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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Industry keuangan syariah akan menjadi kecendrungan (trend) dimasa depan 

dan bahkan lebih terjadi kecepatan yang luar biasa pada perkembangan indsutri 

keuangan syariah dunia. Hal tersebut menandakan semakin meningkatnya   

kesadaran masyarakat global untuk berhubungan dengan produk jasa keuangan 

berbasiskan prinsip syariah dan adanya keinginan mencari alternative sistem 

ekonomi lain di tengah-tengah tertekannya sistem ekonomi. (Rodoni, 2008, hlm.8) 

Selama ini orang muslim mendambakan lembaga jasa keuangan yang 

membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan 

menggunakan prinsip syariah. Seiring dengan perkembangan mulai banyak 

bermunculan lembaga-lembaga keuangan,  khususnya lembaga keuangan Bank 

yang menggunakan  sistem perbankan syariah  salah satunya adalah PT. Bank 

BNI Syariah Kantor  Cabang  Banjarbaru yang lahir untuk memperkenalkan dan 

memberikan  produk-produk Perbankan  yang berlandaskan syariah. (Ifham, 2015, 

hlm. 21). 

Dalam  menghadapi  persaingan yang  semakin  ketat, menuntut  PT. Bank 

BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru untuk melakukan pengelolaan dana 

secara efektif dan efisien, selain  itu juga harus menjalankan amanah dari  Nasabah  

yang  telah  memberikan  kepercayaannya untuk dapat mengelola dana yang 

dititipkan dengan baik. (Muhammad Yunie, 2020) 
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Dalam kegiatan  penyaluran dana, PT. Bank  BNI Syariah Kantor Cabang 

Banjarbaru melakukan investasi dan pembiayaan. Prinsip yang digunakan adalah 

prinsip penanaman dana atau penyertaan dan keuntungan akan diperoleh 

bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai 

dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan sebelumnya. (Muhammad Yunie, 

2020) 

Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang berupa 

transaksi bagi hasil, sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam, dan sewa 

menyewa jasa. (Rivai, 2014, hlm 54)  

Produk pembiyaan perbankan syariah sendiri meliputi pembiayaan yang 

bersifat konsumtif atau pembiayaan yang bersifat produktif antara lain 

pembiayaan-pembiayaan perbankan syariah yaitu pembiayaan berprinsip jual beli 

(murabahah,salam, dan istisna), sewa (Ijarah dan IMBT), bagi hasil (musyarakah 

dan mudharabah), pelengkap (hawalah,kafalah, rahn, qard, dan wakalah). 

(Ascarya, 2008, hlm. 9). Salah satu produk Pembiayaan yang dikeluarkan PT. 

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru adalah ijarah multijasa iB hasanah. 

Multijasa iB hasanah merupakan suatu kegiatan penyaluran dana dalam 

bentuk pembiayaan  dalam  akad ijarah, dalam penyaluran jasa keuangannya 

antara lain penyaluran pelayanan jasa biaya pendidikan, perjalanan ibadah, 

travelling, pernikahan, dan lain-lain. Hal ini konsep ijarah sudah mengalami 

perkembangan dalam bentuk ijarah Multijasa, yaitu solusi pembiayaan untuk 

membantu masyarakat dalam bentuk jasa. (Syafi'i, 2001, hlm. 54) 
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Multijasa terdiri dari dua kata, yaitu multi yang berarti banyak, lebih dari 

satu, dan jasa yang berarti perbuatan yang baik, berguna atau bernilai bagi orang 

lain. Jadi akad   ijarah multijasa adalah suatu   kesepakatan  sewa barang atau jasa 

yang  manfaat atau gunanya bermacam-macam bagi orang lain. (Syafi'i, 2001, 

hlm. 117) 

Dengan menggunakan akad ini dirasa sangat efektif bagi pihak PT. Bank BNI 

Syariah Kantor Cabang Banjarbaru dalam memberikan jasa kepada nasabah yang 

membutuhkan dana untuk keperluannya dengan menggunakan akad ijarah 

multijasa, maka PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru berhak 

menerima keuntungan berupa ujrah atas jasa yang diberikan. 

Dalam pemberian pembiayaan multijasa, PT. Bank BNI Syariah Kantor 

Cabang Banjarbaru akan memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee dari nasabah 

menurut kesepakatan di muka dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam 

bentuk persentase .(BNI Syariah, 2019, hlm. 30) 

Pembiayaan produk multijasa iB hasanah pada PT Bank BNI Kantor Cabang 

Banjarbaru sudah ada sejak Tahun 2009 dan mulai efektif dijalankan pada tahun 

2012 menurut data yang diperoleh dari Bapak Yasir Meida Rahman seorang 

Consumer Sales. (Rahman, 2020). 
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  Tabel 1.1 Data Pembiayaan dengan Akad Ijarah Multijasa pada Tahun 2019-

2020 di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru 

Sumber : (Muhammad Yunie, 2020) 

Dilihat dari data pembiayaan diatas mengenai perkembangan produk 

multijasa yang ada pada tabel tersebut, dimana hanya sedikit yang menggunakan 

produk tersebut dari tahun yang di tampilkan terdapat jumlah rekening nasabah 

yang sama pada pembiyaan flexi dari tahun ke tahun, sedangkan untuk 

perkembangan multiguna mengalami penurunan, dan untuk multijasa lainnya 

mengalami kenaikan. 

 Dapat disimpulkan dari data tersebut bahwa untuk perkembangan produk 

multijasa di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru kurang berkembang 

dikarenakan masih kurangnya minat Nasabah dalam pembiayaan produk 

multijasa. (Muhammad Yunie, 2020) . 

Sehingga penulis tertarik melaksanakan penelitian ini dan menganggap perlu 

meneliti lebih jauh tentang bagaimana perkembangan pembiayaan produk 

multijasa iB hasanah dengan judul penelitian Implementasi Pembiayaan Produk 

Ijarah Multijasa iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang 

Banjarbaru. 

Tahun Produk Pembiayaan Saldo 

(Rp) 

Jumlah 

Rekening 

2019  

Konsumtif 

Flexi  6.319.416 2 

Multiguna 534.722.190 6 

Multijasa 
lainnya 

18.285.000  1 

 

2020 

 

Konsumtif 

Flexi  175.000 2 

Multiguna 
487.285.492 5 

Multijasa 
lainnya 

11.535.000 7 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis merumuskan 

identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Implementasi pembiayaan produk ijarah multijasa iB 

Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru ? 

2. Bagaimana Perkembangan Pembiayaan produk multijasa iB Hasanah 

di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru ?  

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui implementasi dari pembiayaan produk mutijasa iB 

Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru.  

2. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan pembiayaan produk 

multijasa iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang 

Banjarbaru. 
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D. Kegunaan Penelitian 

 Hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan 

beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi Islam, 

khususnya implementasi pembiayaan produk multijasa dengan akad ijarah 

multijasa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis, penelitian ini merupakan sarana pembelajaran, pemahaman 

pengetahuan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan di 

harapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang berharga, 

serta sebagai praktek dari teori yang di dapat selama perkuliahan 

b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkarya khazanah 

ilmu pengetahuan tentang teori ekonomi syariah umumnya, dan khususnya 

untuk prospek pembiayaan pada perbankan syariah. 

c. Bagi mahasiswa, sebagai bahan informasi lebih tentang ekonomi syariah, 

serta menambah pengetahuan pada salah satu produk yang ditawarkan oleh 

Bank syariah. 

Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan salah satu pedoman dan bahan 

pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pembiayaan di 

suatu bank syariah. 
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E. Definisi Operasional 

 Untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi dalam 

memahami penelitian ini maka penulis memberikan batasan istilah dalam 

penelitian ini : 

1. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 

bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 

Pembiayaan dalam perbankan syariah merupakan aktivitas Bank  syariah 

dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain Bank berdasarkan 

prinsip syariah (Muhammad, 2011, hlm. 30). Dalam penelitian ini akad 

ijarah multijasa diterapkan pada pembiayan produk multijasa yang ada di 

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru. 

2. Akad ijarah multijasa adalah transaksi sewa menyewa atas suatu 

barang/jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikian hak pakai 

atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek 

sewa yang disewakan dan merupakan fasilitator pembiayaan konsumtif 

berupa pinjaman yang diberikan oleh Lembaga Keuangan syariah 

(IKATAN BANKIR INDONESIA, 2015, hlm. 22). Dalam penelitian ini 

akad ijarah multijasa diterapkan pada pembiayan yang termasuk produk 

multijasa yang ada di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru. 
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3. Produk Multijasa iB hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang 

diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa dengan agunan 

berupa fixed asset selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan 

undang-undang atau hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori 

yang diharamkan syariat Islam . Pada produk multijasa iB hasanah ini 

diterapkan pembiayaan jenis produk multijasa yang akan penulis teliti 

dalam penelitian ini.(BNI Syariah, 2019, hlm. 32). 

F. Penelitian Terdahulu 

  Penulis berusaha  mencari, membaca, dan mempelajari penelitian terdahulu 

yang terkait dengan materi penelitian yang akan penulis ambil untuk dapat 

menjadi acuan untuk membandingkan maupun menyempurnakan penelitian 

terdahulu dalam beberapa literatur yang penulis dapatkan yang ada kaitannya 

dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Agustia Kurniawati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo 

Semarang, 2016. Dengan judul Penerapan Akad Ijarah Pada Produk 

Pembiayaan Multijasa Di KJKS BINAMA SEMARANG. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data 

dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Pembiayaan multijasa 

merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi anggota yang 

berkendala dalam membayar biaya pendidikan, biaya pernikahan, biaya 

perawatan rumah sakit,biaya perjalanan dan biaya lain yang diperlukan. hasil 

penelitian ini ialah menganjurkan dana digunakan untuk biaya 
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pendidikan,pernikahan, pengobatan dan lebih terfokus pada penerapan Akad 

ijarah multijasa yang digunakan. (Kurniawati, 2016, hlm. 8). Dari hasil 

penelitian diatas, yang menjadi persamaan dengan yang akan penulis 

laksanakan yaitu membahas mengenai penerapan akad ijarah pada produk  

multijasa. perbedaan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan yaitu 

penulis lebih memfokuskan perkembangan produk multijasa iB hasanah 

tersebut pada akad ijarah multijasa. Sedangkan penelitian terdahulu lebih 

membahas perhitungan dan  margin pada akad  ijarah produk multijasa. 

2. Muhammad Dzikron, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2012. 

Dengan judul Strategi Pemasaran Pembiayaan Pendidikan Ijarah 

Multijasa di KJKS Binama Semarang. Penelitian ini menggunakan metode 

kualittif dengan metode interview, observasi, dan analisis data. Ijarah adalah 

akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah 

sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Hasil penelitian ini ialah 

bagaimana strategi dan pemasaran pembiayaan pendidikan ijarah multijasa 

yang tidak mengandalkan marketing landing tetapi menggunakan brosur saja 

yang dikasihkan dikantor.  (Dzikron, 2012, hlm.7). Dari hasil penelitian 

diatas, yang menjadi persamaan dengan yang akan penulis laksanakan adalah 

membahas akad ijarah pada produk  multijasa juga. Perbedaan dengan yang 

akan penulis laksanakan adalah implementasi pembiayaan produk  multijasa 

iB hasanah pada akad ijarah multijasa.Sedangkan penelitian terdahulu lebih 

memfokuskan pembiayaan pendidikan dengan menggunakan akad ijarah 

produk multijasa dan Strategi Pemasarannya. 
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3. AnisFitria, Fakultas Ekonomi  dan Bisnis  Islam IAIN Walisongo Semarang, 

2014. Dengan judul Implementasi Fatwa DSN MUI No. 44/DSN- 

MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Ijarah Multijasa Di PT BPR 

Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta. Dalam menyimpulkan 

pembahasan dalam skripsi ini, penulis menempuh metode jenis penelitian 

lapangan (Field Research). Sedangkan data-data diperoleh melalui 

dokumentasi, observasi dan wawancara yang selanjutnya dianalisis dengan 

metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

implementasi pembiayaan ijarah Multijasa di PT BPR Syariah Bangun Drajat 

Warga Yogyakarta tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI NO. 44/DSN-

MUI/VIII/2004 dikarenakan ada beberapa ketentuan dalam fatwa DSN MUI 

yang tidak diikuti oleh PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta. 

Pertama, objek pada pembiayaan ijara multijasa tidak jelas. Kedua, penentuan 

upah (ujrah) tidak sesuai fatwa. Ketiga, ketidaktepatan dalam penggunaan 

akad dalam pembiayaan ijarah multijasa (Anis, 2014, hlm. 13) . Dari hasil 

penelitian diatas, persamaan dengan yang akan penulis laksanakan adalah 

implementasi pembiayaan ijarah pada produk multijasa. Perbedaan dengan 

yang akan penulis laksanakan adalah lebih memfokuskan pada perkembangan 

pembiayaan produk multijasa iB hasanah. Sedangkan Penelitian terdahulu 

membahas lebih umum mengenai pembiayaan yang termasuk dalam akad 

ijarah produk multijasa dengan memperhtikan ketentuan-ketentuannya. 
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4. Inayatul Asfiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo 

Semarang, 2015. Dengan judul Implementasi Produk Pembiayaan 

Multijasa PT. BPRS PNM BINAMA Semarang. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa 

metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pembiayaan multijasa 

adalah salah satu produk jasa perbankan syariah yang diterapkan untuk biaya 

kesehatan, biaya pendidikan dan biaya pernikahan. Hasil penelitian ini ialah 

bagaimana cara mensosialisasikan produk pembiayaan multijasa meliputi 

sebar brosur, surat penawaran, pemasangan spanduk, program pembiayaan 

berhadiah (Asfiyah, 2015, hlm. 54). Dari hasil penelitian diatas, persamaan 

dengan yang akan penulis laksanakan adalah membahas mengenai 

implementasi akad ijarah pada produk multijasa. Sedangkan perbedaan 

dengan yang akan penulis laksanakan adalah penulis lebih memfokuskan pada 

perkembangan pembiayaan produk multijasa iB hasanah. 

G. Sistematika Pembahasan 

  Untuk memperoleh pembahasan sistematis, maka Penulis perlu menyusun 

sistematika penulisan sedemikian rupa agar dapat menunjukkan hasil penelitian 

yang benar dan mudah dipahami, adapun sistematika penulisan tersebut sebagai 

berikut : 
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Bab I : Pendahuluan, bab yang menguraikan latar belakang masalah yakni 

mengemukkan alasan yang mendasari penulis dalam pemilihan judul dan 

gambaran dari permasalahan yang akan diteliti. Permasalahn yang sudah 

tergambarkan dirumuskan dalam rumusan masalah setelah itu disusun tujuan 

penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan dan kegunaan penelitian. 

Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang 

bermakna umum atau luas. Kajian pustaka sebagai informasi adanya tulisan atau 

penelitian dari aspek lain. 

Bab II : Landasan teori, pada bab ini penulis menjabarkan masalah-

masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang 

mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah 

yang akn diteliti dan pada sumber informasi dari referensi media lain. 

Bab III : Metode Penelitian, yaitu bab yang berisi jenis penelitian berupa 

analisis kualitatif, dengan pendekatan penelitian kualitatif, lokasi penelitian 

berisi tempat dimana letak penulis melakukan penelitian , data dan sumber data 

berisi subyek dari mana data dapat diperoleh .kemudian melakukan metode 

pengumpulan data dengan memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka 

mencapai tujuan penelitian. Kemudian teknik analisis data, analisis data sendiri 

merupakan sebuah cara untuk mengolah data menjadi informasi agar 

karakteristik data tersebut mudah dipahami dan bermanfaat untuk solusi 

permasalahan, terutama hal yang berkaitan dengan penelitian. 
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Bab IV  berisi tentang hasil penelitian Implementasi Pembiayaan Produk 

Ijarah Multijasa iB Hasanah Di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang 

Banjarbaru. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis 

serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian pada Bab III, 

sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang 

ada dan pembuktian serta jawaban-jawaban pertanyaan yang telah disebut dalam 

rumusan masalah. 

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. simpulan 

merupakan ringkasan terhadap pembahasan dari analisis sebelumnya. adapun 

saran merupakan kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini 

berdampak positif dan bermanfaat untuk kedepannya. 


