan 

produk tabungan haji. 

 Keberadaan produk tabungan haji ini akan membantu masyarakat muslim 

yang hendak menunaikan ibadah haji dengan cara menyimpan uang mereka 

untuk ditabung pada Bank Syariah Indonesia dengan memakai akad 

Mudharabah atau akad Wadiah yang mana penarikannya bisa dilakukan setelah 

nasabah telah siap untuk berangkat menunaikan ibadah haji. 

 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tabungan 

merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilaksanakan 

berdasarkan syarat khusu yang telah disetuji, namun tak bisa ditarik melaui cek, 

bilyet giro dana maupun alat lain yang sejenis dengan itu. 

 Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 2 Tahun 2000 mengenai tabungan, 

prosedur tabungan yang diberlaku untuk perbankan syariah didasarkan pada 

prinsip Mudharabah dan Wadi’ah. Fatwa DSN-MUI terkait tabungan haji 

dimuat dalam Fatwa No. 2 Tahun 2000 dikarenakan pada tabungan haji ini 

sama dengan tabungan biasa lainnya yang menerapkan akad Mudharabah dan 

akad Wadiah hanya saja dikarenakan tabungan ini diperuntukkan untuk rencana 

haji. 

 Mudharabah merupakan suatu akad kolaborasi bisnis antara dua pihak 

dengan pihak pertama (Shahibul Maal) memasok keseluruhan modal sementara 

pada pihak lain selaku pengelola. Jika terdapat pada kerugian yang mana 



4 
 

kerugian tersebut bukan dari kesalahan atau kelalaian si pengelola, maka 

kerugian ini ditanggung sepenuhnya oleh si pemilik modal. Jika kerugian 

ditimbulkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola 

wajib hukumnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.5 

 Wadiah bisa didefinisikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak 

lainnya, baik secara personal maupun badan hukum yang wajib dikembalikan 

sesuai kehendak pihak penitip dalam jangka waktu kapanpun. Tapi beda halnya 

dengan akad wadiah pada produk Tabungan Haji Indonesia yang mana uang 

tabungan tidak bisa diambil kapan saja dikarenakan uang harus selalu 

terkumpul untuk merealisasikan keberangakatan haji bagi si nasabah yang 

menabung. Wadiah berdasarkan pasal 20 ayat 17 komplikasi Hukum Ekonomi 

Syariah (2009) yakni penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak 

penerima titpan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Jika terjadi 

kerusakan dalam benda titpan tidak harus menggantinya, akan tetapi bila 

kerusakan tersebut ditimbulkan oleh kelalaiannya maka harus untuk 

menggantinya. 

 Dari probelematik atau perkara utama diatas, Bank Syariah Indonesia 

Kantor Cabang Cirebon Sisingamangaraja mempunyai solusi berupa tabungan 

haji dengan harapan masyarakat muslim yang berada di Indonesia ini bisa 

berangkat haji ke tanah suci. Maka dari latar belakang tersebut peneliti tertarik 

melakukan penelitian tentang “Tinjauan Akad Syariah Terhadap Produk 

 
5 Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti, “Penenerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Mudharabah 

di Lembaga Keuagan Syariah”, Jurnal Law and Justice. Vol. 2 No. 1, April 2017, 18 
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Tabungan Haji (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Cirebon 

Sisingamangaraja)”. 

B. Rumusan Masalah 

 Merujuk pada uraian latar belakang di atas, maka terdapat beberapa rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1.  Bagaimana pelaksanaan akad tabungan haji di Bank Syariah Indonesia KC 

Cirebon Sisingamangaraja ? 

2.  Bagaimana strategi yang digunakan pihak Bank Syariah Indonesia KC 

Cirebon Sisingamangaraja untuk meningkatkan nasabah tabungan haji ? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang ada, ada tujuan yang ingin dicapai oleh 

penulis. Adapun tujuannya sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum dan akad-akad yang terdapat dalam 

produk tabungan haji dari suatu lembaga keuangan syariah serta bagaimana 

cara memecahkan permasalahan yang terdapat didalamnya. 

2. Untuk mengetahui langkah strategi yang dilakukan oleh perbankan syariah 

dalam meningkatkan nasabah tabungan haji. 

D. Manfaat Penelitian 

  Suatu evaluasi dari sebuah penelitian mampu ditinjau dari manfaat yang 

diberikan. Manfaat yang keterkaitan dengan penelitian ini dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 

 

 



6 
 

1. Manfaat Teoritis :  

 Hasil dari penelitian ini harapannya dapat menambah pengetahuan 

dan suatu kontribusi ilmiah mengenai Tinjauan Akad Syariah Terhadap 

Tabungan Haji. 

2. Manfaat Praktis :  

  Hasil dari penelitian ini harapannya dapat menjadi sumber masukan 

untuk penelitian lainnya mengenai Tinjauan Akad Syariah Terhadap 

Tabungan Haji 

  Manfaat lain dari penelitian ini adalah semoga bisa mengatasi dan 

menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dikalangan masyarakat 

terkait Tinjauan Akad Syariah Terhadap Tabungan Haji. 

E. Kerangka Pemikiran 

  Haji adalah ibadah dan merupakan dari salah satu rukun Islam. Setiap 

kaum muslimin niscaya bercita-cita untuk bisa mewujudkan supaya mampu 

berangkat. Berangkat ibadah haji ini pada akhirnya menyebabkan suatu 

permasalahan atau polemik. Hal ini mengakibatkan antrian yang sangat panjang 

bahkan hingga bertahun-tahun lamanya untuk bisa berangkat haji. 

  Di lain sisi, berangkat haji membutuhkan sejumlah biaya yang amat 

sangat besar. Minimal harta sebanyak tiga puluh juta rupiah dihabiskan untuk 

berangkat ke baitullah. Untuk memenuhi kebutuhan umat yang hendak 
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menunaikan haji, tetapi uang masih belum terpenuhi, maka sebagian bank 

syariah merilis produk tabungan haji.6 

  Dengan adanya tabungan haji maka bisa membantu kaum muslimin yang 

ingin berangkat haji dengan cara menyetor uang ke perbankan syariah, 

sehingga jamaah yang mendaftar akan mudah mendapatkan porsi haji.7 

  Berikut ini kerangka pemikiran yang penulis gambarkan., guna 

mempermudah dalam memahami arah tujuan penelitian ini. Adapun kerangka 

pemikiran pada gambar 1 dan 2 adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 1.  Konsep Mudhrabah 

Sumber: Data Primer (diolah) 2021 

 Menurut pada gambar diatas maka dijelaskan si penabung (nasabah) 

memberikan dana pada Bank Syariah Indonesia yang mana berikutnya pihak Bank 

Syariah Indonesia menggunakan dana tadi dalam dunia usaha maupun bisnis 

menggunakan prinsip syariah. Setelah dana telah diinvestasikan ke dunia bisnis 

 
6 Erni Suasana & Diana Kartika, “Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Perbankan 

Syariah”, Jurnal Keuangan dan Perbankan. Vol. 17 No. 2, Mei 2013, 325 
7 Ibid 
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maka nantinya akan diperoleh laba kemudian akan menghasilkan bagi hasil dan 

pihak Bank Syariah Indonesia memberikan bagi hasil sesuai kesepakatan awal. 

 

 

 

Sumber: Data Primer (diolah) 2021 

 Berdasarkan gambar 2 di atas maka di jelaskan si penabung hanya 

menitipkan dananya saja kepihak bank, yang mana pihak bank tidak mempunyai 

hak untuk mengolah dana tersebut. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Model penelitian 

kualitatif mencoba membangun keabsahan dan memahami maknanya. Oleh 

karena itu, penelitian kualitatif lazimnya sangat mengkhawatirkan siklus, 

peristiwa, dan kenyataan. Dalam penelitian kualitatif, keberadaan nilai analis 

dinyatakan dalam keadaan tertentu, menyertakan subjek dengan jumlah 

relative minim. Oleh karena itu, keseluruhan yang dilakukan adalah 

penanganan pemeriksaan topikal. peneliti umumnya terlibat dalam 

berkomunikasi dengan realitas yang sedang dipelajari.8 

 
8 Gumilar Rusliwa  Somantri, “Memahami Metode Kualitatif”, Jurnal Makara, Sosial Humaniora. 

Vol. 9 No. 2, Desember 2005, 58 

Penabung 

Titip Dana 

Bank Syariah 
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 Diantara penelitian yang terkadang dikenakan yakni penelitian lapangan 

(Field Research) yang memakai observasi atau wawancara sebagai metode 

untuk pengumpulkan data penelitian.  

2.   Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian merupakan pokok dimana data dapat 

diperoleh. Pada penelitian ini, sumber data yang pakai antara lain: 

a.  Data Primer 

 Data ditemukan dari sumber pertama, yaitu data tersebut diperoleh 

dari obersvasi atau wawancara dengan responden atau informan.9 

b.  Data Sekunder 

 Peneliti mengumpulkan data dari orang lain, bukan dari sumber 

pertamanya.10  

3.  Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data harus dimungkinkan dalam pengaturan, sumber serta 

teknik yang berlainan. Jika diamati pada settingnya, informasi dapat 

terkonsentrasi pada pengaturan alamiah (natural setting) di pusat penelitian 

menggunakan teknik eksploratif, di rumah dengan narasumber yang 

berbeda, dalam suatu seminar, dialog, di jalur serta lain- lain. Apabila di 

amati dari sumber informasinya, hingga bermacam-macam data dapat 

menggunakan sumber utama, dan sumber tambahan. Sumber primer adalah 

sumber data yang secara langsung membagikan data dengan pencari data, 

 
9 Samsu, “Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, 

serta Research & Development)”, (Jambi: Pustaka Jambi, 2017), hlm. 94. 
10 A. Muri Yusuf, “Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan”, (Jakarta: 

PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hlm. 343. 
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dan sumber opsional yang selanjutnya menjadi sumber tidak langsung 

dalam memberi data kepada pencari data, contohnya dengan perantara 

orang lain atau dengan penyusunan laporan. Berikutnya apabila dilihat dari 

segi metode ataupun metode pengumpulan informasi, hingga metode 

pengumpulan data bisa dicoba dengan observasi (pengamatan), interview 

(wawancara), kuesioner (angket), serta kombinasi dari ketiganya.11 

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yasebagkni ai 

berikut: 

a.  Metode Obeservasi (Pengamatan) 

 Menurut Asyari (1983) obervasi adalah suatu penglihatan yang 

spesifik dan penyusunan yang terstruktur yang ditunjukan dalam suatu 

fase kasus pada rancangan penelitian, yang ditujukan untuk 

mendapatkan data yang diperlukan dalam pemecahan perkara yang 

ditempuh.12 

b.  Metode Interview (Wawancara) 

 Dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan suatu insiden atau 

proses hubungan antara interogator dan informan yang diwawancarai 

melalui komunikasi langsung. Dapat juga disebutkan bahwa interview 

adalah dialog antar muka antara interogator dengan sumber informasi 

 
11 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, (Bandung: Alfabeta, 2013), 

hlm. 137. 
12  Samsu, “Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed 

Methods, serta Research & Development)”, (Jambi: Pustaka Jambi, 2017), hlm. 97. 
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dengan interogator menanyakan langsung mengenai suatu tujuan yang 

dianalisa dan sudah dirancang sebelumnya.13 

4.  Analisis Data 

 Selepas didapatkannya data dilapangan lalu tahap berikutnya merupakan 

analisis data. Dalam penelitian kualitatif terdapat sejumlah tahap yang 

dilakukan pada menganalisis data, yaitu: 

a.  Reduksi Data 

 Sesudah data primer dan sekunder terkumpul maka yang 

dilaksanakan adalah dengan mengklasifikasikan data, menyusun tema-

tema, memusatkan data sesuai bidang, membentuk data pada suatu 

upaya dan penyusunan ringkasan-ringkasan pada satuan ulasan, 

sesudah itu pengamatan balik dan mengelompokannya berdasarkan 

perkara yang diteliti. Setelah penyusutan maka data yang sesuai dengan 

objek penelitian dipaparkan pada bentuk kalimat sebagai akibatnya 

didapatkan gambaran utuh mengenai perkara penelitian.14  

b.  Data Display (Penyajian Data) 

 Mendisplaykan data adalah tahap berikutnya setelah data direduksi. 

Dalam penelitian kualitatif, bisa dilakukan penguraian data dalam 

wujud uraian singkat, flowchart, hubungan antar kategori, bagan, dan 

hal-hal sejenis. Akan mempermudah untuk mengamati apa yang tengah 

 
13 A. Muri Yusuf, “Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan”, (Jakarta: 

PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hlm. 372. 
14 Nursapiah Harahap, “Penelitian Kualitatif”, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), hlm. 86-87. 
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berlangsung, mempersiapkan kerja berikutnya sesuai dengan 

pemahaman melalui mendisplaykan data.15  

c.  Penarikan Kesimpulan 

 Masih bersifat temporer yang akan berubah bila mana tidak 

didapatkan bukti-bukti kuat yang menunjang dalam tahap pengambilan 

data selanjutnya pada kesimpulan awal yang disampaikan. Namun jika 

kesimpulan yang disampaikan di tahapan awal memiliki bukti-bukti 

yang valid dan konsisten ketika penelitian ke lapangan mengumpulkan 

data, maka kesimpulan yang disampaikan menjadi kesimpulan yang 

terpercaya.16 

G. Sistematika Penulisan Laporan Penelitian 

 Sistematika penulisan yang perlu dikemukakan dibagi dalam 4 (empat) bab 

untuk mempermudah penyusunan penulisan ini, yakni sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN berisi Latar Belakang; Rumusan Masalah; Tujuan 

Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; 

Sistematika Penulisan Laporan Penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA berisi haji dalam perspektif fiqih, tabungan 

haji dan akad tabungan haji, akad mudharabah, akad wadiah perbandingan 

kuota haji di Indonesia dan di beberapa negara ASEAN. 

BAB III PEMBAHASAN berisi tentang profil PT. Bank Syariah Indonesia KC 

Cirebon Sisingamangaraja yang nantinya terdapat produk-produk, visi-misi 

 
15 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, (Bandung: Alfabeta, 2013), 

hlm. 249. 
16 Ibid, hlm. 252. 



13 
 

dan gambran umum. Selain itu terdapat juga strategi yang dilakukan pihak bank 

dalam meningkatkan pruduk tabungan haji dan pelaksanaan akad syariah dalam 

produk tabungan haji di perbankan syariah. 

BAB IV PENUTUP berisi Kesimpulan dan Saran. 


