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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat, salah satunya 

ditandai dengan berdirinya Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai hasil 

penggabungan (merger) tiga bank plat merah yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI 

Syariah dan BRI Syariah pada tanggal 1 Februari 2021. Integrasi ini sebagai tolak 

ukur eksistensi perbankan syariah sekaligus menggambarkan semakin 

meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat terhadap perbankan syariah 

dan ekonomi syariah secara umum. Sejalan dengan amanat Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945, bahwa tujuan pembangunan guna menciptakan 

masyarakat yang adil dan makmur melalui pengembangan sistem ekonomi yang 

berbasis kerakyatan, merata dan berkeadilan serta memiliki daya saing di tingkat 

Internasional. Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim menjadi peluang 

besar tumbuhnya perbankan syariah apalagi dengan masih rendahnya penetrasi 

perbankan syariah saat ini yaitu sekitar 6.41% (enam koma empat puluh satu 

persen) dan lebih rendah dibanding negara Asia dan Uni Emirat Arab. Bagi 

negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, tentunya diharapkan 

perbankan syariah bisa menjadi instrumen penting dalam penggerak ekonomi 

syariah. 

Berdasarkan data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Oktober 2021 

keseluruhan aset Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah sebesar Rp. 633,78 triliun, 

(enam ratus tiga puluh tiga koma tujuh puluh delapan) triliun rupiah yakni naik 

sekitar 30% (tiga puluh persen) dalam tiga tahun terakhir. Kegiatan perbankan 

syariah meliputi kegiatan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya 

melalui pembiayaan. Dalam penghimpunan dana, adanya akad wadiah, 

mudharabah, sedangkan dalam pembiayaan dikenal dengan akad murabahah, 

mudharabah, musyarakah, salam, istisna, maupun qardh yang berpedoman pada 

prinsip syariah.  
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Perbedaan mendasar antara perbankan syariah dan konvensional adalah 

menyangkut pada substansi perjanjian atau yang disebut akad sebagai aspek 

legalitas. Sistem perbankan syariah berdasarkan prinsip syariah yakni adanya 

larangan menggunakan sistem bunga (riba), ketidakpastian (gharar) dan spekulasi 

(maisir) karena secara syariah hal tersebut diharamkan.  Selain itu terdapat 

perbedaan model bisnis atau kegiatan usaha, serta kekhususan lembaga 

penyelesaian sengketa, dimana penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui 

pengadilan agama. Karakteristik sistem perbankan syariah adalah transaksi yang 

bebas riba, menerapkan prinsip bagi hasil (profit-lost sharing), serta menghindari 

kegiatan yang bersifat spekulatif, mengedepankan nilai keadilan, etika moral serta 

kebersamaan dan persaudaraan. Bagi masyarakat muslim hal utama yang menjadi 

dasar pemilihan perbankan syariah adalah menjalankan syariat Islam dalam 

bermuamalah. 

Pada praktik ditemukan ketidaksesuaian antara aturan dengan pelaksanaannya 

yang sering terjadi pada bank syariah terkait penerapan prinsip syariah 

sebagaimana diatur dalam UU Perbankan Syariah yakni mengenai larangan 

praktik riba, gharar, maisir, zalim dan haram. Misalnya pengenaan denda akibat 

keterlambatan pembayaran yang dilarang dalam Islam karena merupakan salah 

satu bentuk riba, atau perhitungan margin pada akad murabahah yang tidak 

didasari harga pokok barang melainkan dari besarnya plafon pembiayaan yang 

disetujui bank. Fenomena ini berpengaruh terhadap opini masyarakat bahwa 

belum terlihat perbedaan yang konkrit antara bank konvensional dan bank syariah 

sehingga sekilas hanya perbedaan istilah dari bunga menjadi margin. Kurangnya 

literasi dan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah juga menjadi salah 

satu alasan.  Sebagai contoh permasalahan perbankan yang terjadi pada bulan Juli 

2021 antara pengusaha jalan tol JH dengan sindikasi bank syariah. Jika 

disimpulkan dalam kasus ini, ketidakpahaman mengenai akad murabahah serta 

prosedur perbankan syariah menjadi penyebab munculnya masalah ini. 

Permasalahan ini berakhir damai setelah dimediasi oleh Dewan Syariah Nasional, 
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Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Sekretaris Jenderal Masyarakat 

Ekonomi Syariah. 

Menurut Ahmad Dahlan, pengklasifikasian sumber hukum sebagai landasan 

yuridis  perbankan syariah di Indonesia ada dua aspek, yaitu hukum normatif dan 

hukum positif. Hukum normatif adalah landasan hukum yang bersumber dari 

norma Islam yaitu Al-Quran dan Hadist, termasuk Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

(KHES). Sedangkan UU Perbankan Syariah dan aturan hukum lain dikategorikan 

sebagai hukum positif 1 

Keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah (UU Perbankan Syariah) sebagai hukum positif, sekaligus memperkuat 

eksistensi perbankan syariah dalam menjalankan bisnisnya.  

Pasal 2 UU Perbankan Syariah menyebutkan “Perbankan Syariah dalam 

melakukan kegiatan usahanya, berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi 

dan prinsip kehati-hatian”.2  

Notaris adalah bagian profesi yang mendukung kegiatan usaha bank syariah 

terkait pembuatan akta. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris (UUJN) pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan; “Notaris 

adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki 

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau 

berdasarkan undang-undang lainnya”.3 Dalam Al-Quran, profesi Notaris memiliki 

keutamaan karena satu-satunya profesi yang dibahas secara jelas dalam surat serta 

ayat terpanjang dalam Al-Quran yaitu Surah Al-Baqarah ayat 282 :  

																																																													
1  Nur Wahid, Perbankan Syariah Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif, (Jakarta: PT 

Kencana, 2021),  hal. 5. 
2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 2 
3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pasal  1 ayat (1). 
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Terjemahnya : 

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk 

waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang 

penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak 

untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka 

hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, 

dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia 

mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang 

akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka 
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hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 

dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, 

maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang 

yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka 

yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak 

apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas 

waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di 

sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu 

kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang 

kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak 

menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah 

penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), 

maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, 

Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala 

sesuatu.” 4 

Makna ayat ini adalah sebagai suatu keharusan agar dalam bermualamah, 

para pihak mencatatkan atau menuliskan isi kesepakatan agar dapat 

mengeliminasi kesalahan atau kealpaan, dan juga sebagai bukti bahwa para pihak 

telah bermuamalat.5 Kata penulis dalam ayat ini dapat dimaknai sebagai pekerjaan 

Notaris, pada ayat ini juga ada perintah untuk menuliskannya dengan benar. Arti 

kata benar yaitu sesuai sebagaimana adanya, tidak salah, tidak berat sebelah, adil 

dan sah. Jadi seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya berdasarkan pada 

keinginan dan kesepakatan para pihak, tidak melanggar peraturan perundangan 

yang berlaku, serta adil dan sah. Dalam pembuatan akta akad perbankan syariah, 

seorang Notaris harus memiliki kompetensi agar bisa melaksanakannya dengan 

benar sesuai prinsip syariah dan undang-undang. 

Dalam menjalankan jabatannya, etika moral harus dijunjung tinggi, sikap 

amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak serta menjaga kepentingan para 

																																																													
4	Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. 
5 Habib Adjie, Muhammad Hafidh, Akta Notaris untuk Perbankan Syariah, (Bandung : PT. Citra 
Aditya Bakti, 2017), hal. 1. 
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pihak merupakan keharusan yang diatur dalam UUJN. Notaris juga diharuskan 

bertindak dalam koridor etika profesi yang diatur dalam Kode Etik Notaris.  

Suatu bentuk akta akad syariah yang dibuat oleh Notaris untuk memenuhi 

syarat sebagai akta autentik harus berpedoman pada ketentuan perundangan-

undangan yang berlaku, maka dari itu Notaris dalam memformulasikan bentuk 

akta akad syariah wajib memperhatikan ketentuan UUJN. Hingga saat ini belum 

ada rumusan yang spesifik mengenai bentuk akta akad dan klausulnya sehingga 

secara praktik, akad yang dibuat antara bank dan nasabah masih mengacu pada 

hukum positif  yang ada.6  

Meskipun peran Notaris sangat strategis, dan penerapan prinsip syariah 

sebagai hal yang wajib dipenuhi dalam akad, keterbatasan UUJN hanya pada akta 

umum menjadi kendala bagi Notaris dalam merumuskan akta akad syariah 

sehingga pembuatan akta masih mengacu pada ketentuan akta pada umumnya.  

Permasalahan muncul ketika Notaris harus membuat akta perbankan syariah 

namun belum memiliki aturan yang jelas mengenai formalitas dan isi klausul dari 

akad itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui akta yang memiliki cacat secara formil 

maupun materil berdampak terhadap keabsahan akta tersebut. Selain itu pada UU 

Perbankan syariah juga tidak ada satu pasal pun yang membahas mengenai 

Notaris sebagai pihak yang berafiliasi dengan perbankan syariah.  

Notaris dalam mengemban perannya membutuhkan keahlian serta 

kompetensi  terkait akad pada perbankan syariah agar akad yang dibuatnya sesuai 

dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan, sehingga memberikan 

kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. 

Tertarik mengenai peran, tugas dan kewenangan Notaris dalam penerapan 

prinsip syariah pada perbankan syariah serta sejauh mana kompetensi Notaris 

dalam menjalankannya, maka penulis melakukan penelitian terkait hal tersebut. 

Penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan, dan dalam hal ini penulis mengambil 

																																																													
6 Muhammad Akbar, Fadhil Yazid , Implementasi Ketentuan Akta Autentik Notaris Pada 
Pembuatan Akad di Perbankan Syariah, Law Jurnal, Vol .1 No.1, 2020, hal. 26. 
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beberapa penelitian sebelumnya sebagai perbandingan dalam penulisan ini yang 

memiliki kemiripan antara lain : 

1. Jurnal Ilmiah yang berjudul “Kompetensi Notaris Dalam Pembuatan 

Perjanjian Syariah (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)” oleh 

Windi Audya Harahap, Agus Nurdin, Budi Santoso, Jurnal Notarius, Volume 

13 Nomor 1 Tahun 2020. Hasil penelitian bahwa peranan Notaris dalam 

pembuatan akta autentik dalam setiap perjanjian bisnis di perbankan syariah 

sangatlah penting terutama antara bank dengan nasabah guna menjamin 

kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Akad dalam perbankan syariah 

memiliki perbedaan yang mendasar dengan perbankan konvensional seperti 

tidak ada istilah bunga, pinjaman, bonus, kreditur dan debitur. Notaris 

dituntut untuk membekali diri dengan jenis produk dan akad bank syariah 

serta perlunya pelatihan untuk pemahaman ketentuan syariah yang tertuang 

dalam akta dan ekonomi syariah secara umum. Nantinya Notaris yang telah 

mengikuti pelatihan akan mendapatkan sertifikasi Notaris Syariah. 

2. Penelitian yang berjudul “Kompetensi dan Sharia-Compliance Notaris dalam 

Pembuatan Akta Akad Perbankan Syariah” oleh Suparman Hasyim, Tesis 

Magister Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017. Penelitian ini menyimpulkan bahwa   

kompetensi Notaris terdiri atas kompetensi absolut dan kompetensi relatif. 

Kompetensi absolut yakni Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak 

mencampur pekerjaaan hak (sesuai syariah) dan bathil (riba) karena menjadi 

rekanan perbankan konvensional. Notaris juga memiliki kompetensi relatif 

yang berupa kemampuan keilmuan dan wawasan tentang muamalah syariah. 

Dari segi perundangan jabatan Notaris masih banyak yang tidak memenuhi 

tuntutan formalitas. Akibat hukum terhadap akta yang tidak memenuhi 

kompetensi dan melanggar sharia compliance adalah keaslian (auntentik) 

akta menjadi hilang, akad tidak sah, akad menjadi fasad/dapat dibatalkan, dan 

akad batal demi hukum.  
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3. Jurnal Ilmiah yang berjudul “Kewenangan Notaris Dalam Penerapan dan 

Pengembangan Hukum Ekonomi Islam di Indonesia” oleh Holly Muridi 

Zham-Zham, Thea Yori Mataheru Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 

Volume 3 Nomor 2, 2020. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Notaris 

memiliki peranan penting dalam ekonomi Islam khususnya pada perbankan 

syariah terkait pembuatan akad. Namun dalam UUJN belum ada regulasi 

yang mengatur mengenai kewenangan Notaris dalam pembuatan akta akad 

perbankan syariah. Pasal 15 UUJN menyatakan “Notaris dapat memiliki 

kewenangan lain selain yang diatur dalam UUJN asalkan kewenangan 

tersebut diatur dalam UUJN”.  

Penelitian yang diusung berbeda dengan penelitian terdahulu di atas, 

dikarenakan state of the art penelitian ini mengkaji mengenai  kompetensi Notaris 

dalam menjalankan peran, tugas dan kewenangannya terkait penerapan prinsip 

syariah pada akta akad perbankan syariah sebagaimana diatur pada Undang-

Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, dengan mengangkat judul 

penelitian “Kompetensi Notaris Dalam Menjalankan Peran, Tugas, dan 

Kewenangannya Pada Perbankan Syariah (studi pada Bank Permata 

Syariah)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Pada penelitian ini, pembatasan rumusan masalah yang akan dibahas  adalah 

sebagai berikut : 

1.2.1. Bagaimanakah penerapan prinsip syariah pada akta akad perbankan 

syariah? 

1.2.2. Bagaimanakah kompetensi Notaris dalam menjalankan peran, tugas dan 

kewenangannya pada perbankan syariah khususnya pada Bank Permata 

Syariah? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan guna: 



9	
	
	
	

1.3.1 Menganalisis penerapan prinsip syariah pada akta akad perbankan syariah. 

1.3.2 Menganalisis kompetensi Notaris dalam menjalankan peran, tugas dan 

kewenangannya pada perbankan syariah khususnya pada Bank Permata 

Syariah. 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan  bermanfaat, antara lain : 

1.4.1.  Memberikan kontribusi bagi Notaris dalam meningkatkan kompetensi 

dalam menjalankan peran, tugas dan kewenangannya pada perbankan 

syariah. 

1.4.2.  Sebagai wawasan pemikiran bagi pemangku kepentingan guna 

menciptakan regulasi yang jelas mengenai konsep  akta akad syariah agar 

sesuai prinsip syariah.  

1.4.3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi literatur penelitian 

bagi akademisi dan memberikan pemahaman tentang kompetensi Notaris 

di dunia perbankan syariah. 

 

1.5. Kerangka Konsep  

1.5.1. Kerangka Konseptual  

Kerangka konseptual adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran 

tentang hubungan antara konsep-konsep tertentu yang akan dikaji. Kerangka 

konseptual menjadi standar dalam pemahaman prinsip-prinsip terkait dengan 

permasalahan sebagai objek penelitian. Dalam bentuk yang paling mendasar, 

kerangka konseptual merupakan suatu analisis, dan juga konsep-konsep lainnya 

mengenai permasalahan spesifik yang diteliti dari penelitian yang diusulkan. 

Kerangka konseptual dapat dipengaruhi langsung oleh tinjauan pustaka.7  

Berikut adalah beberapa konsep pengertian yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini :  

1. Kompetensi 

																																																													
7	Raihan, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Universitas Islam, 2017), hal. 19. 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kompetensi adalah 

“kewenangan atau kekuasaan untuk menetapkan (memutuskan sesuatu); 

keahlian untuk menguasai gramatikal suatu bahasa secara abstrak atau 

batiniah.”8. Menurut Purwadarminta, kompetensi adalah kewenangan 

(kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. 

2. Notaris 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 

Notaris berbunyi:  

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik 

dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”9 

3. Akta Autentik 

Dalam Pasal 1868 KUHPerdata “suatu akta autentik ialah suatu akta yang 

dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan 

pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.10 

4. Perbankan Syariah 

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perbankan Syariah : 

“Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank 

Syariah dan Unit Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara 

dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. 

5. Bank Syariah  

Menurut pasal 1 angka 7 UU Perbankan Syariah:  

 “Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan 

menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah.”11 

6.  Prinsip Syariah 

 Pada pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perbankan Syariah dijelaskan : 

																																																													
8 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
9  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pasal 1 angka 1 
10 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1868. 
11	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 1 angka 7. 
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 “Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan 

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 

kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”. 

7.  Akad 

Berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Perbankan Syariah :  

“Akad kesepakatan tertulis antara bank syariah  atau UUS dan pihak lain 

yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai 

dengan Prinsip Syariah.12“ 

 

1.6. Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah suatu pendekatan atau metode ilmiah untuk 

memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan suatu masalah, kemudian 

diolah dan dianalisis dengan tujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan 

tersebut.  

1.6.1.  Tipe Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. 

Kajian ini memadukan pendekatan hukum dengan penambahan unsur 

empiris berupa implementasi ketentuan hukum dalam sejumlah peristiwa 

hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. 

1.6.2. Pendekatan yang Digunakan 

Pendekatan perundangan (statute approach), pendekatan sosiologis, 

dan pendekatan kasus (case approach) adalah pendekatan yang digunakan 

pada riset ini guna mengkaji implementasi dari kaidah dan norma hukum  

dalam praktiknya.  

1.6.3. Sumber-Sumber Bahan Penelitian  

Dalam studi penelitian penting untuk mengidentifikasi sumber 

literatur penelitian yang sesuai dengan objek yang akan diteliti. Dalam 

penelitian ini, digunakan data primer dan sekunder.  

																																																													
12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 1 angka 13. 
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a. Data primer dalam bentuk wawancara dengan pihak terkait dalam hal 

ini Bank Permata Syariah Kantor Pusat,  Ikatan Notaris Indonesia 

(INI) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulam Indonesia (DSN-

MUI). 

b. Data sekunder berupa studi kepustakaan dengan menggunakan bahan 

hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris, serta Fatwa DSN-MUI. Selain itu tesis ini juga 

menggunakan dokumen hukum sekunder  yaitu berupa buku, makalah, 

artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan tesis ini penulis membahas dan menguraikan 

permasalahan serta membagi menjadi 5 (lima) bab yaitu : 

BAB I    : PENDAHULUAN 

BAB II    : TINJAUAN PUSTAKA 

BAB III : PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA AKTA      

AKAD PERBANKAN SYARIAH  

 Bab ini membahas hasil penelitian berupa penerapan 

Prinsip Syariah dalam akta akad perbankan syariah  

BAB IV    : KOMPETENSI NOTARIS DALAM MENJALANKAN 

PERAN, TUGAS DAN KEWENANGANNYA PADA 

PERBANKAN SYARIAH  

 Bab ini membahas mengenai kompetensi Notaris terkait 

peran, tugas dan kewenangannya dalam pembuatan akta 

akad perbankan syariah dengan studi pada Bank Permata 

Syariah  

 



13	
	
	
	

 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini mencakup kesimpulan dan saran atau rekomendasi 

dari temuan penelitian ini serta dilengkapi dengan 

lampiran-lampiran terkait dengan hasil penelitian yang 

diperoleh di lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


