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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Krisis perbankan nasional yang pernah terjadi telah memberikan ibroh 

(pelajaran dan nasihat) tentang perlunya segera dilakukan perbaikan dan 

penyempurnaan terhadap sistem perbankan konvensional. Juga tentang perlunya 

diformalisasi dan disosialisasikannya sistem perbankan alternatif yang dikelola 

secara amanah, halal, profesional, menguntungkan, serta rentan menghadapi badai 

krisis. Hal ini merupakan kunci utama upaya penyehatan perbankan Indonesia. 

Sejak digagaskannya sebuah bank Islam yang bersih dari sistem riba (usury-

interest) pada tingkat internasional, yaitu pada Konferensi Negara-negara Islam 

sedunia, 21-27 April 1969, teranyata perkembangan bank Islam atau bank syariah 

di berbagai negara cukup menggembirakan. Di Indonesia sendiri, atas prakarsa 

Majelis Ulama Indonesia bersama kalangan pengusaha umat Islam sejak 1992 

telah beroperasi sebuah bank syariah yang bernama Bank Muamalat Indonesia 

(BMI) yang mengacu pada PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Bagi Hasil. 

 Respon pemerintah yang lebih positif atas perkembangan bank syariah di 

tanah air semakin kita rasakan dengan disahkannya Undang-undang RI No. 10 

Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan. Secara legal, perbankan syariah telah diakui sebagai subsistem 

perbankan nasional. Di samping itu, pemerintah memberikan kesempatan yang 

seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan usaha 



2 
 

 
 

berdasarkan prinsip syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum 

untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan 

prinsip syariah (Sutan Remy, 2005: ix-x). 

 Sehubungan dengan semangat yang terkandung dalam Undang-undang No. 

10 Tahun 1998 itu, yaitu semangat mendorong tumbuh dan berkembangnya jasa-

jasa perbankan Islam sebagai alternatif pembiayaan yang dapat diberikan oleh 

pasar keuangan Indonesia, maka dunia perbankan Indonesia dan masyarakat 

pengguna jasa perbankan perlu diberi orientasi yang benar mengenai apa itu bank 

Islam atau bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Bank 

yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah berlaku pula 

prudential standards atau rambu-rambu kesehatan bagi perbankan yang 

ditentuakan oleh Undang-undang Perbankan dan ketentuan-ketentuan Bank 

Indonesia sebagaimana halnya bank konvensional. 

 Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank Islam, seperti 

halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi 

(intermediary institution), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan 

menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang 

membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa 

bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (interest fee), 

tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan 

kerugian (profit and lost sharing principle atau PLS principle). Seperti juga bank 

konvensional, selain memberikan jasa-jasa pembiayan bank, bank syariah juga 

memberikan jasa-jasa lain, seperti jasa kiriman uang, pembukaan letter of credit , 
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jamiman bank, dan jasa-jasa lain yang biasanya diberikan oleh bank konvensional 

(Sutan Remy, 2005: ix-x). 

 Kebutuhan masyarakat akan kecepatan, kehandalan dan keamanan dalam 

bertransaksi semakin meningkat seiring dengan globalisasi perekonomian dunia. 

Para pelaku usaha tentunya menginginkan agar kegiatan usaha dapat terus 

berputar dan kecepatan pembayaran/ bertransaksi dapat menunjang kegiatan usaha 

(http://www.bi.go.id/SistemKliringNasionalBankIndonesia). 

 Bank Syariah Mandiri menyadari sepenuhnya keperluan nasabah dan 

merupakan tujuan Bank Syariah Mandiri untuk memperlancar kegiatan sistem 

pembayaran bagi nasabahnya melalui jasa operasional. Salah satu mekanisme 

dalam sistem pembayaran yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung 

Bandung adalah kliring, yaitu penagihan warkat bank lain dimana lokasi bank 

tertariknya berada di dalam satu wilayah kliring.  

 Kliring merupakan jasa penyelesaian hutang-piutang antar bank dengan cara 

saling menyerahkan warkat-warkat yang akan di kliringkan di lembaga kliring. 

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/2005 Tentang Sistem 

Kliring Bank Indonesia Pasal 1 ayat (4) dijelaskan bahwa pengertian Kliring 

adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar perserta kliring baik 

atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya 

diselesaikan pada waktu tertentu. 

 Warkat kliring ialah alat lalu lintas pembayaran giral yang diperhitungkan 

dalam kliring. Warkat kliring terdiri dari cek, bilyet giro, surat bukti penerimaan 

transfer dari luar kota, wesel bank untuk tranfer kredit, dan nota debet, semuanya 
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dinyatakan dalam mata uang rupiah dan bernilai nominal penuh (100% fac value) 

( Thomas, dkk., 1999: 83). 

 Kliring terbagi kedalam 2 (dua) jenis transaksi yaitu transfer debet dan 

transfer kredit. Transfer debet/ kliring debet yaitu pengiriman warkat 

(menggunakan cek, bilyet giro atau warkat debet lainnya) atau data keuangan 

elektronik debet. Sedangkan transfer kredit yaitu pengiriman transfer / data 

keuangan elektronik kredit. Dalam hal ini, penulis akan menganalisis tentang 

warkat dalam pelaksanaan kliring debet. 

 Kliring debet terjadi ketika nasabah akan mencairkan dan atau 

memindahbukukan uang yang tertera pada cek/ bilyet giro dari bank lain di Bank 

Syariah Mandiri. Dalam proses ini pihak bank yang menerima cek akan 

melakukan penagihan warkat kepada bank tertarik melalui lembaga kliring di 

wilayah setempat. Dalam proses penagihan warkat ini dibutuhkan waktu yang 

cukup lama kurang lebih 2 x 24 jam untuk mencairkan cek/ bilyet giro yang 

berhasil dikliringkan kemudian bank akan menambahkan saldo ke rekening 

nasabah yang dituju atau memindahbukukan nasabah di bank tertarik kepada 

nasabah di Bank Syariah Mandiri, untuk memindahkan sejumlah uang dari 

rekening nasabah penarik warkat ke nasabah penerima warkat. Namun, apabila 

kliring tersebut tidak berhasil dengan alasan tertentu atau warkat tersebut ditolak 

maka warkat tersebut tidak dapat dicairkan atau dipandahbukukan ke rekening 

nasabah yang bersangkutan. 

 Bank Syariah Mandiri hanya menerima amanat dan mewakili (wakalah) 

nasabah dimana pihak bank adalah wakil (yang mewakili) sedangkan nasabah 
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adalah muwakkil (yang mewakilkan) serta dikenakan biaya kliring BSM yang 

besarnya sesuai dengan ketentuan Bank Syariah Mandiri. Apabila warkat yang 

ditagihkan ditolak bank tertarik, maka Bank Syariah Mandiri tidak bertanggung 

jawab. 

 Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa al-wakalah  adalah “akad penyerahan 

kekuasaan, pada akad itu, seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya 

dalam bertindak ”. 

 Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa 

kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu 

(http://elibrary.unisba.ac.id). 

 Dengan demikian, melihat kepada ketentuan aplikasi produk operasional jasa 

BSM Kliring ini, menarik saya untuk melakukan penelitian tentang Pelaksanaan 

Penagihan Warkat pada Produk Jasa Kliring dengan Prinsip Wakalah di 

Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung Bandung. 

B. Rumusan Masalah 

 Dari pemaparan latar belakang di atas rumusan masalah yang akan penulis 

angkat adalah : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan penagihan warkat pada produk jasa kliring dengan 

prinsip wakalah di Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung Bandung? 

2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah mengenai pelaksanaan penagihan warkat 

pada produk jasa kliring dengan prinsip wakalah di Bank Syariah Mandiri 

KCP Ujungberung Bandung? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penagihan warkat pada produk jasa kliring 

dengan prinsip wakalah di Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung Bandung. 

2. Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah mengenai pelaksanaan penagihan 

warkat pada produk jasa kliring dengan prinsip wakalah di Bank Syariah 

Mandiri KCP Ujungberung Bandung. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

 Hal yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah untuk menambah 

pengetahuan dan pemahaman mengenai pelaksanaan penagihan warkat pada 

produk jasa kliring di Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung Bandung. 

2. Bagi Bank Syariah Mandiri 

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi masukan dan 

dapat dijadikan sebagai referensi bagi perkembangan dan kemajuan Bank Syariah 

Mandiri KCP Ujungberung Bandung dan bank-bank lain pada umumnya. 

3. Bagi Masyarakat 

 Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan masyarakat mengenai sistem operasional Bank Syariah Mandiri 

terutama dibidang jasa operasional kliring. 

E. Kerangka Pemikiran 

 Menurut istilah (terminologi) dalam buku Fiqih Muamalah karangan Hendi 

Suhendi (2010: 44) yang dimaksud dengan akad adalah: 
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 “Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara‟ yang menetapkan 

keridhaan kedua belah pihak” 

 “Berkumpulnya serah terima di antara dua pihak atau perkataan seseorang 

yang berpengaruh pada kedua pihak” 

 “Terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan 

adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum” 

 Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang 

Perbankan Syariah Pasal 13 bahwa Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank 

Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain yang memuat adanya hak 

dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. 

 Dengan demikian, dari berbagai penjelasan mengenai akad di atas dapat 

disimpulkan bahwa akad ialah suatu perbuatan yang menunjukkan adanya 

perjanjian atau perikatan antara dua pihak atau lebih dengan menyatakan ijab 

qabul sebagai suatu tanda adanya serah terima yang menimbulkan hak dan 

kewajiban yang berpengaruh bagi masing-masing pihak serta memenuhi rukun 

dan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan prinsip syariah. 

 Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja 

dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka 

timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltijam yang diwujudkan oleh akad, rukun-

rukun akad ialah sebagai berikut: 

a. „Aqid ialah orang berakad 

b. Ma‟qud „alaih ialah benda-benda yang di akadkan 

c. Maudlu‟ al „aqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. 
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d. Shighat al „aqd ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang 

keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam 

mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak 

yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Hal yang harus 

diperhatikan dalam shighat ialah harus jelas pengertiannya, harus bersesuaian 

antara ijab dan qabul, dan menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-

pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau 

ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling ridha. 

Syarat–syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad, ialah:  

a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad 

orang yang tidak cakap bertindak , seperti orang gila, orang yang berada di 

bawah pengampuan (mahjur) karena boros atau yang lainnya. 

b. Yang dijadikan objek dapat menerima hukumnya. 

c. Akad itu di izinkan oleh syara‟, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak 

melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang. 

d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara‟. 

e. Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila rahn dianggap 

sebagai imbangan amanah. 

f. Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. Maka orang yang 

berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batallah ijabnya. 

g. Ijab dan qabul harus bersambung sehingga bila seseorang yang beijab sudah 

berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.   



9 
 

 
 

 Fiqih muamalah membagi akad menjadi dua bagian yaitu akad tabarru‟ dan 

akad tijarah/ mu‟awadah ( Adiwarman, 2006: 66). 

1. Akad Tabarru‟ 

 Akad tabarru’ (gratuitous contract) adalah segala macam perjanjian yang 

menyangkut not- for profit transaction (transaksi nirlaba). Akad tabarru‟ 

dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan, 

sehingga pada hakikatnya akad tabarru‟ tidak digunakan untuk transaksi bisnis 

yang mencari keuntungan komersial. Dalam akad tabarru‟, pihak yang berbuat 

kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun atau mengambil 

laba kepada pihak lain. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut 

boleh meminta kepada counter-part-nya untuk sekedar menutupi biaya (cover the 

cost) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabarru’. 

2. Akad Tijarah 

Akad tijarah/ mu‟awadah (compensaional contract) adalah segala macam 

perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad-akad ini dilakukan 

dengan tujuan mencari keuntungan, sehingga akad ini bersifat komersial. 

Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad tijarah di bagi 

menjadi dua kelompok, yakni natural certainty contracts dan natural uncertainty 

contracts.  

Natural certainty contracts (NNC) dimana kedua belah pihak saling 

mempertukarkan aset yang dimiliki, karena aset tersebut merupakan objek 

pertukaran, baik barang atau jasa. Pertukaran tersebut harus ditetapkan di awal 

akad dengan pasti, baik jumlah (quantity), mutu (quality), harga (price), dan 
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waktu penyerahannya (time of delivery). Dalam kontrak ini masing-masing pihak 

berdiri sendiri tidak ada pertanggungan resiko bersama. Yang termasuk dalam 

kategori ini adalah kontrak jual beli, upah-mengupah, sewa-menyewa, dan lain-

lain. Sedangkan dalam natural uncertainty contracts, pihak-pihak yang 

bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik real assets maupun financial 

assets) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko bersama-sama 

untuk mendapatkan keuntungan. Kontrak ini tidak memberikan kepastian 

pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktunya, yang termasuk dalam 

kontrak ini adalah musyarakah, mudharabah, dan lain-lain. 

 Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil 

yang melarangnya, sehingga ketika suatu transaksi baru muncul dan belum 

dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat 

diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil al-Qur’an dan al-Hadist yang 

melarangnya, baik secara eksplisit maupun implisit ( Adiwarman, 2006: 26). 

 Berikut faktor-faktor yang menyebabkan terlarangnya sebuah transaksi 

dilakukan antara lain: 

1. Haram zatnya 

 Sebuah transaksi terlarang, dilihat dari objeknya baik barang atau jasa. 

Walaupun akadnya sah tetapi transaksi ini diharamkan karena objek yang di 

transaksikannya haram. 

2. Haram selain zatnya 

 Faktor ini menyebabkan terlarangnya sebuah transaksi untuk dilakukan, 

diantaranya adalah: 
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a. Melanggar prinsip “an taradin minkum” 

 Tadlis (penipuan), tadlis  dapat terjadi dalam empat hal, yaitu dalam 

kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. 

b. Melanggar prinsip “laa tazhlimuuna wa laa tuzhlamuun” 

1) Taghrir/ gharar (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi) 

2) Rekayasa pasar (dalam supply maupun demand) 

3) Rekayasa pasar (dalam demand bai‟najasy) 

4) Riba 

5) Maysir (perjudian) 

6) Risywah (suap menyuap) 

3. Tidak sah atau tidak lengkap akadnya 

 Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah atau tidak lengkap akadnya, apabila 

terjadi salah satu faktor berikut: 

a. Rukun dan syaratnya tidak terpenuhi 

 Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi. Pada umumnya 

rukun dalam muamalah iqtishadiyah ada tiga yaitu, pelaku, objek, ijab-qabul, dan 

apabila ketiga rukun diatas tidak terpenuhi maka transaksi menjadi batal. 

Sedangkan syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. 

b. Ta‟alluq 

 Ta‟alluq terjadi apabila dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, 

maka berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua. 
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c. Two in one (al-„uqud al-murakkabah) 

 Two in one adalah kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad 

sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (gharar) mengenai akad mana yang 

harus digunakan. Two in one terjadi bila ketiga faktor ini terpenuhi yaitu, objek, 

pelaku dan jangka waktunya sama. Bila salah satu dari faktor tersebut tidak 

terpenuhi, maka two in one tidak terjadi, dengan demikian akad menjadi sah. 

 Wakalah atau wikalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian 

mandat. Dalam bahasa Arab, hal ini dapat dipahami sebagai at-tafwidh. Contoh 

kalimat “aku serahkan urusanku kepada Allah” mewakili pengertian istilah 

tersebut (Syafi’i Antonio, 200: 120). 

 Al-Wakalah atau al-wikalah menurut istilah para ulama berbeda-beda antara 

lain sebagai berikut. 

a. Malikiyah berpendapat bahwa al-wakalah ialah : “Seseorang menggantikan 

(menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban), dia yang mengelola pada 

posisi itu.” 

b. Hanafiyah berpendapat bahwa al-wakalah adalah : “Seseorang menempati diri orang 

lain dalam tasharruf (pengelolaan)” 

c. Ulama Syafi’iyah ebrpendapat bahwa al-wakalah adalah : “Suatu ibarah seseorang 

menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya”  

d. Al-Hanabillah berpendapat bahwa al-wakalah ialah : “Permintaan ganti seseorang 

yang membolehkan tasharruf yang seimbang pada pihal yang lain, didalamnya 

terdapat penggantian hak -hak Allah dan hak-hak manusia” 

e. Menurut Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyati al-wakalah ialah  : “Seseorang 

menyerahkan urusannya kepada yang lain yang didalamnya terdapat penggantian” 
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f. Menurut Imam Taqy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini bahwa al-wakalah 

ialah : “Seseorang yang menyerahkan hartanya untuk dikelolanya yang ada 

pergantiannya kepada yang lain supaya menjaga ketika hidupnya” 

g. Al-wakalah ialah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk 

mengerjakan sesuatu, perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih 

hidup. (Hendi Suhendi, 2010: 231) 

Dari definisi-definisi di atas kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa yang 

dimaksud dengan al-wakalah ialah penyerahan atau pemberian mandat dari 

seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang dibolehkan syara’ 

berdasarkan syarat dan ketentuan tertentu dan perwakilan tersebut berlaku selama 

yang mewakilkan masih hidup. 

Dasar hukum al-wakalah, antara lain: 

Firman Allah SWT.: 

                                

                                      

                              

 

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu‟amalah tidak secara tunai) sedang 

kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian 

kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan 

barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang 
yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

(QS Al-Baqarah (2:283) (Soenarjo, 2004: 60). 
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Hadist Nabi Muhammad Saw.: 

َثِِن ََيََْي َعْن َماِلك َعْن َربِيَعَة ْبِن َأِب َعْبِد الرَّْْحَِن َعْن ُسَلْيَماَن ْبن َيَساٍر َأنَّ  َحدَّ
ِمْن اْْلَْنَصاِر فَ َزوََّجاُه  َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم بَ َعَث أََبا َراِفٍع َوَرُجًل 

َ  جوَنَة بِْنَت اْلَْاِرِث َوَرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ِباْلَمِديَنِة قَ ْبَل َأْن ََيْرُ َمْيمُ   
 

“ Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Rabi‟ah bin Abu 

Abdurrahman dari Sulaiman bin Yasar, Bahwasannya Rasulullah SAW. mengutus 
Abu Rafi‟ dan seorang laki-laki dari kalangan Anshar. Mereka berdua 

menikahkan beliau dengan Maimunah binti al-Harits, sedangkan beliau masih 
berada di Madinah dan belum berangkat ” (HR. Malik no. 678, kitab al-
Muwaththa’, bab Haji) (Syafi’i Antonio, 2000: 122). 

 
Umat Islam ijma’ atas kebolehan wakalah bahkan memandangnya sebagai 

sunnah, karena hal itu termasuk jenis ta‟awun (tolong-menolong) atas dasar 

kebaikan dan taqwa. Sesuai dengan Firman Allah SWT : 

 

                                    

                                    

                            

                               

         

 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi‟ar-syi‟ar 
Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan 
(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan 

jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang 
mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah 

menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. Dan jangankah sekali-kali 
kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu 
dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-
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menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah 

kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran. dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS 
Al-Maa-idah (5:2)) (Soenarjo, 2004: 141). 

 
Menurut Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah 

dijelaskan mengenai ketentuan tentang wakalah yakni sebagai berikut: 

1. Pernyataan ijab dan qabul  harus dinyatakan oleh para pihak untuk 

menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). 

2. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara 

sepihak. 

Rukun dan Syarat wakalah: 

1. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan) 

a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. 

b. Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni 

dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk 

menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya. 

2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili) 

a. Cakap hukum 

b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya 

c. Wakil adalah orang yang diberi amanat 

3. Hal-hal yang diwakilkan 

a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili 

b. Tidak bertentangan dengan agama Islam 

c. Dapat diwakilkan menurut syariah Islam 
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Penghimpunan (funding), penyaluran (landing), dan pelayanan jasa (service) 

merupakan usaha Bank Syariah dalam melayani dan meningkatkan produkivitas 

masyarakat.  Kegiatan usaha Perbankan Syariah diterjemahkan menjadi produk 

Perbankan Syariah, dengan demikian Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI No. 

10/17/PBI/2008 mengenai produk Perbankan Syariah dan Unit Usaha Syariah. 

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 Pasal 1 ayat 

(5) bahwa produk bank adalah produk yang dikeluarkan bank baik disisi 

penghimpunan dana maupun penyaluran dana serta pelayanan jasa bank sesuai 

dengan Prinsip Syariah, tidak termasuk produk lembaga keuangan bukan bank 

yang dipasarkan oleh bank sebagai agen pemasaran. 

 Pengembangan produk-produk bank tidak dapat dilepaskan dari metode 

operasi bank yang pendekatannya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan 

mempelajari ketentuan syariah tentang metode ekonomi Islam atau melihat 

mekanisme yang lazim berkembang dalam operasional perbankan konvensional 

dan kemudian menetapkan ketentuan hukum Islam yang dapat diimplementasikan 

ke dalam mekanisme tersebut (Edy, dkk., 2005: 39). 

 Suatu bank syariah dapat berkembang pesat apabila bank syariah tersebut 

mampu mengembangkan produknya, produk yang mampu menarik masyarakat 

banyak. Inovasi produk menjadi salah satu kunci perbankan syariah untuk lebih 

kompetitif dan berkembang dengan cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 

karena keberhasilan sistem perbankan syariah di masa depan tergantung kepada 

kemampuan bank-bank syariah dalam menyajikan produk yang menarik, 
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kompetitif dan memberikan kemudahan transaksi yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. 

 Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/18/PBI/2005 Tentang 

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, menimbang bahwa dalam rangka 

mendukung kelancaran sistem pembayaran diperlukan penyelenggaraan kliring 

antar bank yang aman, efektif dan efisien.  

 Pengertian umum kliring adalah pertukaran warkat-warkat kliring antar bank 

peserta kliring yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan penyelesaiannya 

dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Penyelenggaraan kliring sangat 

penting bagi kelancaran sistem pembayaran antarnasabah bank karena selain 

mepermudah, mempercepat, ekonomis dan praktis tetapi dengan adanya kliring 

waktu penagihan menjadi lebih cepat terutama untuk warkat dalam jumlah yang 

banyak. Kemudian biaya penagihan pun lebih murah serta resiko keamanan dari 

uang nasabah terjamin. 

 Warkat merupakan surat berharga dan alat lalu lintas pembayaran giral yang 

diperhitungkan dalam kliring. Warkat yang dapat dikliringkan atau diselesaikan di 

lembaga kliring adalah warkat-warkat yang berasal dari dalam kota seperti cek, 

bilyet giro (BG), wesel bank, surat bukti penerimaan transfer, dan sebagainya. 

Warkat harus digunakan sesuai syarat-syarat formal yakni harus dinyatakan dalam 

rupiah (valuta sendiri), bernilai nominal penuh dan warkat yang dikeluarkan oleh 

bank peserta kliring. 

 Sistem kliring ada 2 (dua) jenis transaksi antara lain transfer kredit dan 

transfer debet, transfer kredit ialah apabila nasabah  akan mentransfer/ mengirim 
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sejumlah uang kepada rekan/ nasabah bank lain yang masih berada dalam satu 

wilayah kliring, sedangkan transfer debet ialah apabila nasabah suatu bank 

mendapat pembayaran giral berupa cek/ bilyet giro dari nasabah bank lain yang 

masih berada dalam satu wilayah kliring. 

 Proses kliring terdiri dari beberapa tahap yaitu kliring penyerahan dan kliring 

retur/ pengembalian. Warkat yang dikliringkan tidak selamanya tertagih, bahkan 

setiap kali transaksi kliring dapat terjadi pengembalian beberapa warkat yang 

ditolak pembayarannya. Berikut ini ada beberapa alasan penolakan kliring, antara 

lain: 

1. Syarat-syarat formal cek tidak terpenuhi. 

2. Saldo rekening giro atau rekening khusus tidak cukup. 

3. Rekening giro atau rekening khusus telah ditutup. 

4. Bilyet Giro diunjukkan sebelum tanggal penarikan atau sebelum tanggal 

efektif, atau tanggal efektif dicantumkan tidak dalam tenggang waktu 

pengunjukkan. 

5. Cek dan/ atau Bilyet Giro sudah daluwarsa. 

6. Perintah dalam DKE (Data Keuangan Elektronik) Debet tidak sesuai dengan 

perintah dalam Warkat Debet yang bersangkutan. 

7. Penerimaan DKE Debet tidak disertai dengan penerimaan fisik Warkat Debet. 

8. Cek dan/ atau Bilyet Giro diduga palsu/ dimanipulasi. 

9. Nota debet tidak sesuai dengan ketentuan dan/ atau perjanjian yang 

mendasarinya. 
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 Warkat-warkat yang ditolak tersebut disertai dengan SKP (Surat Keterangan 

Penolakan) pada saat kliring retur. Sedangkan warkat yang dicurigai ada unsur 

tindak kejahatan, maka harus ditahan dan disertai dengan surat keterangan dari 

kepolisian (Sumber: Hasil wawancara dengan Ibu Irma Afra Nurtanti, Bagian PJ 

Operation Officer Bank Mandiri Syariah KCP Ujungberung Bandung pada 

tanggal 21 Juni 2013). 

F. Langkah-langkah Penelitian 

 Adapun langkah-langkah penelitian yang akan ditempuh dalam penulisan 

skripsi ini adalah sebagai berikut. 

1. Lokasi Penelitian 

Tempat penelitian dilakukan di Bank Syariah Mandiri KCP Jl. A. H. Nasution 

No. 46 A Bandung Timur Plaza Blok A No. 12-15 Ujungberung Bandung. Alasan 

memilih lokasi ini karena lokasi tersebut mudah dijangkau, serta data yang 

diperlukan dalam penelitiannya tersedia secara lengkap. 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, 

yaitu dengan memberikan penjelasan atau menggambarkan suatu peristiwa yang 

sedang diteliti dan menganalisis berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil 

penelitian berdasarkan teori dan ketentuan yang berlaku untuk memperoleh 

kesimpulan-kesimpulan. Adapun alasan penggunaan metode ini didasarkan atas 

pertimbangan bahwa metode ini dinilai mampu mengungkap, menggali dan 

menganalisis berbagai fenomena empirik yang terjadi. Karena rangkaian hipotesis 

yang diteliti merupakan fenomena yang terjadi, sehingga dengan metode ini 
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penulis dituntut untuk dapat mendeskripsikan/ memaparkan, menganalisis dan 

menginterpretasikan data-data dari pengamatan langsung mengenai  pelaksanaan 

penagihan warkat pada produk jasa kliring di Bank Mandiri Syariah KCP 

Ujungberung Bandung. Tempat penelitian dilakukan di Bank Syariah Mandiri 

KCP Jl. A. H. Nasution No. 46 A Bandung Timur Plaza Blok A No. 12-15 

Ujungberung Bandung.  

3. Sumber Data 

Berdasarkan sumbernya, sumber data umumnya berasal dari: 

a. Data Intern (berasal dari dalam organisasi tersebut) atau eksternal (berasal 

dari luar organisasi). 

b. Data primer atau data sekunder. Data primer biasanya diperoleh dengan 

survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data 

original. Dilain pihak, data sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh 

lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna 

data. 

 Sumber penelitian dalam memperoleh data yang berhubungan dengan 

permasalahan diatas adalah: 

a. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari Ibu Irma Afra Nurtanti 

selaku PJ Operation Officer dan Ibu Rianda Anggraini selaku Customer 

Service di Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung Bandung. 

b. Sumber data sekunder diperoleh dari data penunjang yang berkaitan dengan 

penelitian, referensi buku, skripsi, catatan perkuliahan dan media elektronik. 
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4. Jenis Data Penelitian 

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah dengan 

penelitian  kualitatif.  Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah suatu proses 

inquiry tentang pemahaman berdasarkan pada tradisi-tradisi metodologis terpisah, 

jelas pemeriksaan bahwa menjelajah suatu masalah sosial dan manusia, peneliti 

membangun suatu kompleks, gambaran holistik, meneliti kata-kata, laporan-

laporaan memerinci pandangan-pandangan dari penutur asli, dan melakukan studi 

disuatu pengaturan yang alami (Djam’an dan Aan, 2009: 103).  

Dilihat dari tujuan dan metode/ tekniknya, penelitian kualitatif merupakan 

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, 

dimana sekumpulan data yang diperoleh dari penelitian merupakan jawaban atas 

setiap pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang di identifikasi pada tujuan 

yang telah ditetapkan (Cik Hasan Bisri, 2001: 63). 

Masalah yang akan dibahas oleh penulis yaitu mengenai pelaksanaan 

penagihan warkat dalam produk jasa BSM kliring, serta tinjauan fiqih muamalah 

mengenai pelaksanaan penagihan warkat dalam produk jasa BSM kliring di Bank 

Syariah Mandiri KCP Ujungberung Bandung. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi (observation) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan 

yang sedang berlangsung (Djam’an dan Aan, 2009: 103).  
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Penulis melaksanakan observasi sebagai teknik pengumpulan data yang 

dilakukan untuk melakukan pengamatan secara langsung, mengenai rumusan 

masalah yang penulis angkat, dimana penulis melakukan observasi langsung ke 

lokasi penelitian yang bertempat di Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberurng 

Bandung, untuk mendapatkan gambaran secara nyata dari objek yang diteliti. 

b. Wawancara 

Sudjana mengemukakan bahwa wawancara adalah proses pengumpulan data 

atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (interviewer) dengan 

pihak yang ditanya atau penjawab (interviewee). (Djam’an dan Aan, 2009: 130) 

Wawancara personal (personal interviewing) diartikan sebagai wawancara 

antar orang, yaitu antara peneliti (pewawancara) dan responden (yang 

diwawancarai), yang diarahkan oleh pewawancara untuk tujuan memperoleh 

informasi yang relevan (Mudrajat, 2003: 139). 

Wawancara digunakan penulis sabagai teknik pengumpulan data dan sebagai 

studi pendahuluan untuk menemukan rumusan masalah yang akan diteliti. 

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab antara penulis dengan bagian 

Operation Officer dan bagian Customer Service di Bank Syariah Mandiri KCP 

Ujungberung Bandung. 

c. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk 

menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau 

sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan 

penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, 
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ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik 

tercetak maupun elektronik lain (http://kk.mercubuana.ac.id). 

Studi kepustakaan digunakan penulis sebagai teknik pengumpulan data 

dengan cara mempelajari sejumlah referensi kepustakaan sampai pada tahap 

menganalisis materi bacaan dipilih berdasarkan perhitungan relevansi dan 

kebaruan bahan-bahan bacaan. 

6. Teknik Analisis Data 

Pengertian analisis data menurut Sugiyono adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sistesis, dan menyusun ke 

dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain 

(http://digilib.sunan-ampel.ac.id). 

Analisis data ini merupakan penguraian data melalui tahapan, kategorisasi, 

dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antara data yang secara 

spesifik tentang kualitatif. Setelah semua data terkumpul dari data primer dan data 

sekunder, kemudian dianalisis dengan pendekatan rasional. Setelah data-data yang 

diperlukan terkumpul, selanjutnya mengelola dan menganalisis data tersebut. 

Analisis data tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan data dan informasi mengenai pelaksanaan penagihan warkat 

pada produk jasa BSM Kliring di Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung 

Bandung; 

http://kk.mercubuana.ac.id/
http://digilib.sunan-ampel.ac.id/


24 
 

 
 

b. Mengklasifikasikan data yang telah terkumpul, sesuai dengan masalah atau 

sub kategori yang diteliti; 

c. Menganalisis data secara deduktif dan induktif;  

d. Menarik kesimpulan tertentu sesuai dengan perumusan masalah yang telah 

ditentukan. 

 


