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ABSTRAK 

 

 

Muhammad Aziz Rosydiq (2019): “IMPLEMENTASI WAKAD WADIAH 

PADA SIMPANAN PERMATA DAN 

AKAD MUDHARABAH PADA 

SIMPANAN ANGGOTA DI BMT 

PERMATA PEKNBARU” 
 

BMT merupakan suatu lembaga keuangan mikro berbasis koperasi yang 

pengelola dan operasionalnya menggunakan prinsip syariah. BMT dengan produk 

simpanan, pembiayaan, diharapkan dapat meringkankan dalam mengelola 

keuangan masyarakat dengan baik serta mengurangi kegelisahan sebagian 

masyarakat yang memiliki keterbatasan finansia.  

Tujuan dari laporan tugas akhir ini untuk mengetahui implementasi akad 

wadiah pada simpanan permata dan anggota di BMT Permata yang berlokasi di Jl. 

Rawamangun No.67 Tangkerang labui, Pekanbaru, Riau. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif. Teknik pengumpulan 

data yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (field reasch) dan studi 

kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan observasi langsung ke 

perusahaan dan melakukan wawancara dengan pihak terkait sebanyak 3 orang 

serta menggunakan dokumen-dokumen milik BMT sesuai dengan objek yang 

akan diteliti serta buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan 

akad wadiah pada simpanan dan akad mudharabah, musyarokah pada simpanan 

anggota terlaksanakan dengan baik sesuai prosedur secara tulisan maupun tulisan 

yang telah ditentukan pihak dan sesuai dengan badan hukum yang telah 

ditentukan MUI dan juga simpanan dan investasi tersebut harus dipertanggung 

jawabkan oleh BMT. Setiap tabunggan nasabah harus benar-benar dijaga karena 

sifatnya titipan, investasi dan masih menggunakan jasa antar jemput karena sistem 

online belum maksimal yang bisa mempermudahkan bagi nasabah.. Akan tetapi 

pencatatan dan perhitungan transaksi simpanan dan investasi telah menggunakan 

sistem computer dan perangkat lainnya sehingga mempermudah proses transaksi 

tersebut, dan kita berharap BMT mampu memenuhi kebutuhan masyarakat 

kedepannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Baitul maal wat tamwil dalam kehidupan ini sangat memegang 

peranan dalam memajukan kegiatan ekonomi syariah, apalagi sejak 

berkembangnya masalah ekonomi, sehingga dalam perekonomian saat ini 

hubungan bmt dalam masyarakat sangat sulit untuk dipisahkan. karena bmt 

adalah hasil prakasa dari Pusat Inkubasi Bisnis Kecil dan Menengah 

(PINBIK), yang merupakan yang merupakan badan pekerja yang dibentuk 

oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINBUK) yang dibentuk 

oleh ketua umum majelis ulama Indonesia, ketua umum ikatan cendekiawan 

muslim se-indonesia dan direktur utama bank muamalat Indonesia. Kegiatan 

baitul maal wat tamwil mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi 

dalam meningkatkan kualitas ekomomi masyarakat dan pengusaha kecil mikro 

antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan fasilitas pembiayaan 

guna menunjang usaha ekonomi lainnya
1
. 

Dalam undang undang no 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan pp 

no 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. 

Juga ditegaskan oleh kep.men no 91 tahun 2004 tentang koperasi jasa 

keuangan sayriah, maka BMT harus tunduk pada undang undang tersebut. 

Bedasarkan pedoman cara pembentukan BMT (PINBUK) dinyatakan 

bahwa BMT berazaskan Pancasila dan undang-undang dasar 45 serta 

berlandaskankan sayriah islam,ke imanan dan ketaqwaan.
2
 

                                                             
1
 Dicki Hartanto, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Yogyakarta: Aswaja Perssindo, 

2012) hlm 70 
2
 PINBUK, dalam sugeng 2007: 27 
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Pengembangan baitul maal wat tamwil yang didasarkan kepada konsep 

dan prinsip ekonomi Islam merupakan suatu inovasi dalam menegakkan 

ekonomi yang berlandaskan syariah. Meskipun telah lama menjadi wacana 

pada kalangan publik dan para ilmuwan muslim maupun nonmuslim, namun 

pendirian Institusi baitul maal wa tamwil secara komersial dan formal belum 

lama terwujud.
3
 

Untuk menghindari pengoperasian baitul maal wa tamwil dengan 

sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. 

Dengan kata lain baitul maal wa tamwil lahir sebagai salah satu solusi 

alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. 

Dengan demikian kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri 

dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya baitul maal wa 

tamwil.
4
 

Di dunia modern, peran baitul maal wa tamwil sangat besar dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Peran baitul maal wa tamwil 

bagi masyarakat individu, maupun masyarakat bisnis, karena baitul maal wa 

tamwil sebagai suatu lembaga yang sangat berperan dan berpengaruh dalam 

perekonomian masyarakat.
5
 

Bagi lembaga yang bergerak di bidang penghimpun dana dan 

penyaluran dana memuaskan nasabahnya adalah sebuah hal pokok yang tidak 

                                                             
3
 Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), edisi Revisi, 

hlm. 12  
4
 Muhammad, Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 

hlm. 14 
5
 Ismail, Manajemen perbankan, Dari Teori Menuju Aplikasi, (Surabaya: Kencana, 

2010), hlm. 2. 
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boleh diabaikan, dimana kepuasan nasabah merupakan aspek strategis dalam 

memenangkan persaingan dan mempertahankan citra baitul maal wa tamwil di 

masyarakat luas, sehingga pelayanan yang bermutu bagi nasabah merupakan 

hal yang penting. kontribusi dalam pembangunan sistem ekonomi melalui 

pemberdayaan ekonomi kuat. Kualitas pelayanan merupakan suatu bentuk 

penilaian konsumen terhadap tingkat layanan yang diterima dengan tingkat 

layanan yang diharapkan. Dengan meningkatkan kualitas layanan oleh suatu 

baitul maal wa tamwil merupakan suatu cara yang nyata dalam memenangkan 

persaingan dan mempertahankan nasabah. Sehingga kepuasan nasabah dalam 

bidang penhimpun dana merupakan elemen penting dan menentukan dalam 

menumbuhkembangkan perusahaan agar tetap eksis dalam menghadapi 

persaingan.
6
 

Perkembangan kualitas layanan menjadi hal yang harus di 

perhitungkan oleh baitul maal wa tamwil. Oleh sebab itu, layanan harus 

dimulai dari kebutuhan nasabah dan berakhir dengan kepuasan nasabah serta 

persepsi positif terhadap kualitas layanan. Sebagai pihak yang membeli dan 

mengkonsumsi produk/jasa, pelanggan (dan bukan produsen atau penyedia 

jasa) yang menilai tingkat kualitas layanan sebuah lembaga. Tantanganya, 

penilaian konsumen terhadap kinerja layanan yang diterimanya bersifat 

subyektif, karena tergantung persepsi masing-masing individu.
7
 

                                                             
 
6
 Melayu S.P Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 

152. 
7
 Fandy Tjiptono. Service Management Mewujudkan Layanan Prima, (Yogyakarta: 

Alfabeta, 2012), hlm. 157. 
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Tujuan utama pendirian baitul maal wa tamwil adalah sebagai upaya 

kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya yang 

berlandaskan Al- Qur’an dan As-Suunah. Dalam surah at taubah ayat 60: 

                          

                      

      

Artinya: ”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 

orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang 

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang 

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang 

dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, 

dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.
 8
 

 

Dimana keberhasilan ekonomi syariah meliputi keberhasilan dunia dan 

akhirat yang memperhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses dan 

manfaatan hasil. Baitul maal wa tamwil dalam prakteknya tidak menggunakan 

prinsip bunga sebab memberi atau mengutip bunga adalah haram. Dimana 

bunga dikategorikan sebagai riba yang hukumnya adalah haram dalam islam
9
 

Upaya yang dilakukan pihak Baitul maal wa tamwil untuk dapat terus 

melakukan kegiatannya adalah melakukan pemasaran terhadap produknya 

agar produknya sampai kepada konsumen, dan setiap konsumen 

menginginkan agar setiap produk yang dibutuhkan dan diinginkan dapat 

diperoleh dengan cepat, mudah, lancar dan aman.
10

 

                                                             
8
Referensi: https://tafsirweb.com/3076-surat-at-taubah-ayat-60.html  

9
 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 39. 

 
10

 Pandji Anoraga, Manajemen Bisnis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm 109 
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Setiap baitul maal wa tamwil mempunyai bermacam-macam produk 

yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. didalam menawarkan 

produknya maka terjadi persaingan. Sehingga perlu adanya strategi didalam 

pemasaran masing-masing produk baitul maal wa tamwil tersebut. Hal ini 

dilakukan agar masyarakat mengetahui dan berminat untuk mengambil 

manfaat dari produk-produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan 

nasabah. 

Dari latar belakang dan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut bagaimana langkah yang dilakukan oleh pimpinan Baitul 

maal wa tamwil dalam mempromosikan fasilitas dan keunggulan tabungan  

pada BMT Permata Indonesia, yang kesemuanya itu akan akan dituangkan 

dalam bentuk sebuah laporan akhir yang diberi judul: “Implementasi Akad 

Wadiah pada Simpanan Permata dan Akad Mudharabah pada Simpanan 

Anggota Di BMT Permata Indonesia”, sebagai tugas akhir menyelesaikan 

kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim 

Riau 

 

B. Batasan Masalah 

Pembahasan dalam penelitian ini, perlu kiranya dibatasi pokok 

pembahasannya pada Implementasi Akad Wadiah Pada Simpanan Permata 

Dan Akad Mudharabah Pada Simpanan Anggota Di BMT Permata Indonesia. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan di atas, dapat disusun rumusan masalah 

sebagai berikut: 
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1. Bagaimana implementasi akad wadiah pada simpanan permata dan akad 

mudharabah pada simpanan anggota pada BMT Permata Indonesia? 

2. Apa kendala-kendala implementasi akad wadiah pada simpanan permata 

dan akad mudharabah pada simpanan anggota pada BMT Permata 

Indonesia? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad wadiah simpanan 

permata dan akad mudharabah pada simpanan anggota pada BMT 

Permata Indonesia. 

b. Untuk mengetahui Apa kendala-kendala implementasi akad wadiah 

pada simpanan permata dan akad mudharabah pada simpanan anggota 

pada BMT Permata Indonesia 

2. Manfaat Penelitian  

a. Secara teoritis  

Penelitian ini bermanfaat memberikan informasi yang berguna 

bagi pembaca dalam meningkatkan pemahaman mengenai strategi 

promosi secara utuh dan lengkap dan bagi mahasiswa yang melakukan 

penelitian yang berhubungan dengan implementasi simpanan wadiah 

Serta memberikan kesempatan bagi penulis dalam mengembangkan 

teori-teori atau konsep-konsep yang telah penulis peroleh. 
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b. Secara praktis  

Penelitian ini bermanfaat bagi para pihak menambah 

pengetahuan di bidang perbankan syariah dan untuk dapat berguna 

sebagai bahan informasi untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan 

dengan akad mudharabah sebagai tabungan investasi bagi nasabah 

untuk kepentingan bersama. 

c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan 

perkuliahan program studi D3 pada Fakultas Syariah dan Hukum 

Jurusan Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada BMT Permata Indonesia yang 

beralamat dijalan Rawamangun No 67 Tankerang labuai, Pekanbaru, Riau 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan BMT 

Permata Indonesia Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah 

implementasi simpanan permata dan akad mudharabah pada simpanan 

anggota di BMT Permata Indonesia. 

3. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data 

primier dan sekunder. 
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a. Data Primer, yaitu berupa data yang diperoleh secara langsung dari 

responden penelitian (pimpinan dan karyawan BMT Permata 

Indonesia). Data primier yang dihasilkan dari tanggapan responden  

terhadap variable-variabel yang akan diteliti.
11

 

b. Data Sekunder, yaitu berupa data yang diperoleh dari dokumen BMT 

Permata indonesia, buku, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan 

masalah ini. 

4. Populasi dan Sampel 

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneiti untuk dipelajari dan kemudian dirarik 

kesimpulan.
12

 Adapun yang menjadi populasi penelitian ini berjumlah 8 

orang yang terdiri dari pimpinan dan para karyawan BMT Permata 

Indonesia 

Sampel adalah sebagian dari keseluruhan objek yang diteliti dan 

dianggap mewakili seluruh populasi.
13

 Dalam penelitian ini penulis hanya 

mengambil sebanyak 3 orang yang mengetahui tentang implementasi 

simpanan wadiah. Yakni Danang Yoga Pamungkas sebagai pimpinan, Iga 

Restu Putri sebagai costumer service. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah total sampling atau menentukan narasumber dengan 

pertimbangan tertentu, cara ini dapat diambil bila penelitian cenderung 

                                                             
11

 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan, Publik, dan 

Ilmu Sosial lainnya ,(Jakarta: Kencana, 2018 edisi 2, cet.9, hlm. 132. 
12

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D, (Bandung : Alfabeta, 

2012), hlm. 215. 

 
13

 Ibid. 
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bersifat khusus dengan unsur populasi yang memiliki kriteria khusus untuk 

dijadikan sampel. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data, penulis mempergunakan beberapa 

teknik antara lain: 

a. Observasi, yaitu peneliti melakukan peninjauan secara langsung 

kelapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan.  

b. Wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung dengan narasumber 

atau responden guna melengkapi data yang diperlukan.  

c. Dokumentasi, berupa brosur, formulir, laporan data dan data lain dari 

pihak BMT Permata Indonesia yang berhubungan dengan objek 

penelitian. 

d. Studi pustaka, yaitu dengan membaca buku-buku yang berkaitan 

dengan judul penelitian 

6. Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulisan menggunakan metode deskriptif. 

Deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk 

menyajikan gambaran lengkap mengenai fenomena atau kenyataan sosial 

baik dalam bentuk variable atau numerical, dan menjelaskan seperangkat 

tahapan atau proses serta untuk menyimpan informasi bersifat kontradiktif 

mengenai subjekpenelitian. 
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7. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa metode yaitu: 

a. Deduktif yaitu menggunakan kaedah-kaedah umum yang ada 

kaitannya dengan tulisan ini kemudian dianalisa dan diambil 

kesimpulan secara khusus. 

b. Induktif yaitu menggunakan kaedah-kaedah khusus yang ada kaitannya 

dengan tulisan ini kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara 

umum. 

c. Deskriftif yaitu mengemukakan data-data dan keterangan yang 

diperoleh untuk dipaparkan dan dianalisa. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, 

maka dibagi menjadi beberapa bab yaitu sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB II Gambaran umum BMT Permata Indonesia yang terdiri dari sejarah 

berdirinya perusahaan, visi dan misi, jasa perbankan yang 

ditawarkan, dan struktur organisasi.  

BAB III Merupakan bab landasan teori yang terdiri dari pengertian 

simpanan, lamdasan, jenis-jenis akad tujuan simpanan, serta 

manfaat simpanan.  

BAB IV Pada bab ini merupakan hasil penelitian tentang bagaimana 

implementasi simpanan pada BMT Permata Indonesia.  
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BAB V Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan 

saran-saran dari penulis.  

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

A. Sejarah Singkat BMT Permata Indonesia 

Baitul maal wa tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan 

pengembangan dari konsep ekonomi dalam islam terutama dalam bidang 

keuangan. Istilah BMT adalah pengabungan dari baitul maal dan baitul 

tamwil. Baitul maal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola 

dana keuangan yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana diperoleh dari 

zakat, infak dan sedekah, atau sumber lain yang halal. Kemudian dana tersebut 

disalurkan kepada mustahik, yang berhak atau untuk kebaikan. Adapun baitul 

tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan 

menyalurkan dana masyarakat bersifat untung, penghimpun dana diperoleh 

melalui simpanan pihak ketiga dan penyaluran dana dilakukan dalam bentuk 

pembiayaan dan investasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariat.
14

 

BMT Permata Indonesia merupakan lembaga keuangan mikro syariah 

dengan prinsip operasionalnya mengacu pada prinsip-ptinsip syariat islam. 

Dan tujuan dari BMT Permata Indonesia adalah meningkatkan kesejateraan 

jasmani dan rohani serta mempunyai daya saing anggota dan mitra binaan dan 

juga masyarakat. BMT Permata Indonesia pertama kali didirikan di Jl. 

Rawamangun no 67, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, 

                                                             
14

 File PDF Mengenal LKMS-BMT 
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Pekanbaru, Riau pada tahun 2012. BMT Permata Indonesia merupakan 

koperasi yang bergerak dibidang usaha, dana zakat, infak dan sedekah, yang 

mana dana tersebut disalurkan kepada yang berhak.
15

BMT Permata Indonesia 

Pekanbaru berbadan hukum koperasi legalitas tersebut tertuang dalam akte 

pendirian yang dikeluarkan dinas koperasi wilayah pekanbaru badan hukum 

NO:719/IV.II/DISKOPUMKM/2/VII2012.
16

 

 

B. Visi dan Misi BMT Permata Indonesia 

Visi: 

Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan anggota yang dilandasi 

iman dan taqwa menuju kemakmuran hidup dalam miniature surgawi. 

Misi: 

1. Membangun hubungan pengurus pengelola dan anggota ysng sehat dan 

kuat dengan sang kholiq (Allah SWT) 

2. Meningkatkan produktifitas masyarakat dan mensejaterakannya 

3. Membangun dan mengembangan sistem ekonomi syariah  

4. Memelihara kepedulian yang tinggi dari masyarakat atas keadaan sesama 

5. Meningkatkan sumber daya manusia BMT Permata Indonesia yang 

professional 

6. Mewujudkan sistem pelayanan anggota yang memuaskan 

7. Membantu para masyarakat yang terkena lilitan hutang rentenir. 
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Dokumntasi BMT Permata Indonesia 
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 Company Profil BMT Permata Indonesia 
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C. Struktur Organisasi BMT Permata Indonesia  

BMT Permata Indonesia merupakan suatu organisasi yang 

melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Dalam sebuah organisasi dibutuhkan orang-orang yang mampu melaksanakan 

tugas dan wewenang badan usaha. Sedangkan untuk pembagian tugas dan 

wewenang para personal yang duduk dalam organisasi tersebut, agar jelas 

maka dibutuhkan struktur organisasi. Adapun struktrur organisasi diharapkan 

dapat membantu pimpinan dalam mengadakan pengawasan terhadap 

bawahannya sehingga tujuan perusaan tercapai.
17

 

Gambar: II.1 

Struktur Organisasi BMT Permata Indonesia 

 

 

 Sumber: Arsip BMT Permata Indonesia 
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 Arsip BMT Permata Indonesia 

Pengawas 

1.Deki Syah Henra 
Amd 

2. Desrino S.PI 

Teller 

Iga destu putri 

Customer service 

Anugrah 
setiawan 

Fundriser Anggota 

Iskandar Maulana 

Ardiansyah 

Fundriser 
Pembiayaan 

zulfan 

Maulana 

Manager 

Danang Yoga 
Pamungkas 

Sekretaris 

Siti Suhaimi 
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D. Produk BMT Permata Indonesia 

Adapun produk-produk yang dimiliki BMT Permata Indonesia adalah 

sebagai berikut: 

1. Produk Tabungan Dana (Funding)
18

 

a. Tabungan Wadiah Permata 

1) Setoran awal Rp. 50.000,- 

2) Saldo Minimal Rp. 20.000,- 

b. Tabungan Haji dan Umrah (Baitullah) 

“Menyempurnakan Niat Anda Ke Tanah Suci” 

1) Setoran awal Rp. 250.000,- 

2) Saldo minimal Rp. 50.000,- 

3) Nasabah mendapat fasilitas manasik (gratis) sebanyak 3 kali 

4) Fasilitas pengurusan pendaftaran haji dan umroh jika saldo telah 

mencukupi 

c. Tabungan Qurban (Taqorub) 

1) Tabungan untuk persiapan ibadah qurban 

2) Penarikan tabungan hanya bisa dilakukan minimal 1 bulan 

menjelang hari raya qurban 

3) Setoran awal Rp. 100.000,- 

4) Saldo minimal Rp. 20.000,- 

d. Tabungan Hari Raya (THR) 

“Ceria Menyambut hari Raya” 
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 Brosur produk Simpanan BMT Permata Indonesia 
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1) Tabungan untuk persiapan menyambut hari raya 

2) Penarikan hanya dapat dilakukan minimal 1 bulan menjelang hari 

raya 

3) Setoran awal Rp. 50.000,- 

4) Saldo minimal Rp. 20.000,- 

e. Tabungan Siswa Cemerlang 

“Meraih Masa Depan Cemerlang” 

1) Tabungan khusus bagi pelajar/siswa-siswi 

2) Penarikan hanya bisa dilakukan menjelang kenaikan kelas atau 

penarikan atas rekomendasi orang tua siswa/wali murid 

3) Setoran awal Rp. 10.000,- 

4) Saldo minimal Rp. 5.000,- 

f. Tabungan Wisata Religi 

1) Tabungan untuk keperluan wisata religi 

2) Setoran awal Rp. 100.000,- 

3) Saldo minimal Rp. 20.000,- 

g. Tabungan Mudharabah Berjangka 

1) Tabungan dengan akad mudharobah al muthlaqoh, yaitu tabungan 

yang diperlakukan sebagai investasi dan dikelola secara produktif 

dan propesional 

2) Penarikan hanya dapat pada dilakukan pada saat jatuh tempo 

3) Setoran minimal Rp. 1.000.000’- 

4) Nisab deposito 
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a) Deposito 3 bulan 40-50 

b) Deposito 6 bulan 45-55 

c) Deposito 12 bulan 50-50 

Persyaratan pembukaan rekening tabungan: 

1) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan 

2) Foto copy KTP 

3) Membayar setoran awal 

2. Produk Pembiayaan 

a. Murabahah (jual beli tunai/angsuran) 

Yaitu akad transaksi jual beli dengan menyatakan harga 

perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan 

pembeli. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga 

produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai 

tambahan. Persyaratan umum untuk mengajukan pembiayaan adalah: 

1) Memiliki usaha atau pekerjaan tetap 

2) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan 

3) Fotocopy KTP suami istri 3 lembar 

4) Fotocopy KK 1 lembar  

5) Fotocopy agunan 

6) Bersedia disurvey 

b. Mudhrabah 

Yaitu akad bentuk kerja sama dua pihak atau lebih, dimana 

BMT Permata Indonesia (shahibul maal) mempercayakan sejumlah 
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modal kepada nasabah (mudharib) dengan suatu perjanjian. 

Persyaratan umum untuk mudharabah: 

1) Memiliki usaha atau pekerjaan tetap 

2) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan 

3) Fotocopy KTP suami istri 3 lembar 

4) Fotocopy KK 1 lembar  

5) Fotocopy agunan 

6) Bersedia disurvey   

c. Qordh (pinjaman) 

Merupakan kegiatan kegiatan sosial yag diberikan BMT 

Permata Indonesia kepada masyarakat yang tidak mampu dalam 

bentuk bantuan modal atau santunan. 

3. Produk Layanan Jasa 

a. Melayani pembayaran listrik plln prabayar dan paska bayar 

b. Isi ulang pulsa elektrik 

c. Pembayaran tagihan telkom 

d. Pembayaran tagihan tv kabel 

 

E. Uraian Tugas Kerja pada BMT Permata Indonesia 

BMT Permata Indonesia memiliki 4 pegawai yang masing-masing 

memiliki tugas tersendiri diantaranya yaitu:
19
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 Dokumntasi BMT Permata Indonesia, op.cit. 
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1. Manajer 

Tugas manajer: 

a. Memotivasi karyawan 

b. Menjalankan pencapaian target atas lending maupun funding yang 

sudah ditargetkan 

c. Mengadakan briefing dan evaluasi setiap harinya 

d. Membuat suasana yang islami 

e. Membuat draft pencapaian target secara periodik. 

 Wewenang manajer: 

a. Mengadakan evaluasi terhadap kinerja bawahannya 

b. Menyetujui pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku 

c. Membuat rencana jangka pendek 

d. Mendelegasikan tugas dan wewenang kepada yang ditunjuk. 

2. Sekretaris 

Tugas sekretaris 

a. Menandatangani administrasi keuangan, menghitung bagi hasil serta 

menyusun laporan keuangan 

b. Melaksanakan kegiatan pelaksanaan kepada peminjam serta 

melakukan pembinaan agar pembiayaan tidak macet. 

c. Menyusun laporan secara periodic 

3. Teller 

Tugas teller 

a. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggota atau nasabah, 

baik untuk hal penarikan maupun penyetoran 
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b. Mengitung keadaan keuangan atau transaksi setiap harinya 

c. Mengatur dan mempersiapkan pengeluaran uang tunai yang telah 

disetujui manajer 

d. Menandatangani formulir serta slip dari anggota atau nasabah serta 

mendokumentasikannya 

 Wewenang teller 

a. Mengatur pola administrasi secara efektif  

b. Mengajukan pengeluaran kas kepada manajer  

c. Menunda penarikan-penarikan bila persyaratan yang diberikan kurang 

d. Mengeluarkan dana operasional 

4. Fundriser  

Tugas fundriser 

a. Menjalankan tugas lapangan yaitu: menawarkan produk-pruk dari 

BMT Permata Indonesia 

b. Membuat daftar kunjungan kerja harian dalam sepekan mendatang dan 

pada akhir pekan berjalan 

c. Mengatur rute kunjungan nasabah per harinya 

d. Membuat laporan harian pemasaran individual untuk funding, lending 

dan konfirmai kepada manajer 

e. Melakukan pendataan nasabah potensial, baim perorangan maupun 

pimpinan instansi yang akan dikunjungi 

f. Melakukan pembinaan hubungan yang baik dengan nasabah melalui 

bantuan konsultasi bisnis, diskusi manajemen maupun bimbingan 

pengelolaan keuangan sesuai sistem 

g. Melaporkan kepada manajer tentang kendala-kendala yang dihadapi. 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Simpanan 

1. Pengertian Simpanan 

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditrik 

dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainya. Pengertian yang hamper sama 

dijumpai dalam pasal 1 dan angka 21 undang-undang nomor 21 tahun 

2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa tabungan 

adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana bedasarkan 

akad mudharabah atau akad lain.
20

 

Dalam hal iini terdapat dua prinsip perjanjian islam yang sesuai 

diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu 

wadiah dan mudharabah. hampir sama dengan giro, pilihan terhadap prduk 

ini tergantung motif dari nasabah. Jika motifnya hanya untuk menyimpan 

maka bisa dipakai produk tabungan wadiah, sedangkan untuk memenuhi 

nasabah yang bermotiv investasi atau mencari keuntungan maka tabungan 

mudharabah yang sesuai.
21

 

2. Jenis-Jenis Akad 

a. Akad wadiah 

Secara kumulatif, wadiah memiliki dua pengertian, yang 

pertama yakni pernyataan dari seseorang yang telah memberikan 
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 Khotibul uamam, dan setiawan budi utomo, perbankan syariah: dasar-dasardan 

dinamika perkembangannya di indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo persada 2017) hlm 88 
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wewenang atau mewakilkan kepada pihak lain untuk memelihara atau 

menjaga hartanya; kedua, sesuatu harta yang dititipkan seseorang 

kepada pihak lain untuk dijaga atau dipelihara.
22

 

1) Macam- macam akad wadiah 

a) Wadiah yad Amanah 

Secara umum barang atau aset yang dititipkan pada 

lembaga keuangan bisa berupa barang, dokumen, surat 

berharga atau barang berharga lainnya. Adapun pihak 

penyimpan tidak diperbolehkan untuk menggunakan atau 

memanfaatkan barang yang telah dititipkan, melainkan hanya 

menjaganya dan Biaya penitipan boleh dibebankan kepada 

pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab 

pemeliharaan barang yang telah dititipkan. 

b) Wadiah yad dhomanah 

Dalam akad ini pihak keamanan barang diperbolehkan 

menggunakan asset milik sipenitip dengan syarat bahwa pihak 

penyimpan mengembalikan secara utuh saat pihak penitip 

menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalamIslam agar 

aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (didiamkan saja).  

b. Akad mudhrabah 

Mudharabah adalah penanaman dana (shohibul maal) kepada 

pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, 

                                                             
22

 Ahmad Hassan Ridwan, BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah, 

(Jakarta: PT Grasindo,2005), 21 
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dengan pembagian menggunakan metode bagi untung (profit sharing) 

atau metode bagi pendapat (net revenue sharing) antara keduan pihak 

bedasarkan nisbah yang disepakati.
23

 

1) Mcam-macam 

a) Mudharabah muthlaqoh yaitu bentuk kerjasama antara 

shohibul maal dan mudharib yang cangkupannya sangat luas  

dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, daerah 

bisnis.
24

 

b) Mudharabah muqoyyadah yaitu bentuk kerja sama antara 

shohibul maal (bank syariah) dan mudharib (nasabah 

penyimpanan/nasabah investor) yang cakupanya dibatasi oleh 

spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. 

c. Akad musyarakah 

Musyarakah adalah akad yang menimbulkan hak yang sama 

antar yang berserikat untuk bertindak hukum atas pekerjaan dan 

keuntungan. Menurut syafi Antonio secara umum prinsip bagi dalam 

dunia perbankan dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu: al-

musyarakah, al mudharabah, al muzaraah, al muzaqah. Yang paling 

banyak dipakai adalah al-musyarakah, dan al mudharabah. Sedangkan 

al muzaraah,dan al muzaqah biasanya dipakai dalam bidang 

pertanian.
25
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Al-musyarakah terdiri dari dua jenis, yaitu musyarakah 

kepemilikannya disebabkan waris atau wasiat maupun kondisi lainnya, 

musyarakah akad yaitu disebabkan oleh kesepakatan. Musyarakah 

akad terdiri dari lima macam yaitu:
26

 

Nasrun Haroen membagi Syirkah Uqud sebagai berikut: 

1) Syirkah inan 

Yaitu perserikatan atas modal yang jumlahnya tidak harus 

sama antara yang bersekutu dengan pembagian untung yang sama. 

2) Syirkah al-mufawadhah 

Yaitu perserikatan atas modal yang sama jumlahnya harus 

sama dan pekerjaan antara yang bersekutu dengan pembagian 

untung yang sama. 

3) Syirkah wujuh 

Yaitu perserikatan atas pembelian barang dengan cara 

kredit dan menjualnya kembali dengan pembagian untung yang 

sama. 

4) Syirkah abdan  

Yaitu perserikatan atas pekerjaan antara yang bersekutu 

dengan pembagian imbalan yang sama. 

5) Syirkah mudharabah 

Yaitu perserikatan antara pemilik modal dengan pengelola 

modal (pekerja) dengan pembagian keuntungan sesuai dengan 

kesepakatan. 
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B. Landasan Hukum 

1. Dasar hukum akad wadiah dapat dilihat dalam Al-Quran dan Hadist 

sebagai berikut
27

: 

a. Al Qur an 

Dalam surat Annisa: 58 yang bunyi: 

                          

                            

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (Annisa: 

58).” 

 

b. Hadist  

Nabi Muhammad Saw. Menegaskan tentang amanah dalam 

wadiah sebagaimana beliau bersabda:    

“ibnu umar berkata bahwasanya Rosulullah telah bersabda: 

tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, 

tiada sholat bagi tidak bersuci.”
28

 

 

c. ijma’ 

Menurut para ulama dari kalangan mazhab Maliki Syafi’i dan 

Hambali (jumrhur ulama) mendefinisikan wadiah sebagai akad yang 

mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara 

tertentu. Sedangkan ulama madzhab Hanafi mengartikan wadiah 
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sebagai akad yang mengikut sertakan orang lain dalam memelihara 

harta baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun 

isyarat.
29

Adapun Menurut Zuhaily, wadiah merupakan pemberian 

wewenang kepada seseorang untuk menjaga sebuah barang milik 

orang lain dengan cara tertentu.
30

 

Fatwa dewan syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

tabungan menimbang, mengingat, memperhatikan: memutuskan, 

menetapkan: fatwa tentang tabungan.
31

 

Pertama: tabungan ada dua jenis: 

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

berdasarkan perhitungan bunga. 

b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang bedasarkan prinsip 

wadiah dan mudharabah. 

Kedua: ketentuan umum tabungan bedasarkan Wadi‟ah: 

a. Bersifat simpanan 

b. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) 

c. Tidak ada imbalan yang disayaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian 

(„athoya) yang bersifat sukarela dari pihak bank. 

2. Dasar hukum mudharabah 

Dasar hukum dari akad mudharabah dapat kita jumpai dalam Al 

Qur an,hadist dan ijma.
32
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a. Al Qur an 

Ketentuan hukum mudharabah dalam Al Quran tertuang dalam 

surat Al muzzamil 73:20” 

                     

Artinya”…dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari 

sebagian karunia Allah SWT…” 

  

Disamping itu dapat kita baca dalam surat Al-jumu’ah 62: 10: 

              

Yang artinya: “ Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah 

kamu dimuka bumi dan  carilah karunia Allah Swt…” 

 

Dari kedua ayat Al Qur an diatas pada intinya adalah berisi 

dorongan bagi setiap manusia unuk melakukan usaha. Dalam dunia 

modern seperti sekarang ini siapa saja, akan menjadi lebih mudah 

untuk berinvestasi yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah, 

antara lain melalui mekanisme tabungan mudharabah ini. 

b. Hadist 

Ketentuan hukum dalam hadist dapat kita jumpai dalam hadist 

diriwayatkan oleh Thabrani yang artinya: 

“diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas Bin 

Abdul Muthaib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara 

mudharabah ia mensyaratkan agar dana tidak dibawa mengarungi 

lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. jika 

menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab 

atas dana tersebut. Dan disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada 

Rosulullah Saw, dan rosulullah pun membolehkannya.”
33
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c. Ijma’  

Telah mencapai kesepakatan (konsensus) terhadap akad 

mudharabah ini dikalangan lama’, bahkan sejak para sahabat. 

3. Dasar hukum musyarakah 

a. Al Qur an 

Kegiatan musyarakah telah Allah Swt jelaskan dalam 

FirmanNya surah Annisa 4:12:
34

 

                    

 “…maka mereka berserikat pada sepertiga (QS Annisa 4:12)” 

 

Dan surat Shaad 38: 24: 

                         

                          

               

 “…dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 

berserikat itu sebagian mereka bebuay zhalim kepada sebagian yang 

lain, kecuali bagi orang-oang yang beriman dan orang-orang shaleh 

(QS Shaad 38: 24)” 

 

Kedua ayat diatas menunjukkan perkenaan dan pengakuan 

Allah Swt. Akan ada perserikatan dalam kepemilikan harta.namun, 

dalam surat An nisaa:12 perserikatan terjadi atas dasar secara otomatis 

(jabr) karena waris, sedangkan dalam surat Shaad:24 terjadi atas dasar 

akad (ikhtiyar).
35
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b. Hadist  

Hadist qudsi pun menyatakan kecintaan Allah kepada hamba-

hambaNya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung 

tinggi amanat kebersamaan dan menjahui pengkhianatan, yakni: 

Dari Abu Hurairoh, Rosulullah Saw bersabda:‟‟Aku pihak 

ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak 

mengkhianati yang lainnya” (HR.Abu Dawud no 2936) 

c. Fatwa DSN-MUI 

Dalam fatwa DSN_MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

musyarokah dijelaskan ketentuan yang menyatakan bahwa biaya 

operasioanal modal bersama. 

 

C. Konsep Baitul Maal Wat Tamwil 

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan yang 

kegiatannya utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan 

(simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat 

dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme 

yang lazim dalam dunia perbankan.
36

 

Pendapat lain mengatakan bahwa BMT adalah lembaga keuangan 

mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syariah), menumbuh 

kembangkan bisnis usaha mikro kecil dalam rangka mengangkat derajat dan 

martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual 

                                                             
36

 Makhalul Ilmi SM, Teori dan Praktik Mikro Keuangan Syariah, (Yogyakarta: UII 

Press, 2012), hal. 67 
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BMT memiliki dua dua fungsi yaitu baitul tamwil (bait = „rumah‟, at tamwil 

= „pengembangan harta’) yang artinya melakukan kegiatan pengembangan 

usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi 

pengusaha mikro dan kecil terutama dalam mendorong kegiatan menabung 

dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Baitul maal (bait = 

„rumah‟, maal = „harta‟) yaitu menerima titipan dana zakat, infak, shadaqah 

serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya
37

. 

Baitul Maal Wat Tamwil (BTM) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul 

maal dan baitut tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha 

pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zaka, infaq, dan 

shodaqoh (ZIS). Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan 

penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi 

masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah yaitu berdasarkan ketentuan 

yang telah ditetapkan Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya. Karena berorientasi 

sosial agama, maka tidak dapat dimanipulasi untuk kepentingan bisnis atau 

mencari laba (profit).
38

 

Secara kelembagaan BMT didampingi atau dilindungi pusat inkubasi 

bisnis usaha kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena 

mengemban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. Dalam 

prakteknya, PINBUK menetaskan BMT dan pada gilirannya BMT menetaskan 
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 Muhammad Sholahuddin, Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam, (Yogyakarta: 
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usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan reperesentasi dari kehidupan 

masyarakat di mana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu 

mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat
39

. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Baitul Maal adalah 

lembaga ekonomi berorientasikan sosial keagamaan yang kegiatan utamanya 

menampung harta masyarakat dari berbagai sumber termasuk (terutama) 

zakat, dan menyalurkannya untuk tujuan mewujudkan kemaslahatan umat dan 

bangsa dalam arti seluas-luasnya. Adapan Baitul Maal BMT adalah jenis lain 

dari Baitul Maal kontemporer yang memiliki cakupan keiatan yang lebih 

sempit, yakni sebatas menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah yang 

dimungkinkan dalam kerangka manajemen BMT. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Baitul Maal Wat Tamwil 

Adapun Tujuan BMT meliputi sebagai berikut:
40

 

1. Sebagai lembaga resmi penyaluran zakat, infaq, sedekah karena telah 

bergabung dengan kemitraan BAZNAS untuk menerima dan menyalurkan 

dana ZIS. 

2. Menggeser peranan rentenir dalam praktek ribawinya. 

3. Menjadi Koperasi Syari'ah sebagai alternatif lembaga keuangan umat. 

4. Menyelamatkan tabungan umat Islam khususnya dari ancama riba (bunga), 

sekaligus menghindarkan meraka dari perbuatan maksiat. 

5. Penyedia jasa pembiayaan, investasi & konsumtif. 

                                                             
39
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6. Sebagai lembaga pelaksana usaha simpan pinjam dan pembiayaan yang 

berbasis syari'ah. 

7. Sebagai amil zakat yang mengelola serta menyalurkan ZISWAF. 

Banyak manfaat yang diharapkan dari perkembangan BMT, diataranya 

adalah:
41

 

1. Meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. 

2. Mengembangkan sikap hidup hemat, ekonomis, dan berpandangan ke 

depan. 

3. Memberikan pelayanan modal bagi anggota. 

4. Melatih diri berpikir dan bermusyawarah. 

5. Belajar memimpin dan mengembangkan tanggung  jawab. 

6. Mengembangkan sikap dan kebiasaan menabung. 

7.  Meningkatkan kepercayaan pihak lain. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan laporan akhir yang telah diuraikan dalam bab 

sebelum ini, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu: 

1. Implementasi simpanan permata menggunakan akad wadiah yadh 

dhomanah dan simpanan anggota menggunakan akad mudharabah dan 

musyarakah yang dilakukan oleh BMT Indonesia untuk 

mengkonfirmasikan bila dalam penerapan tersebut sesuai prosedur yang 

telah ditetapkan oleh pihak perusahaan. 

2. Adapun kendala-kendala yang dialami oleh BMT merupakan tantangan 

bagi pihak BMT sehingga mereka mengatasi dengan cara silahturahmi, 

kekeluargaan dan memberikan keringan bagi yang mengalami kesulitan 

dalam dalam mudharabah, pembiyayan murobaha, ijrah dll disaat menjadi 

menjadi anggota BMT.  

 

B. Saran 

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan dalam penulisan ini, 

diantaranya: 

1. BMT Permata Indonesia lebih giat lagi dalam memilih dan menganalisa 

untuk mengajak kerjasama dalam investasi, serta meningkatkan lagi 

kegiatan amal seperti santunan kepada anak yatim agar masyarakat 

menumbuhkan rasa percaya masyarakat dan melalui media, brosur dll. 
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2. Meningkat inovasi terhadap produk membuat masyarakat agar makin 

tertarik terhadap produk-produk BMT Permata Indonesia serta 

memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar semakin masyarakat 

mengetahui lembaga BMT 
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LAMPIRAN WAWANCARA 

A. Pertanyaan pada Pimpinan BMT 

1. Bagaimana cara anda untuk meningkatkan produk simpanan permata dan 

simpanan anggota? 

2. Apa jaminan dan manfaat yang dapat diberikan oleh BMT Permata kepada 

nasabah, sehingga nasabah tidak mengalami kekecewaan dalam menabung? 

3. Apa kendala kendala akad wadiah dalam produk simpanan permata dan 

simpanan anggota? 

4. Apakah produk simpanan tersebut mengalami kemajuan atau kemunduran? 

 

B. Pertanyaan pada costumer service, dan fundriser 

1. Bagaimana implementasi akad wadiah dalam produk simpanan permata dan 

simpanan anggota? 

2. Apa manfaat simpanan anggota? 

3. Tips apa agar nasabah bergabung dalam anggota? 

4. Apa yang terjadi jika pihak nasabah yang memiliki simpanan tersebut telah 

wafat.? Jelaskan? 
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LAMPIRAN WAWANCARA 
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