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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ibadah haji merupakan rukun islam yang ke-5, dan merupakan kewajiban 

bagi setiap muslim yang mampu (istatha’ahi) untuk menunaikannya. Kenikmatan 

didalam mengerjakannya sangat terasa sekali bagi setiap muslim yang 

menunaikannya. Dari situalah, semangat kaum muslimin untuk menunaikan 

ibadah haji terus meningkat tiap tahunnya.(Aqilia Umi, 2013:5)  

Perkembangan zaman yang menjalar ke seluruh ini 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. Kendala yang 

dihadapi oleh calon jamaah Haji yang ada di Indonesia khususnya adalah  

mengenai  biaya haji yang sangat besar harus dibayar. Besaran  biaya haji yang 

ditetapkan oleh pemerintah di Kementrian Agama, besar pula ketidakmampuan 

calon jamaaah  untuk membayarnya. 

Sangat kecil kemungkinannya bahwa kaum muslim tidak mengenal istilah 

kata haji sebagai salah  satu rukun islam yang biasa diurutkan pada nomor 

terakhir. Sebagian  kecil  jumlah kaum  mukmin yang memahami dan  mendalami 

nilai-nilai spiritualistik-sufistik dalam ritual dan  manasik haji.  Sebagaimana pada 

sunnah Nabi di bawah ini: 
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ٌَْظلَتُ ْبُي أَبِي ُسْفيَاَى ،  ِ ْبُي ُهىَسى ، قَاَل : أَْخبََرًَا َح َحدَّثٌََا ُعبَْيدُ َّللاَّ

ٌُْهَوا قَاَل : قَاَل  ُ َع َعْي ِعْكِرَهتَ ْبِي َخاِلٍد ، َعِي اْبِي ُعَوَر َرِضَي َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّن : " بٌَُِي اْلِ  ِ َصلَّى َّللاَّ ْسََلُم َعلَى َخْوٍس : َرُسىُل َّللاَّ

ََلةِ،  ِ، َوإِقَاِم الصَّ دًا َرُسىُل َّللاَّ ُ، َوأَىَّ ُهَحوَّ َشَهادَةِ أَْى ََل إِلَهَ إَِلَّ َّللاَّ

َكاةِ، َواْلَحّجِ، َوَصْىِم َرَهَضاىَ   1." َوإِيتَاِء الزَّ

Arinya:“Islam dibangun atas lima perkara: Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain 

Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, 

menunaikan zakat, puasa ramadhan, dan berhaji ke baitullah”. (H.R. 

Bukhari). 

Dasar inilah orang-orang Muslim berusaha untuk menunaikan ibadah haji 

guna menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Seseorang yang telah 

menyatakan bahwa, mampu dilihat dari segi finansial ialah orang yang sanggup 

membiayai orang-orang yang menjadi tanggungannya yang harus ia tinggalkan, 

dan ia bebas dari hutang sampai ia kembali dari menjalankan ibadah haji tersebut. 

Haji merupakan rukun Islam kelima diwajibkan bagi orang Islam yang 

baligh, berakal, merdeka, dan mampu dari segi badan maupun harta sekali seumur 

hidup. Haji termasuk ke dalam salah satu rukun Islam tapi atas nikmat Allah, 

ibadah ini hanya diwajibkan sekali seumur hidup. 
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Haji merupakan salah satu pokok ajaran Islam, Ibadah Haji termasuk ke 

dalam ruang lingkup hukum syariah yaitu ibadah amaliyah lahiriah antara 

manusia dengan Allah. Syariah berisi peraturan-peraturan yang terdapat di dalam 

Al-Quran dan Sunnah yang tegas dan jelas dan tidak dapat diragukan lagi. Syariah 

terdiri atas sekumpulan aturan yang dibawa Rasulullah yang merupakan wahyu 

Allah, karena itu sifatnya abadi tidak berubah.  

Ibadah  Haji dilaksanakan oleh seluruh umat Islam yang memenuhi syarat 

dalam waktu tertentu dan dilakukan ditanah suci Mekkah yang ada di Negara 

Arab Saudi Setiap musim berangkat untuk beribadah Haji dengan membawa harta 

dan jiwanya menuju ke tanah suci pada waktu yang telah ditentukan, oleh karena 

itu terciptalah hubungan hukum yang perlu di atur agar tercipta kenyamanan dan 

ketertiban bersama. Sehingga demikian, meskipun Haji merupakan ibadah 

mahdhah (ibadah dalam arti sempit atau ritual langsung kepada Allah) tetapi pada 

pelaksanaannya terkait juga dengan hak dan kewajiban orang lain yang sama-

sama sedang menunaikan Ibadah Haji. Maka pelaksanaan Ibadah Haji menjadi 

bagian dari hukum muamalah (ibadah dalam arti luas).  

Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional dan menyangkut 

martabat serta nama baik bangsa, kegiatan penyelenggaraan ibadah haji menjadi 

tanggung jawab Pemerintah. Namun partisipasi masyarakat merupakan bagian 

dari yang tidak terpisahkan dari sistem manajemen penyelenggaraan ibadah Haji. 

Persoalan mendasar yaitu masalah pendanaan, dimana untuk mendapatkan porsi 

haji calon jamaah harus membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (selanjutnya 
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ditulis BPIH). Banyak para calon Haji yang ingin melakukan ibadah Haji namun 

biaya yang tersedia tidak mencukupi untuk pembayaran BPIH. 

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan 

Ibadah Haji berbunyi sebagai berikut:  

“Kebijakan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan  ibadah Haji 

merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah”.  

(UU RI  Nomor 34 Tahun 2009 : Pasal 8 Ayat 2) 

Ibadah haji termasuk ibadah yang membutuhkan biaya relatif tinggi, 

setidaknya untuk muslim Indonesia. Kurang lebih untuk saat ini uang sebesar dua 

puluh lima juta harus dipersiapkan untuk pembiayaan ibadah haji. Dana yang 

sebesar itu tentu bukanlah jumlah yang sedikit, sehingga tidak semua orang bisa 

melaksanakannya, hanya orang-orang tertentu yang sudah dikatakan 

berkemampuan, ironisnya pula bagi sebagian masyarakat di Indonesia masih ada 

anggapan bahwa berhaji akan menaikan status sosial seseorang. Faktor-faktor ini 

mendorong tingginya masyarakat untuk berusaha melaksanakan ibadah haji dalam 

keadaan dan kondisi apapun tanpa melihat lagi beberapa pertimbangan yang 

menjadi syarat wajib dan sahnya haji. 

Kegiatan ini, Dewan Syariah Nasional memberikan kesempatan pada 

lembaga keuangan syariah (LKS) untuk merespon kebutuhan masyarakat dalam 

berbagai produknya, termasuk pengurusan haji dan talangan perlunasan biaya 

perjalanan ibadah haji (BPIH). Pembiayaan talangan haji sebagai hasil dari 

pemikiran dan peradaban manusia tentu perlu kita kaji dengan seksama untuk 

kemudian kita sebagai umat Islam bisa menentukan sikap terhadap keberadaan 
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dana haji. Untuk dapat menyikapi dan menentukan pilihan mengenai 

permasalahan tersebut, kami akan  memaparkan  secara singkat mengenai dana 

haji, baik secara teoritis maupun secara praktis. 

Besarnya masyarakat untuk berhaji membuat porsi Haji untuk jamaah 

calon Haji cepat penuh sehingga mereka harus mengalami antrean yang cukup 

panjang sampai tiga tahun atau empat tahun mendatang. Salah satu  inovasi dunia 

perbankan  syariah baru-baru ini adalah mengeluarkan sistem pengelolaan 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, masyarakat selama ini bersemangat dengan datangnya sistem  

ini, bahkan  secara  nasional produk ini mengalami peningkatan yang sangat 

cocok. 

Didirikannya bank islam dilatar belakangi oleh keinginan umat islam untuk 

menghindari riba dalam  kegiatan muamalahnya, untuk mendapatkan alternatif 

pilihan dalam mempergunakan jasa-jasa perbankan yang dirasakannya lebih 

sesuai dan untuk memperoleh kesejahteraan lahir dan batin melalui kegiatan 

muamalah yang sesuai dengan perintah agamanya.  

Setelah lahirnya undang-undang no 7 tahun 1992 dan dikeluarkannya 

undang-undang no 10 tahun 1998 yang semakin mengukuhkan peran bank syariah 

dalam percaturan dunia perbankan nasional dimana sistem dual banking 

dilaksanakan, yaitu diijinkannya konversi sistem operasi perbankan dari 

konvensional ke sistem syariah. Pada tahun 1999 pemerintah mengeluarkan 
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undang-undang no 23 tahun 1999 yang memberikan kewenangan pada Bank 

Indonesia menjalankan tugasnya berdasar prinsip syariah. 

Salah satu bagian dari rukun Islam adalah haji. Haji adalah ibadah dengan 

pergi ke Baitullah di Mekkah dan Madinah untuk melaksanakan ritual 

peribadahtan sesuai dengan tata cara yang diatur oleh syariat Islam. Perintah 

melaksanakan ibadah haji telah tertuang di dalam Al-Qur’an dan hadis. Perintah 

tersebut ditujukan kepada orang-orang Islam yang telah memenuhi kriteria 

istitha’ah (mampu), baik dari segi jasmani-rohani maupun biaya. 

Minat  masyarakat dalam  melaksanakan ibadah haji sangatlah tinggi. Data 

tersebut adalah data kuota jamaah yang akan berangkat ke tanah suci. Sementara 

itu, para jamaah haji yang masih masuk dalam daftar tunggu pemberangkatan 

diperkirakan jumlahnya mencapai ratusan ribu orang. Angka tersebut 

menunjukkan betapa tingginya animo masyarakat Indonesia untuk beribadah ke 

Baitullah. Hal ini juga mencerminkan semangatpositif masyarakat muslim 

Indonesia untuk menyempurnakan ibadahnya, yakni dengan melaksanakan rukun 

Islam yang kelima. (Keputusan12 Menteri Agama No. 210 Tahun 2018) 

Ibadah haji memerlukan persiapan lebih karena salah satu syaratnya ialah 

istitha’ah (mampu). Mampu dalam hal ini memiliki arti sebagai kemampuan 

(kesanggupan) seseorang untuk melaksanakan ibadah haji, baik dari segi tenaga 

maupun biaya. 

Seseorang haruslah memiliki kekuatan diri, baik jasmani dan rohani, agar 

dapat melaksanakan rukun dan wajib haji dengan baik, meskipun sering dijumpai 

orang yang berangkat ke Baitullah dengan  kondisi sakit –dengan izin Allah- 
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justru dapat  melaksanakan ibadah haji dengan baik, segar dan  sehat. Adapun dari 

segi biaya, seseorang yang ingin pergi haji diharuskan  membayar sejumlah biaya 

sesuai dengan ketentuan pemerintah. Biaya tersebut digunakan untuk berbagai 

kegiatan yang dilaksanakan selama haji, mulai pemberangkatan, pelaksanaan, 

akomodasi, dan lain sebagainya. 

Biaya ibadah haji di negara Indonesia disebut dengan istilah Biaya 

Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Pasal 1 ayat 4 PMA No. 20 Tahun 2016 

menyebutkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) adalah sejumlah dana 

yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah  haji. 

(Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2016 : Pasal 1 ayat (4),Tentang Penyelenggaraan 

Ibadah Haji Reguler) 

 Jumlah besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji yang wajib dibayarkan 

oleh pendaftar haji ditentukan oleh pemerintah. 

Rangka mempermudah penanganan pembayaran biaya ibadah haji, 

pemerintah menunjuk beberapa lembaga perbankan sebagai penerima pembayaran 

biaya haji tersebut. Bank yang ditunjuk akan menjadi bank tempat pembayaran 

biaya penyelenggaraan ibadah haji. Munculnya banyak lembaga perbankan 

semakin mempermudah pemerintah dalam memilih bank yang akan dijadikan 

penerima setoran biaya ibadah haji. 

Pemerintah telah menyeleksi bank-bank yang ada demi terjaga kemurnian dan 

kehalalannya. Selama proses seleksi, terdapat berbagai kriteria dan persyaratan yang 

ditetapkan pemerintah kepada bank. Hal ini maksudkan agar pengelolaan keuangan 

ibadah haji dapat terlaksana dengan baik dan tidak melanggar ketentuan agama. Selain 

itu, tujuan penetapan kriteria-kriteria/syarat-syarat bank penerima setoran ibadah haji 
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ialah agar setiap proses atau tahapan pelaksanaan ibadah haji dapat terlaksana dengan 

baik sesuai ketentuan syarat. (Kediri: Purna Siswa FHM, 2013: h. 63) 

Perkembangan pekenomian yang semakin kompleks ini tentunya tidak 

terlepas dengan  peran serta perbankan. Perbankan sebagai salah satu lembaga 

keuangan yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan suatu negara. 

Apalagi negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia ini, peran strategis 

Bank tersebut disebabkan oleh arti sederhana Bank yang sebagai: 

“lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan  menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta 

memberikan jasa Bank lainnya”. (Kasmir, Jakarta : Rajawali Press, 2010 : h. 11) 

Bank sebagai pihak perantara atau  mediator penyaluran dan 

penghimpunan dana antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang 

kekurangan dana diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi 

masyarakat. Melalui Bank, dana yang berpotensi investasi yang ada di masyarakat 

dapat diberdayakan dan disalurkan dalam beberapa kegiatan produktif, sehingga 

harapan untuk mewujudkan perekonomian yang sehat dapat terwujud. 

Bank BNI Syariah dengan visi menjadi bank syariah di Indonesia yang 

dominan di pasar spiritual dan dikagumi di pasar rasional, maka Bank BNI 

Syariah selalu berkomitmen untuk membantu setiap pribadi yang hendak 

menunaikan kewajiban ibadah hajinya melalui skema Al Qardh berupa dana 

Talangan Porsi Haji (Lapor Haji) sebagai bagian dari Biaya Perjalanan Ibadah 

Haji (BPIH) bagi mereka yang memerlukannya. 
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Bank BNI Syariah  telah cukup lama menyelenggarakan ”talangan”. 

Mungkin seorang jamaah ada kendala uangnya masih belum siap untuk membayar 

batasan sekitar Rp 25.000.000,- untuk memperoleh kuota itu. Karena saat ini pun 

untuk haji plus, aturannya diterapkan sama dengan haji reguler. Jadi first come 

first serve. Jadi tidak seperti dulu, siapa yang membayar bisa langsung berangkat. 

Sehingga saat ini calon jamaah haji bisa memprogramkan diri kapan bisa 

berangkat haji. Melalui kerjasama ini nanti calon jamaah haji dapat  mencicil dana 

talangan ini dan sebelum berangkat sudah harus lunas. 

Masyarakat untuk berhaji sangat besar, peluang bagi Bank BNI Syariah 

untuk meluncurkan produk pembiayaan dana talangan haji. Pembiayaan ini 

bertujuan membantu nasabah calon jamaah haji yang belum bisa membayar BPIH 

sebagai setoran awal untuk mendapatkan seat/porsi haji. 

Talangan Porsi Haji (Lapor Haji) yang identik dengan produk finansial ini 

dalam mekanisme prosesnya harus diimplementasikan dengan cara melibatkan 

berbagai unit terkait, sehingga memerlukan upaya pemikiran dan masukan sebagai 

penyempurnaan kebijakan untuk dituangkan dalam bentuk Panduan Dana 

Talangan Porsi Haji (Lapor Haji) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

dan peraturan yang berlaku. 

Bank BNI Syariah di tengah tatanan hukum perbankan nasional sudah 

sangat jelas, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 dan Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan dalam pasal-pasalnya juga 

sudah mengatur hal-hal yang berhubungan dengan usaha Perbankan Syari’ah. 
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Berdasarkan fatwa pembiayaan pengurusan haji, lembaga keuangan 

syariah dapat memperoleh imbalan atau jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip 

Al-Ijarah sesuai fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Apabila 

diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan 

menggunakan prinsip Al-Qardh sesuai fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-

MUI/IV/2001. 

Kelancaran dalam pelaksanaan prosedur pembiayaan talangan haji 

haruslah didukung dengan adanya suatu sistem ekonomi yang baik pula. 

Kehebatan suatu  sistem ekonomi bergantung pada orang-orang yang menjalankan 

sistem tersebut apakah orang yang bersangkutan mempunyai itikad baik untuk 

mensejahterakan masyarakat atau tidak. Namun, dalam konteks ini, ekonomi 

syariah memiliki kelebihan dan perbedaan dibandingkan dengan ekonomi liberalis 

dan kapitalis. Kelebihan dan perbedaan itu, di antaranya adalah: (1).  

Tujuan dasarnya. Ekonomi syariah dijalankan dengan basis ”qirodh” (atau 

kerjasama sosial) bukan hanya untuk kepentingan ekonomi pribadi atau golongan 

semata. Contohnya, zakat, wakaf, shodaqoh, infaq, perbankan syariah, dan 

sebagainya dimana semuanya adalah bagian dari ekonomi syariah yang bersifat 

sosial, walaupun dalam konteks usaha seperti perbankan tujuannya sama yaitu 

untuk keuntungan juga, namun para pelaku usaha tersebut semuanya secara moral 

dan religi harus berdasarkan kepada ”qirodh”, meskipun kadang-kadang oleh para 

pelaku Perbankan Syariah, hal ini kurang ”dihayati”.  

Tekanan utama tugas Satuan Kerja Audit Intern adalah melakukan 

penilaian yang independen atas setiap kegiatan untuk mendorong dipatuhinya 
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setiap ketentuan yang ditetapkan manajemen, mendinamisir untuk lebih 

berfungsinya pengendalian dengan memberikan saran-saran konstruktif dan 

protektif agar sasaran organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien: 

1. Kegiatan pengendalian merupakan bagian yang tak terpisahakan dari kegiatan 

manajemen keseluruhan. Hal ini sejalan dengan apa yang digariskan dalam 

fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendalian. 

2. Pengendalian terintegrasi dalam sistem dan prosedur setiap kegiatan dan 

satuan kerja sehingga setiap penyimpangan yang terjadi dapat dilakukan 

langkah perbaikan oleh satuan kerja yang bersangkutan. Agar pekerjaan bisa 

dilaksanakan, perlu ada aturan main, pedoman kerja ataupun sistem dan 

prosedur standar yang dibakukan Direksi Bank. Pedoman kerja ini mengacu 

pada ketentuan pemerintah dan ketentuan intern bank yang bersangkutan. 

3. Manajemen bank memikul tanggung jawab penuh atas pelaksanaannya. 

Sesuai dengan fungsi manajemen diatas, maka apabila fungsi ini  berjalan 

dengan baik ataupun tidak berjalan baik pada akhirnya manajemen itu yang 

bertanggung jawab. 

Kegiatan satuan kerja audit intern adalah dinamisator untuk lebih 

berfungsinya pengendalian pada setiap unit kerja, kegiatan, transaksi produk dan 

jasa bank itu sendiri. Dalam perencanaan ataupun pelaksanaan kegiatan biasanya 

terjadi deviasi. Sayangnya, ada kecenderungan dari pelaksana untuk mengabaikan 

penyimpangan dengan alasan yang masih bisa ditolelir, padahal untuk 

mengetahuinya dengan pasti dibutuhkan pengukuran yang obyektif. Pengendalian 
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Intern adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh aturan direksi, manajemen, 

personalia lainnya, yang disusun untuk memberi jaminan yang berhubungan 

dengan pencapaian tujuan berikut ini: 

1. Dapat dipercayainya laporan keuangan. 

2. Kesesuaian dengan undang-undang yang ditetapkan dan aturan. 

3. Efektivitas dan efisiensi operasi (kegiatan). 

Kegiatan pelaksanaaan efektifitas internal control dalam prosedur 

pembiayaan talangan haji juga haruslah didukung dengan adanya suatu sistem 

informasi yang baik pula. Dimana sistem informasi ini sering disebut dengan 

sistem informasi manajemen. Sistem informasi ini sangatlah vital untuk 

menjalankan bisnis harian, dimana sistem informasi ini membantu sektor ekonomi 

dalam  melakukan investasi sehingga dapat dicapai tujuan bisnis strategisnya 

dengan baik.  

Perbankan Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) salah satu 

perkembangan dalam bidang ekonomi yang telah  memberi pengaruh luas terhadap 

upaya perbaikan umat dan kesadaran baru untuk mengadopsi dan ekspansi 

lembaga keuangan Islam. 

Perbankan syariah  mendapatkan yang besar dari seluruh masyarakat 

indonesia. Dalam  pandangan masyarakat, perbankan syariah dinilai paling sesuai 

dengan kondisi perekonomian Indonesia, hal ini dikarenakan kemudahan produk 

yang ditawarkan. Kegiatan usaha perbankan syariah pada dasarnya merupakan 

perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki 

pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga, melainkan atas 
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dasar prinsip syariah sebagaimana digariskan syariah Islam. berdasarkan prinsip 

syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan 

Nasabah untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, dan 

kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat 

makro maupun mikro. (Ascarya, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada,  2008 : h. 3) 

Perbankan Islam lahir sebagai tuntutan dari masyarakat Islam yang 

menginginkan adanya perbankan yang benar-benar menerapkan ajaran Islam.
 

(Sofiniyah Ghufron, Jakarta: Renaisan, 2005 : cet. Ke-1, h. 20.)
 

Pada umumnya yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah lembaga 

keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu 

lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan 

prinsip-prinsip syariah.  Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan 

masalah uang sebagai dagangan utamanya. (Heri  Sudarsono, Yogyakarta: Ekonisia, 2008 : h. 

27.) 

Bank   BNI Syariah   dengan   sistem   bagi   hasil   dirancang  untuk   

terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil 

usaha antara pemilik  dana  (shahibul mal)  yang menyimpan  uangnya di  

lembaga,  lembaga selaku pengelola dana (mudhharib), dan masyarakat yang 

membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola dana.
 

Dunia perbankan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat umum, keberadaannya 

merupakan sebuah kebutuhan bagi masyarakat yang ingin menanamkan modal 

atau  membutuhkan modal usaha, karena bank merupakan lembaga keuangan 

yang mempunyai peran penting dalam menggerakkan perekonomian termasuk 

pembiayaan haji. 
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Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji di laksanakan guna memenuhi pasar 

yang sedang berkembang. Selain itu, Ibadah haji mengandung lebih sedikit resiko 

dan memberikan keuntungan yang lebih baik jika dibandingkan dengan produk-

produk pembiayaan yang lain. Hal ini dikarenakan keuntungan yang diperoleh 

pihak Bank BNI Syariah merupakan Fee Base Income (upah) atas sewa jasa yang 

diberikan kepada nasabahnya.  

Latar belakang diatas dapat kita simpulkan bahwa permasalahan masyarakat 

melaksanakan ibadah haji untuk menyempurnakan ibadahnya dapat melakukan 

pembiayaan talangan haji pada Bank Syariah, hal ini dimaksudkan di karenakan 

peran Bank begitu penting  memperlancar dalam pencapaian tujuan. 

Uraian diatas, maka penulis tertarik mengankat topik ini adalah, adanya 

keserahan masyarakat yang belum dapat diatasi dengan Bank Syariah, Masih 

banyaknya masyarakat yang bertanya-tanya tentang manfaat kemurnian 

perbankan syariah dan kemurnian akad-akad yang diterapkan didalamnya, 

khususnya mereka yang ingin melaksanakan ibadah haji untuk kesempurnaan 

ibadahnya.  

B. Fokus Penelitian  

Penelitian ini lebih memfokuskan  pada Manajemen Pengelolaan Biaya 

Pelaksanaan Ibadah Haji pada Bank BNI Syariah Di Kota Kendari. Dalam 

membantu calon jamaah haji dalam melakukan pembayaran haji 

C. Rumusan Penelitian 

1. Manajemen apa diterapkan Bank BNI Syariah terhadap Biaya Pelaksanaan 

Ibadah Haji di Kendari? 
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2. Apa keuntungan Calon Jama’ah Haji terhadap Manajemen Pengelolaan Biaya 

Pelaksanaan Ibadah Haji pada Bank BNI Syariah di Kota Kendari? 

3. Faktor penghambat dan  faktor pendukung apa yang mempengaruhi Sistem 

Pengelolaan biaya Pelaksanaan ibadah haji pada Bank BNI Syariah di Kota  

Kendari? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui Manajemen yang diterapkan Bank BNI Syariah terhadap 

Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji di Kendari 

2. Untuk Mengetahui keuntungan Calon Jama’ah Haji terhadap Manajemen 

Pengelolaan Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji pada Bank BNI Syariah di Kota 

Kendari 

3. Untuk Mengetahui  Faktor penghambat dan  faktor pendukung yang 

mempengaruhi Sistem Pengelolaan biaya Pelaksanaan ibadah haji pada Bank 

BNI Syariah di Kota  Kendari 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis 

Memperkuat dan memperkaya wawasan pengetahuan penulis tentang 

perbankan syariah terutama Manajemen Pengelolaan Biaya Pelaksanaan 

Ibadah Haji pada Bank BNI Syariah Di Kota Kendari. 

2. Bagi Pihak Bank BNI Syariah  

Sebagai informasi tambahan bagi Bank BNI Syariah Cabang Kendari 

terhadap  biaya Pelaksanaan Ibadah Haji pada Bank BNI Syariah dan sebagai 
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informal tambahan bagi pihak bank untuk menjalani sistem pengelolaan  yang 

baik dan tanpa mempersulit para calon nasabah. 

F. Definisi Istilah 

1. Faktor-faktor yaitu hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan 

(mempengaruhi) terjadinya sesuatu. 

2. Berpengaruh yaitu daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan. 

3. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan atau Unit 

Usaha Syariah. 

4. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak 

kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik 

dilakukan sendiri maupun lembaga. 

5. BNI Syariah adalah lembaga perbankan syariah. Bank ini berdiri pada 1969, 

dahulu bernama Bank Jasa Arta, lalu diambil alih Bank Rakyat Indonesia, 

menjadi Bank Umum Syariah pada 2008. UUS Bank BNI digabung pada 

2009. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Syariah
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Rakyat_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/2008
https://id.wikipedia.org/wiki/2009

