
BAB  1

PENDAHULUAN

1.1 Latar  Belakang

Seperti  yang  kita  ketahui  Indonesia  sebagian  besar  masyarakatnya  

adalah  umat  muslim,  sebagai  umat  muslim  tentunya  setiap  individu  memiliki  

keinginan  untuk  melaksanakan  ibadah  haji  sebagai  penyempurna  ibadahnya.  

Antara  lima  pilar  rukun  Islam,  menunaikan  ibadah  haji  merupakan  ibadah  

yang  menempati  posisi  paling  sulit  dalam  tingkat  keikhlasan,  karena  dalam  

pelaksanaannya  tidak  sekedar  meminta  pengorbanan  fisik,  melainkan  juga  

materi.  Oleh  karenanya,  tidak  semua  orang  Islam  sanggup  menunaikannya,  

kecuali  bagi  mereka  yang  mampu  dan  sanggup  menunaikannya  baik  secara  

materi  maupun  bekal  kemantapan  hati.

Pembahasan  produk  perbankan  syariah  kita  fokuskan  pada  produk  

penghimpunan  dana(funding),  produk  penghimpunan  dana  dalam  perbankan  

syariah  berupa  giro,  tabungan  dan  deposito.  

Adanya  ketentuan-ketentuan  tentang  ibadah  haji,  baik  ketentuan  dalam  

hukum  agama  maupun  ketentuan  dalam  hukum  positif  di  Indonesia  

menjadikan  lembaga-lembaga  perbankan  membuka  produk  bisnis  untuk  

menyimpan  dana   haji  melalui  produk  tabungan  haji.  Produk  tabungan  haji  

saat  ini  banyak  dimiliki  oleh lembaga  perbankan  baik  perbankan  syariah  

maupun  konvensional.  Adanya  produk  tabungan  haji  pada  lembaga  
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perbankan  merupakan  suatu  prospek  yang  bagus  ke  depannya  mengingat  di  

Indonesia  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam.  Produk  tabungan  haji 

perbankan  dan  perbankan  konvensional  memiliki  perbedaan  perlakuan  

terhadap  uang  yang  dialokasikan  dalam  tabungan  haji.  Tabungan  haji  

memudahkan  nasabah  untuk  menentukan  keberangkatan  haji  secara  terencana  

dan  membantu  nasabah  dalam  pengelolaan  dana  untuk  menunaikan  ibadah  

haji

Produk  tabungan  dalam  perbankan  syariah  memiliki  landasan  hukum  

sesuai  dengan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  No.  02/DSN-

MUI/IV/2000  tentang  Tabungan  yaitu:

1.1.1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang 

berdasarkan perhitungan bunga.

1.1.2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip 

mudharabah dan wadiah.

Undang-Undang  No.  21  tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  Pasal  

19  ayat  1  tentang  kegiatan  Bank  Umum  Syariah  meliputi :

a. Menghimpun  dana  dalam  bentuk  Simpanan  berupa  Giro,  Tabungan,  

atau  bentuk  lainnya  yang  dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan  Akad  

wadiah  atau  akad  lain  yang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syariah;

b. Menghimpun  dana  dalam  bentuk  Investasi  berupa  Deposito,  

Tabungan,  atau  bentuk  lainnya  yang  dipersamakan  dengan  itu  
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berdasarkan  Akad  mudharabah  atau  akad  lain  yang  tidak  bertentangan  

dengan  prinsip  syariah.

Tabungan merupakan produk bank yang paling menarikbagi masyarakat 

Indonesia pada umumnya. Banyak keuntungan yang akan didapat dengan menjadi 

nasabah tabungan. Selain dananya aman. Jenis tabungan yang sangat menarik 

pada saat sekarang ini adalah tabungan haji, mengingat Indonesia merupakan 

jaman terbesar dari seluruh dunia. Dalam hal ini pemerintah terus menerus 

memperbaiki peraturan tentang pelaksanaan ibadah haji, baik itu menyangkut 

prosedur pendaftaran haji, perlindungan, ataupun fasilitas para  jemaah haji dari

manasik sampai kegiatan di Tanah Suci Makkah.

Tabungan haji ini berbeda dengan tabungan pada umumnya, dimana apabila 

tabungan yang lainnya boleh diambil atau ditarik sewaktu – waktu. Hal ini 

berbeda dengan tabungan haji karena tabungan ini tidak bisa ditarik setiap saat. 

Tabungan ini diambil apabila saldo di dalam tabungan mencukupi untuk 

memperoleh porsi keberangkatan haji sesuai dengan ketetapan dari Departemen 

Agama yaitu dua puluh lima juta rupiah. Berarti nasabah tidak langsung dapat 

naik haji sebelum biaya untuk berangkat haji tersebut terpenuhi. Apabila nasabah 

telah mencukupi biaya perjalanan ibadah haji, kemudian nasabah datang ke 

Departemen Agama untuk melakukan foto dan menerima Surat Pendaftaran Pergi 

Haji (SPPH) hanya dengan menunjukkan buku tabungan hajinya. Setelah semua 

hal tersebut dilakukan, kemudian nasabah datang kembali ke bank agar 

didaftarkan melalui sistem SISKOHAT untuk memperoleh Bukti Pendaftaran 
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Ibadah Haji (BPIH). Lalu setelah itu kembali ke Departemen Agama baru nasabah 

memperoleh porsi keberangkatan.

Penulis memilih riset untuk tabungan haji karena  BTN Syariah merupakan 

salah satu bank syariah di Indonesia yang eksistensinya tidak diragukan lagi. 

Dalam pelaksanaan tabungan haji, tentusaja BTN Syariah tidak mau kalah dengan 

bank syariah lainnya dalam melihat peluang bisnis dari fenomena tersebut 

mengembangkan kegiatan operasionalnya dengan membuka banyak cabang salah 

satunya adalah BTN Syariah cabang Surabaya guna memenuhi kebutuhan 

tersebut. Produk tabungan haji tabungan haji pada BTN Syariah diberi nama 

Tabungan Baitullah Batara. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan tabungan 

mabrur para calon jemaah haji dapat menjalankan ibadah haji dengan tenang dan 

khusyu’ . dengan adanya tabungan haji yang ditawarkan oleh BTN Syariah , maka 

dalam penulisan tugas akhir ini, penulis memilih “Prosedur Pelaksanaan 

Tabungan Haji Di  BTN Syariah KCS Surabaya”

1.2 Penjelasan Judul

Prosedur

Tahap  kegiatan  untuk  menyelesaikan  suatu  aktivitas; metode  langkah  

demi  langkah  secara  pasti  dalam  memecahkan  suatu  masalah.

Pelaksanaan

Kegiatan, cara, langkah-langkah , metode untuk melakukan sesuatu.
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Tabungan

Simpanan  dari  pihak  ketiga  yang  penarikannya  hanya  dapat  dilakukan  

menurut  syarat-syarat  tertentu  yang  disepakati,  tetapi tidak  dapat  ditarik  

dengan  cek,  bilyet  giro  dan  atau  alat  lainya  yang  dapat  dipersamakan  

dengan  itu.

Haji

Rukun Islam  kelima  (kewajiban  ibadah)  yang  harus  dilakukan  oleh  

orang  Islam  yg  mampu  dengan   mengunjungi  Kakbah  pada  bulan  Haji  dan  

mengerjakan  amalan  haji,  seperti  ihram,  tawaf,  sai,  dan  wukuf.

Di 

Merupakan posisi untuk menunjukan tempat

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Syariah Surabaya

BTN Syariah adalah bank syariah yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasrakan prinsip-prinsip Syariah Islam.

1.3 Rumusan  Masalah

Untuk memberikan batasan tentang Tugas Akhir ini, maka penulis 

menuliskan beberapa masalah yang perlu di angkat serta dikaji guna memberikan 

solusi bersama yang bermanfaat bagi pembaca antara lain sebagai berikut :
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1.3.1 Bagimana ketentuan dan syarat-syarat tabungan haji?

1.3.2 Bagaimana fasilitas dan manfaat yang didapat dinikmati nasabah tabungan 

haji?

1.3.3 Bagaimana prosedur-prosedur  tabungan haji?

1.3.4 Bagimana bagi hasil dan pajak yang didapat nasabah dan BTN Syariah atas 

tabungan haji?

1.3.5 Apa usaha-usaha BTN syariah untuk menarik minat masyarakat terhadap 

tabungan haji? 

1.3.6 Adakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tabungan haji 

dan bagaimana penyelesaiannya?

1.4 Tujuan Pengamatan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang ingin dicapai 

penulis dalam Tugas Akhir ini maka penulis menjabarkan tujuan dari pengamatan 

yang akan dilakukan. Adapun tujuan adalah untuk :  

1.4.1 Untuk mengetahui ketentuan dan syarat-syarat tabungan haji

1.4.2 Untuk mengetahui fasilitas dan manfaat yang didapat dinikmati nasabah 

tabungan haji 

1.4.3 Untuk mengetahui prosedur – prosedur tabungan haji
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1.4.4 Untuk mengetahui bagi hasil yang didapat nasabah dan BTN Syariah 

atas tabungan haji?

1.4.5 Untuk mengetahui usaha-usaha BTN Syariah untuk menarik minat 

masyarakat terhadap tabungan haji.

1.4.6 Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan 

tabungan haji dan bagaimana penyelesaiannya?

1.5 Manfaat Pengamatan 

Adapun kegunaan Tugas Akhir ini adalah

1.5.1 Bagi Penulis :

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang prosedur pelaksanaan 

tabungan haji ini.

1.5.2 Bagi BTN Syariah Surabaya

Dapat dijadikan sebagai motivasi dalam meningkatkan layanan nasabah 

pemilik rekening tabungan mabrur

1.5.3 Bagi Pembaca :

Meberikan informasi tentang praktek dalam perbankan syariah, khususnya 

pada prosedur pelaksanaan tabungan  haji di BTN Syariah Surabaya. 

1.6 Metode Pengamatan  

Metode pengamatan yang digunakan untuk mendapatkan data guna

menyusun Tugas Akhir  ini adalah
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1.6.1 Metode wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

wawancara dengan pihak-pihak terkait secara langsung tentang 

permasalahan yang dibahas.

1.6.2 Data sekunder  yaitu mengambil data-data, catatan-catatan, dokumen-

dokumen dari bank yang bersangkutan yang berhubungan dengan 

permasalahan.

1.6.3 Studi pustaka yaitu mengambil data-data dari buku-buku perbankan yang 

berhubungan dengan permasalahan yang dibahas

1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Penulisan tugas akhir ini terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang , penjelasan judul, 

rumusan masalah, tujuan pengamatan, manfaat pengamatan,metode pengamatan , 

dan sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang relevan tentang 

perbankan dengan kajian penulis tentang bank syriah, fungsi, dan usaha, 

pengertian tabungan haji, serta tujuan dan manfaat tabungan ini.

BAB III GAMBARAN OBYEK PENGAMATAN 
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Pada bab ini tentang sejarah singkat berdirinya dan pekembangan 

berdirinya BTN Syriah Surabaya, struktur organisasi serta macam-macam produk 

dan jasa yang ditawarkan bank tersebut.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENGAMATAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang Bank Syariah 

menyediakan funding tabungan haji, manfaat dari tabunga haji dan menjawab 

permasalahan di  yang ada di BAB I 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang dapat diambil dari 

penulis terhadap pembahasan dan pengamatan yang dilakukan dan pemberian 

saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi BTN Syriah.


