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ABSTRAK 

 

Afrillia Choirunnisa (2019): Mekanisme Pelaksanaan Produk Tabungan iB       

Simpanan Pelajar Pada PT. Bank Tabungan 

Negara Syariah Kantor Cabang Syariah 

Pekanbaru. 

 

 Kegiatan menabung merupakan kegiatan menyisihkan uang atau 

pendapatan yang dimiliki untuk disimpan dengan tujuan mengelola uang tersebut, 

dan menabung juga merupakan pembangunan karakteristik untuk tidak 

menghamburkan uang yang mana semestinya diterapkan sejak dini. Tabungan 

SimPel iB merupakan tabungan yang masih tergolong baru oleh karena itu 

tabungan ini sangat tepat sekali untuk edukasi pelajar dalam hal mengelola 

keuangannya dan juga membantu para orangtua untuk mengawasi pengelolaan 

uang anaknya. 

Rumusan masalah dalam penilitian ini yaitu Bagaimana Mekanisme 

Pelaksanaan Produk Tabungan iB Simpanan Pelajar pada PT. Bank Tabungan 

Negara Syariah Kantor Cabang Syariah Pekanbaru dan Apa saja keunggulan dan 

kelemahan dalam Produk Tabungan iB Simpanan Pelajar pada PT. Bank 

Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Syariah Pekanbaru. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan yang 

digunakan pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah Pekanbaru dalam menarik 

minat nasabah terutama dalam produk tabungan simpanan pelajar iB, dan untuk 

mengetahui keunggulan serta kelemahan produk tabungan simpanan pelajar iB 

dalam PT. Bank Tabungan Negara Syariah Pekanbaru.  

Populasi dalam penelitian ini adalah Pimpinan dan seluruh karyawan bank 

yang berjumlah 72 orang, dan sampel berjumlah 2 orang yakni dari FO (Funding 

Officer) dan customer service. Metode pengumpulan data penelitian ini 

menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa mekanisme pelaksanaan yang 

dilakukan PT. Bank Tabungan Negara Syariah Pekanbaru terhadap produk 

tabungan simpanan pelajar iB yaitu melalui 2 cara dengan promosi dan pelayanan, 

melalui promosi yaitu turun langsung ke lapangan untuk membuat perjanjian 

dengan pihak sekolah, menggunakan media sosial, menyebarkan brosur dan 

menjaga silaturahmi dengan mitra lama ataupun baru, dan melalui pelayanan yaitu 

melayani cara pembukaan rekening, penyetoran rekening dan penutupan rekening.  

Keunggulannya yaitu setoran awal ringan, mudah prosesnya, dan persepsi 

akan resiko tabungan yang rendah, sedangkan kelemahannya yaitu masih 

kurangnya kantor cabang, tabungan ini pun hanya diperuntukkan bagi siswa siswi 

yang bersekolah di sekolah yang telah bekerja sama dengan Bank Tabungan 

Negara Syariah Pekanbaru, dan juga adanya biaya biaya lainnya yang dibebankan 

kepada nasabah. 

 

Kata kunci : Tabungan, Wadiah, Simpanan Pelajar iB.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menabung merupakan kegiatan menyisihkan uang atau pendapatan yang 

dimiliki untuk disimpan dengan tujuan untuk mengelola uang tersebut. Manfaat 

menabung bisa diperoleh hasilnya ketika kita menjalani kegiatan menabung ini 

secara rutin dan tekun. Hal tersebut bertujuan untuk menjalankan pola hidup 

hemat dan juga merupakan pembangunan karakteristik untuk tidak 

menghamburkan uang yang semestinya diterapkan sejak dini. 

Manfaat menabung memang tidak bisa dipungkiri kegunaannya bagi 

kehidupan, terlebih pada bidang keuangan. Tidak jarang orang yang 

berpenghasilan tinggi,namun tidak terlihat hasilnya. Hal tersebut bisa saja terjadi 

karena cara mengatur keuangannya yang belum benar yang ditambah pula dengn 

kebiasaan tidak menabung. Kegiatan menabung memang sering dirasakan sulit 

untuk dilakukan oleh sebagian orang, padahal jika kita mengetahui manfaat 

menabung ini, tidak ada alasan untuk tidak melakukannya, seperti berikut ini yaitu 

belajar hidup hemat, ketersediaan uang disaat mendesak, dan mencegah 

berhutang. 

Seseorang melakukan kegiatan menabung secara garis besar memiliki 

tujuan untuk dana darurat, untuk dana masa depan dan untuk mengelola uang agar 

tidak terjadi sifat konsumtif pada dirinya. Pada intinya motif seseorang menabung 
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adalah sebagai dana untuk jaga-jaga jika terjadi susuatu dan seseorang tersebut 

memang mempunyai penghasilan lebih. 

Untuk menabung ada beberapa media yang bisa digunakan, yang paling 

tua tata cara dalam menabung dan turun menurun dari nenek moyang adalah 

dengan menabung disebuah benda yaitu bernama celengan, namun seiring dengan 

perkembangan jaman maka cara itu dianggap kurang efektif dan menguntungkan 

karena kini sudah berkembang badan usaha yang bernama bank.
1
 

Mendengar kata bank sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, terutama yang 

hidup diperkotaan. Bahkan, dipedesaan sekalipun saat ini kata bank bukan 

merupakan kata yang asing dan aneh. Menyebut kata bank setiap orang selalu 

mengaitkannya dengan uang sehingga selalu saja ada anggapan bahwa yang 

berhubungan dengan bank selalu ada kaitannya dengan uang. Hal ini tidak salah 

karna bank memang merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang 

bergerak di bidang keuangan. Sebagai lembaga keuangan bank menyediakan 

berbagai jasa keuangan. Di negara-negara maju bank bahkan sudah merupakan 

kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi. 

Bank secara sederhana dapat di artikan sebagai lembaga keuangan yang 

kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank 

lainnya. 

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok 

perbankan, sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah 

                                                             
1
LB Sukma, Pendahuluan,( https://repository.widyatama.ac.id. Diakses tanggal 16 juni 

2019.) 

https://repository.widyatama.ac.id/
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merupakan pendukung dari kedua kegiatan tersebut. Pengertian menghimpun dana 

maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli 

dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. 

Pembelian dana dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara 

memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya. Jenis 

simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah simpanan giro, simpanan 

tabungan, sertifikat deposito, serta deposito berjangka dimana masing-masing 

jenis simpanan memiliki kelebihan dan keuntungan tersendiri. Kegiatan 

menghimpun dana ini sering disebut dengan istilah funding . 

Strategi bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan 

rangsangan berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan. Balas jasa 

tersebut dapat berupa bunga bagi bank yang berprinsip konvensional dan bagi 

hasil, bagi bank yang berprinsip syariah. Kemudian rangsangan lainnya dapat 

berupa cendera mata, hadiah, pelayanan, atau balas jasa lainnya. Semakin 

beragam dan menguntungkan balas jasa yang diberikan, akan menambah minat 

masyarakat untuk menyimpan uangnya. Oleh karena itu, pihak perbankan harus 

memberikan berbagai ransangan ransangan dan kepercayaan sehingga masyarakat 

berminat untuk menanamkan.
2
 

Bank Tabungan Negara Syariah yang akan melayani kebutuhan perbankan 

masyarakat Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah untuk dapat 

bersaing dengan bank lainnya. Bank Tabungan Negara Syariah harus 

mengembangkan secara terus-menerus produk dan jasanya agar dapat eksis 

                                                             
2
Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2012) hal.12  
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diduina perbankan. Oleh karena itu, untuk mempertahankan dan meningkatkan 

perolehan tabungan, bank Tabungan Negara Syariah makin kreatif dalam 

menciptakan produk dalam upaya memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah 

tabungannya. Beragam produk tabungan diluncurkan antara lain tabungan haji, 

tabungan simple, tabunagn emas, tabungan qurban, dan lain-lain. 

Bank Tabungan Negara Syariah Pekanbaru memiliki suatu program yang 

dinamakan program tabungan “simpanan pelajar (simpel iB)”, tabungan simpanan 

pelajar (simpel iB) adalah tabungan siswa yang diterbitkan secara nasional oleh 

bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana secara fitur 

yang menarik dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong 

budaya menabung sejak usia dini. 

Tabungan simpanan pelajar iB ini untuk meningkatkan budaya menabung 

di kalangan siswa PAUD, TK, SD, SMP ,SMA, Madrasah (MI,MTs,MA) atau 

sederajat, dengan prinsip syariah yaitu akad “wadi’ah”(titipan), dimana 

merupakan titipan dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun lembaga 

yang harus di jaga dan di kembalikan setiap saat bila pemilik menghendakinya. 

Produk tabungan simpel iB memiliki banyak manfaat untuk adik-adik 

pelajar, tabungan ini tentu saja dapat melatih kemandirian dan pengelolaan 

keuangan untuk masa depan, meningkatkan pemahaman perbankan sejak dini, 

menumbuhkan budaya menabung, dapat digunakan sebagai sarana pembayaran 

sekolah, mendapatkan bonus menarik sesuai kebijakan bank, penyetoran dan 

penarikan dapat dilakukan dioutlet BTN Syariah di seluruh Indonesia.
3
 

                                                             
3
https://www.btn-syariah.co.id/id-id/ (diakses tanggal 6 mei 2019) 

https://www.btn-syariah.co.id/id-id/
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Tabel I.1 

Jumlah Nasabah dan Nominal Tabungan Simpel iB 

PT. Bank Tabungan Negara Syariah Pekanbaru 

Th. 20017 s/d 2018 

 

Periode Jumlah Nasabah Nominal Tabungan 

2017 7.152 685.350.500.00 

2018 7.915 887.200.550.00 

 

Tabungan ini masih tergolong baru, maka penulis ingin meniliti cara 

pelaksanaan produk tabungan simpel iB. Pelaksanaan menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia  berarti implementasi atau penerapan, sedangkan penerapan 

yaitu proses atau perbuatan melaksanakan.
4
 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka penulis 

dengan amat tertarik dan dapat menuangkan hasil penelitian dalam Laporan Akhir 

ini dengan judul “MEKANISME PELAKSANAAN PRODUK TABUNGAN 

IB SIMPANAN PELAJAR (SIMPEL) PADA PT. BANK TABUNGAN 

NEGARA SYARIAH KANTOR CABANG SYARIAH PEKANBARU”. 

 

B. Batasan Masalah  

Agar penelitian ini dapat mencapai pada sasaran yang diinginkan dengan 

benar dan tepat, maka penulis membatasi masalah pokok yang akan diketahui 

dalam penelitian yaitu hanya pada pelaksanaan produk tabungan simpanan 

pelajar(simpel) iB di tahun 2018 pada PT. Bank Tabungan Negara  Kantor 

Cabang  Syariah Pekanbaru. 

 

 

 

                                                             
4
Edi Prasetyo, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Rian Jaya,2012), hal.215 
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C. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan tabungan simpanan pelajar (simpel 

iB) pada Bank Tabungan Negara Syariah Pekanbaru  ? 

2. Apa saja keunggulan dan kelemahan produk tabungan simpanan pelajar iB 

pada PT.Bank Tabungan Negara Syariah Pekanbaru ? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan tabungan simpanan pelajar 

(simpel iB) pada Bank Tabungan Negara Syariah Pekanbaru. 

b. Dapat mengetahui keunggulan dan kelemahan tabungan simpanan 

pelajar (simpel iB) pada Bank Tabungan Negara Syariah Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Sebagai salah satu syarat untuk melengkapi dan mencapai gelar Ahli 

Madya (A.Md) pada Prodi D-III Perbankan Syari’ah di Fakultas 

Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau.  

b. Sebagai bahan rujukan dan menambah pengembangan cakrawala 

pemikiran penulis. 

 

E. Metodologi Penelitian 

Sesuai dengan pokok permasalahan, maka metode penelitian yang 

digunakan adalah penelitian lapangan (field research), metode tersebut diterapkan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
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1. Tempat Penelitian  

Penelitian dilaksanakan di PT.BTN Syariah jl. Arifin Ahmad, kel. 

Sidomulyo Timur, kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau. Alasan 

penulis memilih lokasi ini karena penulis ingin mengetahui seberapa 

banyak siswa yang menabung pada produk tabungan iB simpanan pelajar 

di Bank Tabungan Negara Syariah Pekanbaru. 

2. Subjek dan Objek Penelitian  

a. Subjek penelitian adalah  pimpinan dan karyawan bagian custumer 

service pada PT. Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah 

Pekanbaru. 

b.  Objek penelitian adalah Mekanisme pelaksanaan tabungan 

simpanan pelajar (simpel iB) Pada PT. BTN Syariah Kantor Cabang 

Syariah Pekanbaru. 

3. Populasi dan Sampel 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

pimpinan dan seluruh karyawan bank yang berjumlah 72 orang. Untuk 

mendapatkan data representive pengambilan sampel penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling atau menentukan narasumber 

dengan pertimbangan tertentu, berjumlah 2 orang yakni dari FO 

(Funding Officer) dan Customer Service. 

Sampling Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu,cara ini dapat diambil bila analisa memiliki kriteria 
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cenderung bersifat khusus,dengan unsur populasi memiliki kriteria 

khusus untuk dijadikan sampel. 

4. Jenis dan Sumber Data  

Jenis data dalam penelitian itu adalah: 

a. Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh dari lapangan sebagai 

hasil penelitian atau langsung dari orang yang bersangkutan. Adapun 

didapat dari PT. BTN Syariah Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.  

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan atau data 

laporan yang telah tersedia di BTN Syariah Kantor cabang Syariah 

Pekanabaru. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

sebagai berikut:  

a. Observasi, yaitu penulis langsung terjun ke lokasi penelitian untuk 

melihat dan memperhatikan atau mengamati serta mengumpulkan 

informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.
5
  

b. Wawancara,yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung kepada pimpinan dan karyawan 

bagian pembiayaan di BTN Syariah Kantor Cabang Syariah 

Pekanbaru.  

                                                             
5
Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya  Ilmiah. 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2012), hal. 42 
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c. Dokumentasi, yaitu peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen 

perusahaan, yaitu dari  BTN Syariah Kantor Cabang Syariah 

pekanbaru. 

d. Studi Pustaka, yaitu dari buku-buku yang penulis baca.  

6. Analisis Data  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data telah 

berhasil dikumpulkan maka penulis menjelaskan secara rinci dan 

sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami 

secara jelas dikesimpulan akhirnya.
6
 

7. Metode Penulisan 

a. Deduktif adalah data-data yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, kemudian 

dianalisa dan diambil kesimpulannya secara khusus. 

b. Induktif adalah mengemukakan data-data yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus, 

kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya. 

c. Deskriptif adalah menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa 

mengurangi dan menambah sedikitpun sesuai dengan keadaan, 

kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya. 

 

 

                                                             
6
Sudaryono, Metodologi Penelitian. (Jakarta: Rajawali Pers.2017), hal. 165 
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F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini disajikan agar dapat mengetahui secara global 

apa yang akan diuraikan selanjutnya untuk keperluan itu dirancangkan 

penyusunan penelitian akan dibuat kedalam lima bab, antara lain: 

BAB I :  PENDAHULUAN  

  Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, Batasan masalah, 

Rumusan masalah. Tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II :  GAMBARAN UMUM BANK BTN SYARIAH 

  Pada bab ini berisikan gambaran umum PT. BTN Syariah Kantor 

Cabang Syariah Pekanbaru, Struktur Organisasi, serta macam-

macam produk BTN Syariah Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.  

BAB III :  LANDASAN TEORI  

  Pada bab ini menjelaskan konsep Bank, perbankan syariah, produk 

tabugan bank syariah, dan landasan hukum. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini berisikan hasil penelitian tentang Mekanisme 

Pelaksanaan dan keunggulan serta kelemahan produk tabungan 

simpanan pelajar iB pada PT.BTN Kantor Cabang Syariah 

pekanbaru. 

BAB V :  PENUTUP 

  Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran mekanisme pelaksanaan 

dan keunggulan serta kelemahan produk tabungan simpanan pelajar 

iB pada PT.BTN  Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.  
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BAB II 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

A. Sejarah dan Perkembangan Bank Tabungan Negara Kantor Cabang 

Syariah (KCS) Pekanbaru
7
 

PT. Bank Tabungan Negara adalah suatu lembaga perbankan yang 

bergerak sebagai sarana penghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya 

lagi kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau kredit perumahan 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Sejarah berdirinya PT. Bank Tabungan Negara pada masa Pemerintahan 

Hindia Belanda tahun 1897 ddirikan Postapaar bank yang mempunyai 4 (empat) 

cabang yaitu : Jakarta,Surabaya, Medan dan Makassar. Pada tahun 1940 kegiatan 

berhenti karena penyerbuan Jerman yang mengakibatkan penarikan tabungan 

besar-besaran, namun pada tahun 1941 kegiatan kembali pulih.Tahun 1942 

Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang.Jepang membekukan seluruh 

kegiatan Postapaarbank dan menggantikannya dengan Tyokin Kyoku yang 

mempunyai satu cabang yaitu di Yogyakarta. Proklamasi kemerdekaan RI pada 17 

Agustus 1945 menimbulkan inspirasi untuk mengambil alih Tyokin Kyoku dari 

Jepang ke pemerintahan RI dengan nama Kantor Tabungan Pos dengan 

melakukan penukaran uang Jepang dengan uang Republik Indonesia. Tetapi 

Kantor Tabungan Pos tidak berumur panjang karena terjadi agresi Belanda tahun 

                                                             
7
Dokumentasi, Profil PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru, 

2019  
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1946. Pada tahun 1949 Kantor Tabungan Pos dibuka kembali dengan nama Bank 

Tabungan Pos. 

Pada tahun 9 Februari 1950, pemerintah mengeluarkan UU Darurat No. 9 

tahun 1950 yang mengubah nama Postspaarbank In Indonesia menjadi Bank 

Tabungan Pos dan memindahkan induk Kementerian dari Perhubungan ke 

Kementerian Keuangan di bawah Menteri Urusan Bank Sentral. Walaupun masih 

bernama Bank Tabungan Pos namun pada tanggal 9 Februari 1950 dijadikan 

sebagai hari  lahirnya Bank Tabungan Negara. Tahun 1963 pemerintah 

mengeluarkan Perpu No.  4 tahun 1963 yang menyatakan penggantian nama Bank 

Tabungan Pos menjadi Bank Tabungan Negara. 

Tahun 1974 tugas Bank Tabungan Negara ditambah yaitu memberikan 

pelayanan kepada KPR dan untuk pertama kalinya penyaluran KPR yaitu tanggal 

10 Desember 1974,karena itulah tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari 

KPR bagi BTN. Bentuk hukum Bank Tabungan Negara mengalami perubahan 

dengan disalurkan PP No. 24 Tahun 1992 tanggal 29 April 1992 menjadi 

perseroan. Sejak saat itu nama BTN menjadi PT. Bank Tabungan Negara 

(Persero) dengan sebutan BTN dan pemerintah menetapkan Bank BTN sebagai 

Bank Umum dengan fokus bisnis pembiayaan perumahan tanpa subsidi.
8
 

PT. Bank Tabungan Negara Syariah merupakan Unit Usaha Syariah 

(UUS) dari Bank Tabungan Negara yang merupakan BUMN, yang menjalankan 

bisnis berdasarkan prinsip syariah. BTN Syariah mulai beroperasi pada tanggal 14 

Februari 2005 bertepatan dengan 5 Muharam 1426 H dengan Kantor Cabang 

                                                             
8
ibid  
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Syariah pertama di Jakarta. Selanjutnya pembukaan BTN Kantor Cabang Syariah 

kedua di Bandung tanggal 28 Februari 2005, ketiga di  Surabaya tanggal 17 Maret 

2005, keempat di Yogyakarta tanggal 4 April 2005, kelima di Makassar pada 

tanggal 11 April 2005 hingga Agustus 2009 dibuka 20 (dua puluh) kantor di 

beberapa kota di Indonesia dengan 119 (seratus sembilan belas ) Kantor Layanan 

Syariah. Pada tanggal 3 Maret 2008 atau pada 25 Shafar 1429, Bank Tabungan 

Negara Syariah Kantor Cabang Pekanbaru diresmikan oleh Bapak Saut Pardede 

selaku Direktur Bank Tabungan Negara Syariah yang berlokasi di Jl. Tuanku 

Tambusai Blok A No.10-11 Labuh Baru Timur Payung Sekaki Pekanbaru. Tujuan 

pendirian Unit Usaha Syariah Bank Tabungan Negara adalah untuk memenuhi 

kebutuhan nasabah akan produk dan layanan perbankan sesuai dengan prinsip 

Syariah, dari  memberi manfaat yang setara, seimbang dalam pemenuhan 

kebutuhan kepentingan nasabah dan PT. Bank Tabungan Negara yang merupakan 

Bank BUMN, Bank Tabungan Negara Syariah menjalankan fungsi intermediasi 

dengan menghimpun dana dari masyarakat melalui produk-produk  giro, tabungan 

dan deposito serta menyalurkan kembali melalui sektor berbagai produk 

pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah, Multiguna, Investasi dan Modal Kerja 

Sesuai dengan Mottonya”Maju dan Sejahtera Bersama” , maka Bank Tabungan 

Negara Syariah mengutamakan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam penerapan 

imbalan bagi hasil antara nasabah dan Bank.
9
 

 

                                                             
9
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B. Visi dan Misi PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah 

Pekanbaru 

Adapun visi dan misi PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah 

Pekanbaru adalah sebagai berikut:
10

 

1. Visi PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru 

Terdepan dan terpecaya dalam memfasilitasi sektor perumahan dan 

jasa layanan keuangan keluarga. 

2. Misi PT.Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru 

a. Berperan aktif dalam mendukung sektor perumahan,baik dari sisi 

penawaran maupun dari sisi permintaan, yang terintegrasi dalam sektor 

perumahan di Indonesia. 

b. Memberikan layanan unggul dalam pembiayaan kepada sektor 

perumahan dan kebutuhan keuangan keluarga. 

c. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan 

produk, jasa dan jaringan strategis berbasis digital. 

d. Menyiapkan dan mengembangkan human capital yang berkualitas, 

profesional dan memiliki integritas tinggi. 

e. Meningkatkan shareholder value dengan fokus kepada peningkatan 

pertumbuhan profitabilitas sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan 

good corporate governance. 

f. Mempedulikan kepentingan masyarakat, sosial dan lingkungan secara 

berkelanjutan. 

                                                             
10
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C. Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang 

Syariah Pekanbaru 

Adapun struktur organisasi PT. Bank Tabungan Negara Syariah Pekanbaru 

Kantor Cabang Syariah Pekanbaru sebagai berikut : 

 

Catt : 

1. Liza Febrina saat ini masih menduduki jabatan Customer Service karena belum ada penggantiNote :  *  Pegaw ai Mutasi Alih Status dari Fronliner KC Pekanbaru, efektif tgl 9 juli 2018 / s.d. penempatan tenaga CS y ang baru 

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CABANG SYARIAH PEKANBARU

Branch Manager
Aries Tuti

DBM Business
Asep 

Wahyuman

Secretary
Anindya Akmala

Mor tage & 
Consumer  

Financing Unit

Rosma Dewy

Br anch Funding 
Sales

Sandi Sasmita

Ser vice Quality Unit 
Head

Customer  Ser vice

- Liza Febrina
- Maudy Natasha
- Meilan F Utami

Consumer  
Financing Ser vice

- Mutia Prima Dinda
- Hendri Susilo
- Dwilia Febrina
- Vedyana Ultissia
- Ria Kumalasari*
- Vera Widyatika*
- Isva (Outs DE)
- Reghia F (Outs DE)
- (Outs DE)

Consumer  
Financing Analyst

- Rahmat Mulyana
- Feby Satria HP
- Putri Neilhampes*
- Laila Mayasari*

Financing Mar keting

- Novrita*

Relationship 
management
commer cial

Commer cial Financing 
Analyst

- Rafid Risad

- Rifandi F Farid

- Dio Ivani Puta
- Chyntia Ademai W

Commer cial 
Funding Sales

- Nikmansyah N

DBM Supporting
Agusman

Operation Unit
Muhammad Fitra

Teller  Ser vice

- Selvia Nurul
- Wirda Magfiroh
- Wisnu Pramuda 

Human Capital 
Suppor t

- Yose Rizal
- Winda Bell (Outs)

Clearing

Miftah Faridl

Cr edit Admin & 
Document Unit 

Head

- Syepri Martadi

Cr edit Admin / FA

- Debby Mayasari
- Aulia Rahman
- Dicky Alvin M
- Figura Ihsando  
- Winda (Outs)

Accounting & 
Repor ting Unit

-

Collection

- Rudi Hidayat
- Rizky P (Outs)

- Tya G (Outs)

- Dedek A (Outs)
- Yandra (outs)

- Ferro D (Outs)

- Cakra Febri (outs)

Restr uctur ing 
Analyst

Commer cial, small & 
medium financing unit

-

Small & Medium 
Account Officer

-

Consumer  Funding 
Sales

- Feby Damiko
- Mia Reniffirach*

Ser vice Assur ance

-

Funding Sales 
Suppor t

-

Acccounting

- M Heru Gustav
- Sufi(Outs)

Financing 
Document

- Almira Mutia I
- Rafdi (Outs)
- Linsintia (Outs)

Ver ifying
-

Collection & 
Wor kout Unit

- Irvan Hizbullah

Legal & Financing 
Recover y

-

TP & IT Suppor t

- Yacob Abdul 
- Fanni Okfiatri

Tr ansaction 
Pr ocessing Sub

Unit

Teller  Ser vice 
Sub Unit

Gener al 
Administr ation 

Sub Unit

Vault
Logistic  Suppor t

- Rahmad Budi R

Consumer  Recover y
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Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan antara lain : 

1.  Branch Manager 

Seorang pejabat pimpinan yang diberi tanggung jawab untuk 

memimpin kantor cabang. 

2.  Secretary 

a. Mendokumentasikan perihal surat menyurat (surat elektronik 

ataupun non elektronik) 

b. Membuat jadwal harian dari pimpinan cabang. 

c. Membuat laporan,menyimpan dan mengatur arsip sesuai dengan 

yang telah ditentukan oleh organisasi. 

3.  Deputy Branch Manager Supporting  

Seseorang yang berwenang untuk melakukan koordinasi 

pencapaian target administrasi, anggaran serta pelaporan kegiatan usaha 

bank dan evaluasi secara priodik.  

4.  Deputy Branch Manager Business 

Seseorang yang memiliki wewenang untuk melakukan koordinasi 

pelaksanaan serta target dana dan pembiayaan konsumer termasuk 

evaluasi secara periodik. 

5.   Mortgage & Consumer Financing Unit 

Merupakan bagian yang bertanggung jawab atas usulan rencana 

dan strategi penjualan untuk pencapaian target dana dan pembiayaan 

consumer. Selain itu bagian ini juga bertanggung jawab atas 

pemprosesan pembiayaan consumer di kantor cabang. 
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6.  Collection Work Out 

Bertanggung jawab atas pembinaan nasabah pembiayaan 

7.  Consumer Analyst 

Bertanggung jawab penuh atas analisa secara menyeluruh dan 

detail dari permohonan pembiayaan nasabah. 

8.  Consumer Funding Officer  

a.  Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan supporting bank. 

b.  Bertanggung jawab atas penggunaan dana kantor. 

9.  Transaction Processing 

Bagian dari sistem informasi yang merupakan sebuah sistem yang 

menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk 

menjalankan bisnis.
11

 

 

D. Produk PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru 

Produk-produk yang ditawarkan Bank BTN Syariah terdiri dari tiga 

produk, yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluaran dana dan produk 

jasa.  

1. Produk-produk Penghimpunan Dana (Funding) 

Produk-produk Penghimpunan Dana (Funding) BTN Syariah 

senantiasa berinovasi dengan meluncurkan beragam produk berbasis 

syariah. Sebagai sarana pendukung bisnis terpercaya, BTN Syariah 

menawarkan berbagai macam transaksi perbankan yang menguntungkan. 

                                                             
11
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Adapun produk dan jasa unggulan BTN Syariah selengkapnya adalah 

sebagai berikut:  

a. Tabungan Batara iB Produk Tabungan sebagai media penyimpanan 

dana dalam rupiah dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu 

Wadi’ah.  

b. Tabungan BTN Prima iB Produk Tabungan sebagai media 

penyimpanan dana dalam rupiah dengan menggunakan akad sesuai 

syariah yaitu Mudharabah (Investasi). 

c. Tabungan BTN Simpanan Pelajar iB adalah tabungan yang ditujukan 

untuk nasabah perorangan (khusus siswa) dengan persyaratan mudan 

dan sederhana serta fitur yang menarik,dalam rangka edukasi dan 

inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini 

dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah. 

d. Tabungan BTN Batara Haji dan umroh iB Produk Tabungan Haji 

BTN Syariah, sebagai sarana penyimpanan dana untuk Biaya 

Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) calon Jemaah haji, dengan 

menggunakan akad sesuai syariah yaitu Mudharabah (Investasi), 

bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi 

nasabah atas simpanannya. Manfaat dan keuntungan tabungan ini 

adalah:  

1) Memperoleh nomor porsi apabila saldo telah mencapai syarat 

saldo minimal yang ditetapkan Depag.  

2) Bebas biaya administrasi.  
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3) Mendapat imbalan bagi hasil yang menarik sesuai dengan 

nisbah yang disepakati bersama. Ketentuan tabungan ini adalah:  

a) Minimal setoran awal sebesar Rp 100.000  

b) Minimal setoran selanjutnya sebesar Rp 100.000  

e. Giro BTN iB Adalah sebagai sarana pendukung bisnis terpercaya, 

dengan menawarkan transaksi perbankan yang menguntungkan 

melalui Giro Batara iB. 

2.  Produk-produk Penyaluran Dana (Lending)  

a. KPR BTN iB (Kredit Pembiayaan Rumah) Adalah produk 

pembiayaan BTN Syariah yang ditujukan bagi perorangan, untuk 

pembelian rumah, ruko, apartemen baik baru maupun lama. Akad 

yang dipergunakan adalah Murabahah (jual beli).  

b. KPR Indensya iB Adalah fasilitas pembiayaan KPR berdasarkan 

akad Isthisna (jual beli atas dasar pesanan), diperuntukan bagi 

pemohon perorangan yang akan membeli rumah dari Bank, yang 

dibangun oleh pengembang sesuai dengan pesanan dari nasabah.  

c. Kendaraan Bermotor BTN iB Adalah Produk pembiayaan dalam 

rangka pembelian kendaraan bermotor (mobil dan sepeda motor) 

bagi nasabah perorangan dengan menggunakan prinsip akad 

Murabahah (jual beli).  

d. Modal Kerja BTN iB Produk pembiayaan yang disediakan untuk 

memenuhi kebutuhan belanja modal kerja nasabah 

lembaga/perusahaan dengan menggunakan prinsip akad Mudharabah 
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(bagi hasil), dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi 

kemampuan cashflow nasabah.  

e. Pembiayaan Kontruksi BTN iB Produk pembiayaan yang disediakan 

untuk memenuhi kebutuhan belanja modal kerja pengembang 

perumahan untuk membangun proyek perumahan dengan 

menggunakan prinsip akad Musyarakah (bagi hasil), dengan rencana 

pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan cashflow nasabah. 

f. Investasi BTN iB Produk pembiayaan yang disediakan untuk 

memenuhi kebutuhan belanja barang modal (capital expenditure) 

perusahaan/lembaga dengan menggunakan prinsip akad Murabahah 

(jual beli) dan/atau Musyarakah (bagi hasil), dengan rencana 

pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan cashflow nasabah  

g. Tunai Emas BTN iB Tunai Emas BTN iB adalah pinjaman kepada 

nasabah berdasarkan Prinsip Qardh yang diberikan oleh Bank 

kepada nasabah berdasarkan kesepakatan, yang disertakan dengan 

Surat Gadai sebagai penyerahan Marhun (Barang Jaminan) untuk 

jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada 

Bank.  

h. KPR BTN Sejahtera iB (FLPP) merupakan produk pembiayaan BTN 

Syariah guna pembelian rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah (MBR) dengan menggunakan prinsip jual beli (akad 

murabahah).  

i. Multimanfaat BTN iB merupakan pembiayaan konsumtif perorangan 

yang ditunjukkan khusus bagi para pegawai dan pensiunan yang 

manfaat pensiunnya dibayarkan melalui jasa Payroll BTN Syariah. 
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Multimanfaat BTN iB digunakan untuk keperluan pembelian 

berbagai jenis barang yang bermanfaat sesuai kebutuhan dan tidak 

bertentangan dengan hukum yang berlaku, seperti barang elektronik, 

furniture dan alat rumah tangga, serta barang kebutuhan lainnya. 

Akad yang digunakan adalah akad jual beli (murabahah). 

j. Multijasa BTN iB merupakan pembiayaan yang dapat digunakan 

untuk keperluan mendanai berbagai kebutuhan layanan jasa bagi 

Nasabah seperti : Paket biaya pendidikan, Paket biaya pernikahan, 

Paket biaya travelling (perjalanan wisata), Paket biaya umroh/haji 

plus, Paket biaya kesehatan, Paket biaya jasa lainnya yang tidak 

bertentangan dengan prinsip Syariah.  

3.  Produk Jasa  

a. Pay Roll BTN iB bentuk layanan pembayaran gaji karyawan bagi 

perusahaan/lembaga lainnya dengan melalui ATM BTN Syariah, 

Manajemen administrasi dan keuangan yang dapat dilakukan secara 

tertib, aman dan akurat karena resiko kesalahan hitung atau 

kesalahan administrasi gaji menjadi tanggung jawab bank.  

b. SPP Online BTN iB fasilitas pengelolaan dana bagi perguruan tinggi 

untuk bisa meningkatkan layanan kepada mahasiswa yang tersebar 

diseluruh Indonesia dalam penerimaan SPP secara real 

time online sehingga dapat memperolah informasi keuangan dan 

administrasi Pembayaran secara cepat dan lengkap.
12 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Mekanisme 

1. Pengertian Mekanisme 

Mekanisme adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau 

operasi yang harus dijalankan dengan cara yang sama agar selalu 

memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Kata ini bisa 

mengindikasi rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, 

keputusan-keputusan, perhitungan-perhitungan dan proses-proses yang 

dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan 

yang diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat, sebuah mekanisme 

biasanya mengakibatkan sebuah perubahan.
13

 

Istilah ini pun berasal dari kata mechos di mana memiliki arti suatu 

cara serta sarana sebagai menjalankan suatu hal penggunaan kata 

mekanisme sekarang ini banyak sekali digunakan untuk beberapa hal 

sehingga ada banyak sekali penjelasan mengenai definisi mekanisme yang 

ada 

2. Macam-macam Mekanisme 

Ada banyak sekali penggunaan tentang istilah mekanisme 

diberbagai bidang, contohnya : 
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hal. 508 
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a. Mekanisme ekonomi yang dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan 

dalam mencapai suatu tujuan ekonomi berupa kesejahteraan 

masyarakat. 

b. Mekanisme pasar yaitu cara kerja pada suatu pasar yang berdasarkan 

daripada system pasar yang ada. 

c. Mekanisme dalam bidang transaksi yaitu cara kerja yang digunakan 

dalam melakukan transaksi jual beli tertentu.
14

 

 

B. Konsep Tabungan 

1. Pengertian Tabungan 

Tabungan adalah dana yang berasal dari pihak ketiga yang 

diletakkan disebuah perbankan yang mana dana tersebut bisa ditarik kapan 

saja termasuk bisa mempergunakan ATM (automatic teller mechine).
15

 

Tabungan juga merupakan simpanan yang berupa uang dan emas. 

Tabungan memiliki ciri khas sendiri, tabungan berbeda dengan giro, jika 

simpanan giro dilakukan oleh para pengusaha atau para pedagang saat 

melakukan transaksi. Maka, simpanan tabungan dilakukan untuk umum 

dan lebih banyak digunakan untuk perorangan, pegawai, dan ibu rumah 

tangga.
16

 Sedangkan pengertian tabungan menurut undang-undang nomer 

21 tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau investasi. 

Berdasarkan akad mudhorobah atau akad lain yang tidak bertentangan 

                                                             
14

Rahardjo Adisasmita, Pengelolaan dan Pendapatan Anggaran Daerah, 

(Yogyakarta:Graha Ilmu,2011), hal.34 
15

Irham Fahmi, Pengantar Perbankan teori dan aplikasi (Bandung: ALFABETA 

C.V,2014), hal. 62  
16

Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2008), hal.63  
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dengan prinsip syariah maka penarikannya hanya dapat dilakukan menurut 

syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik 

dengan cek, bilyet, atau alat lainnya.
17

 

2. Jenis-jenis tabungan 

Prinsip syariah tabungan diatur dalam Fatwa DSN-MUI 

No.2/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Tabungan ada dua jenis, 

yaitu: 

1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang   

berdasarkan perhitungan bunga. 

2) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip  

mudhorobah dan wadia’ah.
18

 

Ketentuan umum tabungan berdasarkan wadi’ah : 

1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak 

sebagai penitip dana. 

2) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus 

kepada nasabah.  

3) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa 

biaya-biaya yang terkait langsung dengan  biaya pengelolaan rekening, 

antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, 

pembukaan dan penutupan rekening. 

4) Bank menjamin pengembalian dana titipan dana nasabah. 

5) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah. 

 
                                                             

17
Undang-undang Dasar Negara Indonesia no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

18
Wiroso, Akuntansi Transaksi Syariah, (Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2011) 

hal.328 . 
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Ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah : 

1) Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai 

pemilik dana. 

2) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang di 

sepakati. 

3) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang 

telah disepakati. 

4) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa 

biaya-biaya yang terkait langsung dengan  biaya pengelolaan rekening, 

antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, 

pembukaan dan penutupan rekening. 

5) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah 

tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.
19

 

3. Manfaat tabungan 

a. Bagi Bank 

1) sumber pendanaan bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing; 

2) salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa (fee based 

income) dari aktivitas lanjutan pemanfaat tabungan oleh nasabah. 

b. Bagi Nasabah 

1) kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal 

penyetoran, penarikan, transfer, dan pembayaran transaksi yang 

fleksibel; 

2) dapat memperoleh bonus atau bagi hasil.
20

 

 

                                                             
                19

Hendi Suhendy, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 52 
20

Maryanto Supriyono, Buku Pintar Perbankan dilengkapi dengan studi kasus dan kamus 

istilah perbankan, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2011), hal. 87 
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C. Konsep Wadiah Dalam Islam 

1. Pengertian Wadiah  

Wadiah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik 

kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang 

menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-

waktu.
21

 

Pada pelaksanaannya, akad wadi’ah terdiri dari dua jenis yaitu : 

1) Wadi’ah yad al-amanah merupakan transaksi penitipan barang/uang 

ketika pihak penerima titipan tidak boleh diperkenankan menggunakan 

barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas 

kerusakan atau kehilangan barang yang bukan diakibatkan perbuatan 

atau kelalaian penerima titipan.
22

 

Gambar III.1 Skema Wadi’ah Yad Al-Amanah 

                     2.Penyerahan Barang 

 

                              1.Akad Wadi’ah 

a.  

                          3.Pengembalian Barang 

 

2) Sedangkan Wadi’ah yad dha-dhamanah berbeda dengan wadi’ah yad 

al-amanah yang tidak boleh dipergunakan dan dimanfaatkan  penerima 

titipan, wadi’ah yad dha-dhamanah merupakan barang/uang yang 

                                                             
21

Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers,2015), hal.35 
22

Nurnasrina,  Perbankan Syariah 1, (Riau: SUSKA PERS,2012), hal.86 

Muwaddi” Mustawda’ 
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diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan barang yang titipkan 

dengan ketentuan penerima titipan harus menjaga agar barang titipan 

tidak hilang atau rusak. Jika setelah menggunakan barang/uang titipan 

si penitip itu si penyimpan mendapat keuntungan, maka seluruh 

keuntungan tersebut menjadi miliknya. Sebagai imbalan kepada 

pemilik barang, penyimpan dapat memberikan semacam insentif atau 

bonus yang tidak dipersyaratkan sebelumnya.
23

 

Gambar III.2 Skema Wadi’ah Yad Dha-Dhamanah 

                        2.Penyerahan Barang  

                       

                         1. Akad Wadi’ah 

       .                       5. Beri Bonus 

 

                                                                        4. Bagi Hasil            

                          

 

                                                          3.Pemanfaata Dana 

2. Wadiah Dalam Islam 

Dasar hukum dari tabungan prinsip wadi’ah adalah amanat bagi 

orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu 

pemilik meminta kembali. Terdapat dalam surat An-Nisa:58   

                                                             
23

Ibid. Hal, 37 

Muwaddi” Mustawda’ 

Nasabah 

Penggunaan 

Dana 
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وا اْْلََماوَاِت إِلَٰى أَهْلِهَا َوإَِذا َحَكْمتُْم بَْيَه الىَّاِس أَْن  َ يَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّ إِنَّ َّللاَّ

َ َكاَن َسِميًعا بَِصيًرا تَْحُكُمىا ا يَِعظُُكْم بِِه ۗ إِنَّ َّللاَّ َ وِِعمَّ              بِالَْعْدِل ۚ إِنَّ َّللاَّ

           
Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan  amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) 

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS.An-

Nisa [4] :58) 

 

Dan surat Al-Baqarah:283 

ََلِة اْلُىْسطَىٰ  لََىاِت َوالصَّ ِ قَاوِتِي َحافِظُىا َعلَى الصَّ َوقُىُمىا ّلِِلَّ  
 

Artinya : “Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat 

wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan 

khusy”. ( QS.AL-Baqarah[2] :283) 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan yaitu mengenai mekanisme 

pelaksanaan tabungan simpanan pelajar pada Bank Tabungan Negara Syariah 

Pekanbaru maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Mekanisme pelaksanaan tabungan simpanan pelajar iB yang dilakukan 

Bank Tabungan Negara Syariah Pekanbaru melalui promosi yang 

pertama terjun ke lapangan, langsung mengadakan perjanjian kepada 

pihak sekolah atau masyarakat untuk bertemu langsung di manapun 

sesuai dengan perjanjian yang dilakukan sebelumnya. Yang kedua, 

seluruh karyawan sebagai marketing. Yang ketiga, memperluas jaringan 

dengan menambah mitra baru dan memperbaiki hubungan silaturahmi 

dengan mitra lama. Yang keempat, memanfaatkan media seperti brosur, 

dan sosial media. 

Mekanisme pelaksanaan produk tabungan simple melalui pelayanan yaitu 

yang pertama, pembukaan rekening tabungan simple iB. yang kedua 

penyetoran rekening tabungan simple iB. yang ketiga penutupan rekening 

tabungan simpek iB. 

2. Keunggulan tabungan simpanan pelajar iB Bank Tabungan Negara 

Syariah Pekanbaru yaitu setoran awal ringan, mudah prosesnya, dan 

persepsi akan resiko tabungan yang rendah, sarana edukasi keuangan dan 
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perbankan bagi siswa dan guru, memudahkan orang tua untuk 

mengontrol keuangan anak. 

Yang menjadi kendala atau kelemahan Tabungan Simpanan Pelajar iB 

Bank Tabungan Negara Syariah Pekanbaru ialah masih kurangnya kantor 

cabang, tabungan ini hanya diperuntukkan bagi siswa siswi yang 

bersekolah disekolah yang telah bekerja sama dengan Bank Tabungan 

Negara Syariah Pekanbaru. Dan juga adanya biaya biaya lainnya yang di 

bebankan kepada nasabah seperti biaya saldo mengendap, biaya 

penggantian kartu tabungan karena hilang atau rusak, biaya atm, biaya 

penutupan rekening. 

 

B. Saran  

Dari uraian yang penulis buat, maka penulis mencoba untuk memberi 

saran kepada Bank Tabungan Negara Syariah Pekanbaru dan akademik, yaitu : 

1. Kepada pihak Bank BTN Syariah Pekanbaru pelaksanaan Tabungan 

Simpanan Pelajar iB ini sebenarnya produk yang memiliki peluang besar 

bagi  bank yang menjalankan. Dimana banyaknya jumlah sekolah yang 

terdapat di  suatu daerah, seperti Kota Pekanbaru. Dengan  menjaga 

hubungan baik dengan instansi, meningkatkan promosi, dan  

meningkatkan pelayanan maka akan semakin banyak sekolah yang 

melakukan kerjasama dengan Bank BTN Syariah Pekanbaru. Misalnya 

sebagai sarana transaksi pembayaran keuangan sekolah. Selain itu agar 
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bisa bersaing  dengan tabungan pendidikan yang ada pada bank lainya, 

pihak bank perlu menawarkan nisbah yang lebih tinggi. 

2. Kepada pihak akademik, meningkatkan kajian-kajian pengetahuan 

tentang kegiatan usaha bank syriah khususnya tentang produk-produk 

bank, agar bisa menambah wawasan yang lebih luas dan agar 

memudahkn mahasiswa lainnya mencari referensi mengenai kegiatan 

usaha bank syariah tersebut. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan tabungan simpel iB yang dilakukan oleh PT 

BTN Syariah KCS Pekanbaru ? 

2. Berapa lama jangka waktu tabungan simpel iB ? 

3. Berapa jumlah maksimal dan minimal tabungan simpel iB ? 

4. Berapa banyak peminat tabungan simpel iB pada PT BTN Syariah KCS 

Pekanbaru ? 

5. Bagaimana dengan jumlah peminat dalam proses tabungan simpel iB,apakah 

mengalami penuruan atau kenaikan atau stabil ? 

6. Apa keunggulan dan kelemahan tabungan simpel iB ini ? 

7. Bagaimana jika nasabah ingin mengambil sebagian saldo tabungan, boleh atau 

tidak dan apa konsekuensinya ? 

8. Jika nasabah itu meninggal dunia, bagaimana proses selanjutnya ? 

9. Apa manfaat pelaksanaan tabungan simpel iB pada PT BTN Syariah KCS 

Pekanbaru ? 

10. Apa saja kendala yang dihadapi karyawan dalam pelaksanaan tabungan simpel iB 

? 
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