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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu 

perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu 

sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan / 

keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah.  

Kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah adalah tujuan utama 

dalam perbankan syariah dalam menjalankan aktivitasnya sebagai 

lembaga intermediasi. Nasabah ditarik dengan tawaran produk-produk 

yang lebih kompetitif dan dipertahankan dengan memberi kepuasan. 

Praktek ekonomi Islam sudah mulai dilakukan masa kenabian 

Rasulullah SAW. Secara bertahap teori, syari’at dan praktek 

perekonomian terus terbangun seiring dengan perkembangan negara 

islam. Setelah Rasulullah wafat, generasi khulafaur rasyidin, dinasti 

ummayyah, dinasti abasyyiah, dinasti ustmaniayah, kerajaan mamamlik 

di mesir, kerajaan murabithin dan Muwahiddin di Maroko dan kerajan 

momngol di Asia dab Indi, telah mempraktekkan dan mengembangkan 

sistem perekonomian Islam dam memberikan kesejahteraan dan 

kemakmuran. Dalam suatu perekonomian tidak terlepas dari produksi, 

distribusi dan konsumsi, dan didalam dunia moderen 

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator 

pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. 

Keberadaan industry perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah 



2 PENDAHULUAN 

 

 

mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam 

kurun tiga decade ini.  

Pesatnya dalam praktek kerjasama dalam perbankan syariah, 

Secara kodrati manusia adalah sebagai makhluk sosial, sehingga 

manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam menjalani 

kehidupannya manusia akan dihadapkan pada suatu dilemasosial. 

Kerjasama menuntut interaksi antara beberapa pihak. Kerjasama 

merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau 

kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama dapat dimaknai 

sebagai bentuk hubungan antara beberapa pihak yang saling 

berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama juga dapat 

dimaknai sebagai dua orang atau lebih untuk melakukan aktivitas 

bersama yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu 

target atau tujuan tertentu. 

Misalnya Kerjasama BSI Syariah sebagai salah satu Lembaga 

keuangan di kota Kendari juaga melakukan suatu hubungan kerjasama 

dengan Kampus IAIN Kendari. Sebagai Lembaga keungan terutama 

pada sektor ini sanagatlah penting karena tanpa Kerjasama salah satu 

Lembaga tersebut tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan. 

PT. Bank Syariah Indonesia tbk merupakan bank hasil 

penabungan antara PT bank BNI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri 

kedalam Bank BRI syariah dimana BRIS merubah nama menjadi PT 

Bank Syariah Indonesia tbk (BSI). Penggabungan tersebut disetujui 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 4/KDK.02/2021 tanggal 27 

Januari 2021 tentang pemberian izin penggabungan PT Bank Syariah 
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Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah kedalam PT Bank BRI syariah Tbk 

menjadi izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai 

Bank Hasil penggabungan. Persetujuan Deewan Komisioner OJK 

tersebut mulai berlaku sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap perubahan Anggaran 

Dasar PT Bank BRI Syariah Tbk. Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Rebuplik Indonesia telah memberikan persetujuan melalui 

surat menteri hukum dan hak asasi manusia rebuplik Indonesia nomor 

AHU-0006268.AH.01.02 perihal persetujuan perubahan anggaran dasar 

PT Bank Syariah Indonesia Tbk tertanggal 01 Januari 2021. 

Kerjasama antara BSI dengan kampus Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Kendari tentang pembayaran SPPjuga menggunakan 

sistem mudharabah dimana kerjasama tentang Pembayaran SPP 

terealisasi pada tahun 2019 tersebut menuai banyak pujian diberbagai 

pihakterutama bagi hasil yang dilakukan antar kedua belah pihak 

tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pola Kerjasama BSI Cabang 

Kota Kendari Dengan Kampus Iain Kendari Dalam Pembayaran 

Uang Semester”. 

1.2 Fokus Penelitian 

Mempermudah dalam  menganalisis penelitian ini, maka 

peneliti memfokuskan masalah penelitian pada pola kerjasama antara 
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BRI Syariah Cabang Kendari dengan Institut Agama Islam Negri 

(IAIN) Kendari tentang pembayaran SPP mahasiswa. 

1.3 RumusanMasalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka 

peneliti dapat merumuskan masalah penelitian berupa: 

1. Bagaimana pola kerjasama antara Bank BSI dengan IAIN Kendari 

tentang pembayaran SPP Mahasiswa.? 

2. Bagaimana dampak kerjasama Bank BSI Cabang Kendari dengan 

IAIN kendari  dalam hal pembayaran SPP Mahasiwa.? 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana pola kerjasama Bank BSI Cabang Kendari dengan IAIN 

kendari terkait kerjasama dalam hal pembayaran SPP Mahasiwa ? 

2. Untuk mengetahui dampak kerjasama Bank BSI Cabang Kendari 

dengan IAIN kendari terkait kerjasama dalam hal pembayaran SPP. 

1.5 Manfaat  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak yaitu : 

1. Penelian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap 

bang dan kampus IAIN Kendari 

2. Bagi penulis, yaitu agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

tentang masalah yang diteliti dalam hal mengenai perbankan 

3. Bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa prodi perbankan syariah 

IAIN Kendari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan reverensi 

untuk penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini. 
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1.6  Defenisi Opersional 

Defenisi pola dapat diartikan bentuk atau model atau rancangan. 

Pola kerjasama berarti dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama. 

Adapun dalam konteks pendidikan suatu hubungan kerjasama 

merupakan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak atau 

lebih memiliki kedudukan yang sejajar dan saling menguntungkan 

dalam rangka mencapai tujuan dengan menerapkan prinsisp kerjasama. 

Disamping metode yang di gunakan untuk pola kerjasama 

terdapat juga beberapa jenis teknik pola kerjasama. Adapun jenis-jenis 

teknik pola kerjasama yang dapat dilakuakan adalah sebagai berikut: 

1. Pola kerjasama adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh 

dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih 

manfaat bersama maupun keuntungan bersama sesuai prinsip 

saling membutuhkan dan saling mengisi sesuai kesepakatan 

yang muncul. 

2. Pembayaran SPP bagi mahasiswa dapat dilakukan di bank-bank 

yang bekerja sama dengan kampus. 

Sedangkan definisi operasional penulis adalah sebagai berikut : 

Definisi yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan 

metode pola kerjasama.  Metode pola kerjasama ini sendiri merupakan 

pola  yang lazim di gunakan dalam praktek kerjasama. Pola kerjasama 

merupakan pola yang di lakukan sangat mebantu perusahaan dan 

pemberi dana sehingga tidak ada yang merasakan kerugian antara 

kedua belah pihak yang bekerjsama. 
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Untuk memperoleh kejelasan konsep dan pembahasan yang 

jelas dalam pembahasan dikemukakan beberapa penjelasan istila 

dengan pengertian dalam penelitian sebagai berikut: 

1. pola kerjasama adalah suatu jalinan kerjasama antara dua 

pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama melalui 

pembagian kerja yang terarah dan pada akhirnya jalinan 

kerjasama ini mampu mendapatkan tupoksi keuntungan 

bersama penyedia dana dengan yang menjalankan usaha  

2. pembayaran UKT adalah suatu transaksi pembayaran yang 

dilakukan oleh mahasiswa atau siswa yang menjalankan atau 

melanjutkan studi yang akan berlangsung kedepannya. 

1.7 Sistematika pembahasan 

  Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah 

dalam proses penyusunan skripsi ini yaitu 

BAB I  PENDAHULUAN 

  Bab ini berisikan uraian dari latar belakang, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

defenisi oprasional, dan sistematika pembahasan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

  Bab ini berisikan kajian terhadap penelitian terdahulu yang 

relevan, landasan teori mengenai (Pola Kerjasama Bank BSI 

dengan Kampus IAIN Kendari dalam Hal Pembayaran Uang 

Kuliah Tunggal (UKT) 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

  Bab ini berisikan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, 

waktu, dan tempat penelitian, data, dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data , dan teknik 

pemeriksaan keabsahan data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  Bab ini berisikan mengenai gambaran umum bank syari’ah 

Indonesia (sejarah bank Indonesia, visi dan misi bank 

syari’ah Indonesia, nilai-nilai bank syariah Indonesia, 

produk-produk bank syaria’ah Indonesia, Struktur organisasi 

BSI KC. Kendari A Silondae 2, hasil penelitian mengenai 

pola kejasama  dan pembahasan hasil. 

BAB V PENUTUP  

  Bab ini berisikan mengenai temuan studi berupa kesimpulan 

dari keseluruhan pembahasan dan saran saran-saran dari hasil 

kesimpulan tersebut serta bagi penelitian selanjutnya. 

 


