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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan 

berdasarkan syariah  (hukum) islam, usaha pembentukan sistem ini didasari oleh 

larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga 

atau yang disebut dengan riba. Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 1992 tentang Perbankan, maka 

dalam operasional perbankan mulailah diberlakukan dual banking system dimana 

operasional perbankan nasional dapat didasarkan dengan “sistem bunga” dan atau 

sistem “syariah” yang pengelolaanya dijalankan oleh bank konvensional dan bank 

syariah (Rachmadi Usman, 2012 : 52). 

Menurut UU No. 21 tahun 2008 perbankan syariah adalah segala sesuatu 

yang menyangkut  tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya. Dalam  pengertian lain Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang 

usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas 

pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan 

prinsip syariah islam. Selain mengacu pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, peraturan Bank Indonesia dan OJK, dalam operasionalnya 
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perbankan syariah tidak terlepas dari aturan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah 

Nasional dalam bentuk Fatwa DSN, agar dalam melaksanakan kegiatanya tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional dapat 

memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang 

bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini 

dilakukan jika Dewan Syariah Nasional telah menerima laporan dari Dewan 

Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut 

(Muhammad Syafi’i Antonio, 2001 : 32).  

Perbankan Syariah sebagaimana halnya perbankan konvensional lainnya 

di  Indonesia adalah lembaga  intermediasy  yang  berfungsi mengumpulkan dana 

dan menyalurkannya kepada  masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaann. 

Dalam penyaluran dana (pembiayaan) pada nasabah, secara garis besar produk 

pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan atas dasar 

tujuan penggunaanya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, prinsip sewa, 

prinsip bagi hasil, dan akad pelengkap (Adiwarman Karim, 2013 : 97). 

Dalam perkembanganya, produk pembiayaan yang ditawarkan cukup 

banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi. 

Pemberian  pembiayaan yang diberikan merupakan salah satu kegiatan usaha bank  

syariah  dalam rangka mengelola dana agar produktif dan memberikan keuntungan. 

Kebutuhan  masyarakat  akan  pembiayaan ini tidak saja dibutuhkan oleh 

masyarakat yang berpenghasilan tidak tentu, tetapi juga masyarakat yang 

berpenghasilan tetap seperti pegawai (karyawan) yang berkerja pada perusahaan-

perusahaan  bahkan tak terkecuali Pegawai Negri Sipil (PNS). 
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Pemberian  pembiayaan pada umumnya oleh  bank syariah diperlukan 

jaminan, jaminan ini dijadikan sebagai salah satu persyaratan pemberian 

pembiayaan. Setiap pemberian suatu fasilitas pembiayaan harus menyerahkan 

jaminan berupa barang atau surat-surat berharga yang nilainya sesuai  dengan 

besarnya pinjaman  pembiayaan. Jaminan berfungsi untuk melindungi bank dari 

segala kemungkinan yang dapat terjadi. Pihak bank harus teliti dan cermat dalam 

melakukan penelitian terhadap segala bentuk jaminan yang diberikan oleh pihak 

debitur, sehingga di kemudian hari jaminan tidak menimbulkan masalah. 

Jaminan (agunan) yang diminta oleh pihak bank dari nasabah, menurut 

fatwa DSN MUI adalah agar nasabah serius dalam pesanannya. Jadi persyaratan 

adanya jaminan sebetulnya menjadi wajar karena hal tersebut juga tersirat dalam 

UU NO.10 tahun 1998 tentang perubahan UU NO. 7 tahun 1992 tentang perbankan. 

Di sana disebutkan bahwa jaminan (agunan) merupakan “keharusan” dalam 

beberapa produk LKS (Lembaga Keuangan Syari’ah).  

Konsep jaminan dalam hukum islam terbagi menjadi dua, ada jaminan 

berupa orang dikenal dengan istilah kafalah, ada jaminan yang berupa harta benda 

yang dikenal dengan istilah rahn. kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh 

penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau 

yang ditanggung. Sedangkan rahn menurut syara’ memiliki arti menjadikan suatu 

barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan 

hutang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian hutang dari 

barang tersebut (Sayyid As-Sabiq, 1995 : 136). Jaminan ini berfungsi untuk 

menjamin pelunasan pembiayaan jika dikemudian hari debitur tidak dapat melunasi 

hutangnya. Oleh karena itu dalam fatwa DSN No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang 
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pembiayaan yang disertai rahn dalam bagian ketiga mengenai ketentuan barang 

jaminan disebutkan dalam poin satu barang jaminan (marhun) harus berupa harta 

(mal) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat 

diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat 

berharga syariah lainnya. 

Pemberian fasilitas  pembiayaan  yang disediakan oleh banyak  bank 

syariah seiiring perkembangan saat ini terus berusaha untuk lebih memudahkan 

masyarakat untuk mendapat fasilitas pembiayaannya. Saat ini untuk para 

pegawai/karyawan (tetap)  perusahaan dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beberapa 

bank syariah memberikan kemudahan dalam fasilitas pembiayaan kepada karyawan 

atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dewasa ini cukup banyak pembiayaan yang 

dilakukan dengan hanya menggunakan SK sebagai jaminan ini, seperti yang 

disebutkan staf bisnis Bank Jabar Banten Syariah saat ini lebih dari 40.000 

pembiayaan yang diberikan dengan menggunakan SK. Tak heran memang 

dikarenakan proses pembiayaan ini memberikan kemudahan untuk calon nasabah 

yang tidak memiliki jaminan yang cukup dalam melakukan pembiayaan. 

Dalam pembiayaan ini, calon nasabah tidak perlu menyertakan jaminan 

seperti rumah ataupun kendaraan, namun dapat dengan hanya menggunakan SK 

kepegawaiannya sebagai jaminan. Dalam hal pemberian jaminan terhadap bank, 

yaitu hanya menyerahkan SK pada pihak bank, dan pembayaran cicilan dipotong 

langsung dari gaji nasabah yang bersangkutan. Hal tersebut sangat memberikan 

kemudahan untuk dapat mengajukan pembiayaan khususya SK PNS. Selintas tidak 

ada yang salah memang dengan konsep ini, namun jika dilihat lebih dalam penulis 

khawatir apabila dalam konsep ini juga diterapkan dalam pembiayaan bagi hasil.  
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Dalam pembiayaan bagi hasil posisi bank dan nasabah bukan sebagai 

kreditur dan debitur tapi kemitraan dimana bank sebagai pemilik modal dan 

nasabah sebagai pengelola. Adapaun keuntungan yang diberikan berdasarkan 

nisbah bagi hasil yang ditetapkan dari keuntungan yang diterima, artinya dalam hal 

ini terdapat ketidakpastian keuntungan yang diberikan bisa saja bukan hanya bagi 

hasil (profit) tapi juga bagi rugi (loss). Jika dikemudian hari terjadi kerugian dalam 

usaha yang dijalankan nasabah dan bukan karena kelalaian nasabah maka pihak 

bank harus menerima bagi rugi, namun jika hal tersebut diakibatkan dari kelalaian 

nasabah makan nasabah wajib mengganti atas kerugian tersebut. 

Dari penjelasan diatas, hipotesis  awal penulis melihat permasalahan jika 

pembiayaan yang dilakukan dengan menjadikan SK PNS sebagai jaminan apabila 

diterapkan dalam pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah. Dalam pembiayaan 

bagi hasil tentunya keuntungan yang diberikan tidak pasti (uncertainty) hasil yang 

diberikan pun fluktuatif tergantung keuntungan yang diterima, sedangkan dalam 

konsep ini pembayaran tetap langsung dipotong dari gaji nasabah yang 

bersangkutan. Selain itu jika dikemudian hari usaha nasabah tersebut terjadi 

kerugian yang bukan diakibatkan oleh kelalaian nasabah bagaimana dengan proses 

pembayaran yang dilakukan. 
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B. Rumusan Masalah 

Saat ini dibeberapa perbankan syariah dalam memberikan fasilitas 

pembiayaan dapat menggunakan SK sebagai jaminan, kemudian pembayaranya 

dilakukan kerjsama dengan memotong langsung dari gaji nasbah. Hal ini khawatir 

apabila diterapkan dalam pembiayaan bagi hasil, karena pembiayaan bagi hasil 

berdasarkan kemitraan tentunya keuntungan yang diberikan tidak pasti 

(uncertainty) hasil yang diberikan pun fluktuatif tergantung keuntungan yang 

diterima. Berdasarkan hal tersebut penulis merumuskan beberapa pertanyaan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan dengan menggunakan SK sebagai 

jaminan di perbankan syariah? 

2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan dengan 

menggunakan SK sebagai jaminan di perbankan syariah? 

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembiayaan dengan 

menggunkan SK sebagai jaminan di perbankan syariah? 

 

C. Tujuan  dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan dengan menggunakan SK sebagai 

jaminan di perbankan syariah 
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b. Untuk mengetahui proses penyelesaian pembiayaan bermasalah pembiayaan 

dengan menggunakan SK sebagai jaminan di perbankan syariah 

c. Untuk mengetahui persfektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembiayaan 

dengan jaminan SK pegawai di Perbankan Syariah. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Kegunan secara teoritis 

1) Memberikan sumbangan pengetahuan tambahan yang berguna dan 

bermanfaat  dalam perkembangan ilmu hukum ekonomi syariah, 

khususnya mengenai jaminan baik al-rahn ataupun kafalah.  

2) Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi islam bagi 

akademisi dan praktisi sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan 

penerapan jaminan. 

b. Kegunaan secara praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi yang 

bermanfaat kepada masyarakat umum, khususnya para pihak yang terlibat 

dalam perbankan syariah. 

D. Tinjauan Pustaka 

Penulis sempat meninjau beberapa skripsi dan jurnal terdahulu yang 

membuat penelitian tentang pembiayaan yang berkaitan dengan jaminan yaitu 

skripsi yang dilakukan oleh Yani Mulyani, yang meneliti Pelaksanaan Penjualan 
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Marhun pada Pembiayaan Rahn di BPRS Ishlahul Ummah Cimahi. Hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa pelaksanaan penjualan atau pelelangan marhun pada produk 

rahn di BPRS Ishlahul Ummah sudah sesuai dengan ketentuan syariah dan fiqih 

muamalah karena pada pelaksanaan penjualan atau pelelangan marhun dilakukan 

bagi nasabah yang tidak dapat membayar pelunasan pada saat jatuh tempo akan 

tetapi terdapat ketidaksesuaian antara teori fiqh muamalah serta fatwa Dewan 

Syariah Nasional (DSN) pada praktik pengambilan keuntungan dari hasil penjualan 

atau pelelangan marhun dimana kelebihan dari hasil penjualan atau pelelangan 

marhun dijadikan sebagai pendapatan karena dalam pembiayaan rahn terdapat hak 

dan kewajiban bagi masing-masing pihak dimana hak murtahin ialah 

mengembalikan sisa penjualan marhun kepada rahin dan hak rahin ialah 

mendapatkan sisa dari hasil penjualan marhun. (Yani Mulyani, 2013 ; 63-68) 

Adapun penelitian yang dilakukan Erli Nuryadi mengenai Analisa 

Pemberian Bank Garansi Dalam Sistem Syariah dan Pelaksanaanya di PT. Bank 

Muamalat Indonesia. Dimana hasil penelitiannya bahwa pelaksanaan pemberian 

bank garansi dengan akad kafalah di PT. Bank Muamalat Indonesia dilaksanakan 

beberapa tahap antara lain permohonan penerbitan kafalah, tahapan analisa, 

keputusan pemberian kafalah, kemudian pengikatan akad kafalah, sampai yang 

terakhir penyelesaian pemberian kafalah. Dan ketentuan bank garansi yang 

dilakukan di PT. Bank Muamalat Indonesia telah terkonsep sesuai dengan fatwa 

Dewan Syariah Nasional. (Erli Nuryadi, 2008 ; 71-74) 

 Penelitian yang dilakukan Eti Yuliani mengenai Penilaian Agunan Pada 

Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto. 

Hasil dari penelitian ini bahwa analisis penilaian agunan pada pembiayaan 
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murabahah di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto adalah pertama  yaitu 

mengetahui barang apa yang akan dijaikan sebagai barang agunan, kemudian bank 

menganalsisis apakah barang tersebut mampu diterima dan memberikan 

pembiayaan kepada nasabah atau tidak, bank syariah mandiri kantor cabang 

purwokerto dalam memberikan pembiayaan dengan nasabahnya menggunakan 

plafon 80% dari nilai barang agunan yang diberikan. Adapun cara lain barang 

agunan yang berupa  kendaraan bermotor, bank  dalam  menganalisa dengan 

menggunakan pendekatan pasar dimana  bank harus tahu berapa harga pasaran dari 

kendaraan motor tersebut pada saat ini, dan bank mampu menerima hanya  agunan 

yang berumur 5 tahun  dari umur pembelian. (Eti Yuliani, 2016 ; 68-70) 

Berdasarkan hal diatas bisa dilihat perbedaan dengan penelitian yang 

dilakukan penulis saat ini, penelitian yang pertama menelititi mengenai proses 

praktek penjualan barang yang menjadi jaminan oleh pihak bank BPRS Ishlahul 

Ummah Cimahi dengan fiqh muamalah dan fatwa DSN. Kemudian yang kedua 

meneliti  pelaksanaan bank garansi yang menggunakan akad kafalah di Bank 

Muamalat Indonesia. Dan yang terakhir meneliti proses penilaian barang jaminan 

yang dilakukan pihak bank sehingga dapat memberikan pembiayaan. Dari kedua 

penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini 

yang berfokus pada pembiayaan dengan jaminan SK, dimana penulis meneliti 

dalam perspektif hukum ekonomi syariah mengenai pembiayaan dengan jaminan 

SK tersebut. 
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E. Kerangka Pemikiran 

Pembiayaan adalah suatu proses mulai dari analisis kelayakan pembiayaan 

sampai kepada realisasinya. Dalam memberikan pembiayaan pihak bank harus 

melakukan analisis kelayakan terlebih dahulu terhadap nasabah yang akan 

melakukan pembiayaan, Pada pasal 29 ayat (3) undang-undang perbankan 

menentukan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 

syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara 

yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan 

dananya kepada bank. 

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan 

permohonan pembiayaan yang akan diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal 

dengan prinsip 5C, sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar 

kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Adapun menurut 

(Hermansyah, 2005 : 59-60) prinsip 5C tersebut diantaranya character, capacity, 

capital, condition, dan collateral. 

1. Character merupakan penilaian bank terhadap karakter calon nasabah, Bank 

harus meyakini bahwa calon nasabah mempunyai niatan yang baik atau 

mempunyai keinginan untuk memnuhi kewajiban membayara kembali 

pembiayaan yang telah diberikan bank.  

2. Capacity merupakan analisis terhadap kemampuan keuangan calon nasabah 

dalam memenuhi kewajibanya sesuai jangka waktu pembiayaan, hal ini sangat 

penting karena merupakan sumber utama pembiayaan. 
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3. Capital yaitu jumlah modal atau uang yang dimiliki calon nasabah yang akan 

disertakan pada proyek pembiayaan yang akan dibiayai.   

4. Condition adalah analisis terhadap kondisi perekonomian, dimana bank harus 

mempertimbangkan prospektif atau tidaknya calon nasabah yang akan 

dibiayaai selain itu juga mempertimbangkan dampak kondisi ekonomi 

terhadap usaha yang dibiayaai tersebut. 

5. Collateral merupakan agunan yang diberikan calon nasabah kepada pihak bank 

atas pembiayaan yang diajukanya, ketika nasabah tidak dapat membayar 

dikemudian hari jaminan / agunan ini bisa menjadi sumber pembayaran kedua 

atas pembiayaanya.  

Hal diatas dilakukan pihak bank untuk meminimalisir terjadinya 

pembiayaan bermasalah dikemudian hari. Untuk mengurangi resiko tersebut, 

jaminan dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas 

kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai 

dengan  yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh 

nasabah.Jaminan diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian antara kedua 

belah pihak dan prinsip kehati-hatian dari kelalaian dalam membayar angsurannya 

dan mengurangi kemungkinan terjadinya resiko-resiko, karena jaminan bisa 

menjadi second way out atau solusi pembayaran kedua jika dikemudian hari calon 

nasabah tidak dapat mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank, 

oleh karena itu pembiayaan yang diberikan oleh bank harus memperhatikan asas-

asas perkreditan atau pembiayaan diatas.  
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Dapat dilihat skema jaminan dalam pembiayaan yaitu sebagai berikut : 

Gambar 1.1 

Jaminan Dalam Pembiayaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hal tersebut diperbolehkan dalam hukum islam, hukum islam senantiasa 

berusaha mewujudkan kemaslahatan, dalam kegiatan bermuamalah dari segi objek 

ataupun prosesnya diatur dalam hukum islam dalam rangka mensejahterakan dan 

keadilan yang terhindar dari maisyir, gharar, riba, dan penipuan. Islam 

membolehkan umatnya untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam bentuk apapun, 

asal membawa kepada kemashlahatan hidup manusia tanpa ada pihak yang 

dirugikan ataupun didzalimi, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Al-Qur’an 

dan Al-Hadist. 

  

Transaksi 

Pemberian Jaminan 

Nasabah Bank 

Barang Jaminan  

Pembiayaan 
Pemberian Pembiayaan 
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Hal ini sesuai kaidah umum muamalah : 

 

َعلَى َتْحِرْيِمَهااألَْصُل ِفي الُمَعاَملَِة اإلَِباَحُة االَّ أَْن َيُد لَّ  َدلِْيٌل   

 

“Hukum asal  semua bentuk muamlah adalah boleh dilakukan kecuali ada 

dalil yang Mengharamkannya.” (A Dzajuli, 2007 : 138) 

Karena aspek muamalah merupakan salah satu ijtihad yang akan terus 

berkembang mengikuti perkembangan zaman kehidupan manusia, namun agar 

muamalah yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syara’ maka  

segala kegiatan muamalah harus mengandung asas-asas muamalah. Berdasarkan 

pada apa yang dikemukakan oleh para fuqaha ketika mendeskripsikan fiqh 

muamalah maka setidaknya ada 4 prinsip muamalah yaitu:   

1. Pada asalnya muamalah itu diperbolehkan sampai ada dalil yang 

mengharamkannya .   

2. Muamalah itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka (‘an-taradhin) 

ketika melakukan transaksi hendaklah keduabelah pihak  melakukannya 

dengan suka sama suka karena ketika salah satu pihak merasa tidak setuju maka 

dikhawatirkan aka nada permasalahan di kemudian hari .  

3. Mumalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan kemaslahatan dengan 

menolak kemudharatan, ketika transaksi itu mendatangkan kemaslahatan bagi 

orang banyak ataupun bagi kedua belah pihak maka transaksi tersebut 

diperbolehkan oleh syara’ .  

4. Dalam muamalah itu harus terlepas dari unsur gharar, kezaliman dan unsur 

lain yang diharamkan berdasarkan syara’ (Yadi Janwari, 2005 : 130). 
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Dengan demikian bentuk muamalah boleh dilakukan asal membawa 

kepada kemashlahatan hidup manusia tanpa ada pihak yang dirugikan ataupun 

didzalimi pada dasarnya dibolehkan asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan 

Al-Qur’an dan Al-Hadist  karena aspek muamalah merupakan salah satu ijtihad 

yang akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman kehiidupan manusia 

agar muamalah yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syara’ maka  

segala kegiatan muamalah harus mengandung asas-asas muamalah yaitu: 

1. Asas  Tabadul  manafi, artinya segala bentuk kegiatan muamalah harus 

memberikan keuntungan manfaat . 

2. Asas pemerataan artinya prinsip keadilan dalam muamalah agar harta itu tidak 

hanya dikuasai oleh sebagian orang saja tetapi terdistribusi secara merata. 

3. Asas ‘an taradhin, artinya setiap kegiatan muamalah antara 2 pihak harus atas 

dasar kerelaan masing-masing. 

4. Asas ‘adam al-gharar artinya bahwa setiap bentuk muamalah tidak boleh ada 

gharar yaitu tipu daya / sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan. 

5. Asas  Al-birr  wa-taqwa  artinya bentuk muamalah dilakukan dalam rangka 

pelaksanaan saling menolong .  

6. Asas musyarakah artinya setiap bentuk muamalah merupakan bentuk 

kerjasama antara satu pihak yang menguntungkan dengan satu pihak yang 

bersangkutan attaupun bagi seluruh masyarakat. (Juhaya S Praja, 1995 : 113-

114) 

Perbankan Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya seperti 

menghimpun dana, menyalurkan dana, dan kegiatan lainya tidak terlepas dari 

serangkaian regulasi yang mangaturnya, Karena kegagalan dari sebuah bank dapat 
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menimbulkan dampak pada perekonomian secara menyeluruh. Oleh karena itu 

perbankan syariah pun dalam operasionalnya harus mematuhi regulasi-regulasi 

terkait, seperti undang-undang mengenai perbankan, peraturan Bank Indonesia, 

peraturan Otoritas Jasa Keuangan, fatwa DSN dan peraturan lainya yang terkait. 

Tujuan dari adanya regulasi-regulasi tersebut tidak lain adalah untuk melindungi 

dana nasabah dan kelangsungan bank sendiri. Dalam ilmu hukum, disebutkan 

bahwa ada beberapa teori mengenai  tujuan hukum yaitu: 

1. Teori Etis, dalam teori ini memandang bahwa tujuan hukum hanya untuk 

keadilan semata dan hanya merupakan kesadaran etis kita mengenai apa yang 

dirasa adil dan tidak adil. Terdapat kekurangan dalam teori ini, hal ini 

disebutkan oleh Van Apeldoorn yang menurtnya keadilan menurut teori ini 

berat sebelah, dikarenakan melebih-lebihkan kadar keadilan, sebab tak cukup 

memperatikan keadaan yang sebenarnya. 

2. Teori Utilitis, dalam teori ini disebutkan bahwa “the greatest good of the 

greates number” yang pada hakikatnya tujuan hukum itu adalah mencari 

kebahagian yang merupaakan kemanfaatan dari hukum itu sendiri, teori ini 

dianut oleh Jeremi Bentham. 

3. Teori Campuran, dalam teori ini merupakan gabungan dari tujan hukum 

menurut Teori Eetis dan Teori Utilitis, jadi dengan demikian tujuan pokok 

hukum adalah ketertiban yang menjadi fundamental dan keadilan berdasarkan 

perkembangan zaman. 
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F. Langkah - Langkah Penelitian 

Langkah –langkah penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum 

normatif empiris, metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya 

merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya 

penambahan berbagai unsur empiris. Metode hukum normatif adalah metode 

penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder.(Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001 ; 13-14) Hal ini dilakukan 

untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip syariah yang 

digunakan untuk mengatur perbankan syariah, khususnya mengenai penerapan 

jaminan dalam pembiayaan. Kemudian pendekatan hukum empiris adalah 

penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer. .(Soerjono Soekanto & 

Sri Mamudji, 2001 ; 14)  Metode penelitian ini berfungsi untuk melihat hukum 

dalam arti  nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan 

masyarakat  dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.  

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder 

(secondary data) dan data primer (primary data). 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh / didapatkan langsung dari 

sumber pertama. Data primer berupa data hasil wawancara terkait prosedur 
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pembiayaan dengan jaminan SK di Perbankan Syariah, yang dilakukan di Bank 

Jabar Banten Syariah Pusat Bandung, Bank Perkreditan Rakyat Syariah Artha 

Fisabilillah Cianjur, Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Soeta Bandung. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan 

dan dokumen, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen, 

hasil penelitian yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.  

3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif. 

Data kualitatif adalah tampilan kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh 

peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap 

makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.(Suharsimi Sukanto, 2010 ; 25) 

Dalam kata lain data yang diperleh dari hasil penelaahan dan kajian kemudian 

dilakukan analisis dan akhirnya mengambil kesimpulan yang dituangkan dalam 

bentuk tertulis. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapat data diatas, penulis menggunakan teknik-teknik 

pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna 

dalam suatu data tertentu. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi 

mengenai masalah yang akan diteliti dengan cara bertanya langsung dengan 

staf Perbankan Syariah. 
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b. Observasi 

Observasi adalah kegiatan yang mengamati dan mencermati serta 

melakukan pencatatan data atas informasi yang sesuai dengan konteks 

penilaian. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan 

secara langsung ke lokasi penelitian, untuk mengamati bagaimana proses 

pembiayaan dengan jaminan SK di Perbankan Syariah.  

c. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah untuk mencari dan mengumpulkan konsep-

konsep atau teori yang ada dan relevan dengan penelitian yang dilakukan. 

Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data dari literatur seperti 

buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

5. Analisis Data  

Langkah terakhir yang dilakukan penelitian adalah menganalisis data, 

analisis data yang dilakukan peneliti menggunakan motede kualitatif dengan cara : 

a. Mengkaji semua data yang terkumpul, baik dari sumber data primer maupun 

sekunder; 

b. Mengklasifikasikan data kedalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan 

perumusan masalah; 

c. Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya 

itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian 

ini;  

d. Menyimpulkan, tahap ini merupakan tahapan terakhir penelitian. Yaitu 

menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan mengacu kepada 

perumusan masalah. 


