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ABSTRAK 

Meliana Safitri (2020):  Mekanisme Produk Deposito Islamic Banking (IB) 

untuk Meningkatkan Penghimpunan Dana Pada PT 

Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah 

Pekanbaru. 

Penelitian ini penulis lakukan di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang 

Syariah, yang beralamat di jalan Arifin Ahmad Pekanbaru. Adapun yang menjadi 

permaslahan dalam penelitian ini yaitu: bagaimana mekanisme produk deposito 

IB untuk meningkatkan penghimpunan dana pada bank, apa saja permasalahan 

yang dihadapi bank dalam pelaksanaan produk deposito IB untuk meningkatkan 

penghimpunan dana pada bank, dan bagaimana tinjauan syariah terhadap 

mekanisme produk deposito IB untuk meningkatkan penghimpunan dana pada 

Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru. 
Laporan ini adalah penelitian lapangan. Adapun populasi dalam penelitian 

ini adalah 1 orang Pimpinan dan 2 orang karyawan bagian consumer financing 
service, dan 1 orang karyawan bagian accounting control unit head. Karena 
populasinya sedikit maka dijadikan sampel dengan menggunakan  total sampling 
yaitu menjadikan seluruh populasi menjadi sampel, maka sampel penelitian ini 4 
orang. Analisis data dalam penelitian ini yaitu deskritif kualitatif dan sumber data 
penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder, dan metode pengumpulan 
data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam mekanisme produk deposito 
IB untuk meningkatkan penghimpunan dana pada Bank Tabungan Negara Kantor 
Cabang Syariah Pekanbaru ketika ingin menjadi deposan, naabah harus mengikuti 
beberapa prosedur pada saat pembukaan dan pencairan deposito IB, setelah 
pembukaan deposito IB selesai bank akan memberikan Bilyet Deposito sebagai 
bukti untuk disismpan oleh deposan. Apabila deposan ingin melakukan pencairan 
sebelum jatuh tempo maka bank syariah akan memberikan penalty, dan penalty 
itu bukan untuk bank melainkan akan disalurkan lagi ke pihak ZIS (Zakat, Infaq, 
Sedekah). Dalam pelaksanaan produk deposito IB untuk meningkatkan 
penghimpunan dana ada pula permasalahan yang dihadapi bank, yaitu 
pengetahuan masyarakat yang masih minim mengenai produk deposito IB, 
kurangnya pemahaman dan adanya kesalahpahaman masyarakat tentang bank 
Syariah. Untuk mengatasi permasalahan ini, bank melakukan upaya untuk 
meningkatkan dana deposito, bank terus meningkatkan promosi melalui media 
cetak, online dan media lainnya, selain itu bank juga memperbaiki kinerja mereke 
agar nasabah merasa aman dan nyaman dalam bertransaksi di bank. Pelaksanaan 
deposito IB pada bank menggunakan akad mudharabah mutlaqah dan sudah 
sesuai dengan hukum Islam. Ketentuan akad deposito syariah di bank sudah 
memenuhi rukun dan syarat mudharabah kecuali penerapan hak pengawasan 
nasabah terhadap bank, bank harus menjaga kerahasiaannya sesuai dengan 
ketetapan undang-undang, bank menunjuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) 
kedalam strukturalnya sebagai perwakilan nasabah untuk mengawasi bank dalam 
mengelola dana nasabah. 

 

Kata kunci:  Mekanisme, Produk Deposito IB, Penghimpunan Dana 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya 

adalah menghimpun dana dari masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank 

lainnya.
1
 Secara umum fungsi bank adalah sebagai intermediasi antara 

masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana, serta 

memberi layanan dalam bentuk lalu lintas keuangan untuk meningkatkan 

kesejateraan masyarakat.
2
 

Kemudian pengertian bank menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 

1998 adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyrakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kemasyarakat dalam bentuk kredit atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Ketika bank syariah pertama kali berkembang, baik di tanah air 

maupun manca negara, sering kali dikatakan bahwa bank syariah adalah bank 

bagi hasil. Hal ini dilakukan untuk membedakan bank syariah dengan bank 

konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga. Hal itu betul, tetapi tidak 

sepenuhnya benar.
3
 

Berbeda dengan di negara-negara  berkembang, seperti indonesia, 

pemahaman tentang bank di negeri ini belum utuh.
4
 

                                                             
1
 Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta: Kencana, 2008), Ed. Rev, Cet. K-3, h. 9. 

2
 Nurnasrina, Perbankan Syariah, (Pekanbaru: Suska Perss, 2012) h.1. 

3
 Adiwarman A Karim, Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta : Rajawali 

Pers, 2011) Ed.4, Cet. Ke-8, h. 203. 
4
 Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta : Kencana, 2008), Ed. Rev, Cet. Ke-3, h. 8. 
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Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan 

disetujuinya undang-undang no.10 tahun 1998.Dalam undang-undang tersebut 

diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat 

dioperasikan dan di implementasikan oleh bank syariah. Undang-undang 

tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk 

membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi 

bank syariah.  

Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat 

perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang 

perbankan syariah bagi para stafnya.Sebagian bank tersebut ingin menjajaki 

untuk membuka divisi atau cabang syariah dalam institusinya.Sebagianlainnya 

bahkan berencana mengkonversi diri sepenuhnya menjadi bank syariah.
5
 

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. 

Produk bank merupakan jasa. Jasa yang ditawarkan dalam bentuk 

beraneka ragam. Dalam praktek sehari-hari berbagai jenis jasa bank yang 

ditawarkan kepada masyarakat. Kelengkapan jenis produk yang ditawarkan 

sangat tergantung dari kemampuan bank dan jenis bank itu sendiri.  

Produk bank tersebut meliputi: 

1. Penyaluran dana (Financing) dalam bentuk: 

                                                             
5
 Muhammad Syafi’i  Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta : Gema 

Insan, 2001), cet, ke-1, h. 26. 
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a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli 

b. Pembiayaan dengan prinsip sewa 

c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil 

d. Pembiayaan akad pelengkap 

2. Penghimpunan  dana (funding) dalam bentuk: 

a. Giro 

b. Tabungan 

c. Deposito 

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (service) seperti: 

a. Sharf (jual beli valuta asing) 

b. Ijarah (sewa)
6
 

 Penghimpunan dana bank adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga 

perbankan dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari 

aktivitas funding untuk disalurkan kepada aktivitas financing dengan harapan 

bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi likuiditas (kemampuan lembaga 

untuk memenuhi kewajibab finansialnya yang segera harus dipenuhi), 

“rentabilitas” (kemempuan lembaga untuk menghasilkan laba selama periode 

tertentu), dan “solvabilitas” (kemampuan lembaga untuk membayar semua 

hutang-hutangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
7
 

Disini penulis hanya membahas tentang penghimpunan dana deposito. 

Deposito merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak 

                                                             
6
Adiwarman A.Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2011), Ed. 4, h. 107. 
7
 Gita Danupranata, Manajemen Perbankan Syariah, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 

87.  
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bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan 

pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank 

dan nasabah investor. Deposito mudah diprediksi ketersediaan dananya karena 

terdapat jangka waktu dalam penempatannya. Sifat deposito yaitu penarikannya 

hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas 

jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk depostio lebih 

tinggi dibanding tabungan mudharabah. 

Deposito, menurut undang-undang No. 21 tahun 2008 adalah investasi 

dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu 

tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dana 

atau UUS. Deposito merupakan dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian 

berdasarkan jangka waktu yang disepakati. Penarikan deposito hanya dapat 

dilakukan pada waktu tertentu, misalnya deposito diperjanjikan jangka waktunya 

satu bulan, maka deposito dapat dicairkan setelah satu bulan.
8
 

Seperti yang tertuang pada Surat Al-Hasyr ayat 18  

 َ َ ۚ إِنَّ َّللاَّ َمْت لَِغٍد ۖ َواتَّقُىا َّللاَّ َ َوْلتَْىظُْر وَْفٌس َما قَدَّ  َخبِيٌر بَِما تَْعَملُىَن  يَا أَيَُّها الَِّذيَه آَمىُىا اتَّقُىا َّللاَّ
Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 

untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 

Berikut ini jenis-jenis simpanan deposito yang ada di Indonesia: 

1. Deposito berjangka 

2. Sertifikat deposito 

3. Deposito on call 

                                                             
8
 Ismail,  Perbankan Syariah, (Jakarta : Kencana, 2011) Ed. 1, h .91. 
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Peneliti melihat salah satu jenis simpanan produk Deposito Islamic 

Banking yang ada pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah, adalah: 

1. Deposito BTN Islamic Banking 

2. Deposito On Call BTN Islamic Banking 

Salah satu jenis simpanan produk Deposito Bank Tabungan Negara yaitu 

Deposito Bank Tabungan Negara (BTN) Islamic Banking (IB)  merupakan  

investasi melalui simpanan pihak ketiga (perorangan atau badan hukum) yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu jatuh tempo, 

dengan mendapatkan bagi hasil deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu 

tertentu.
9
Jangka waktu deposito ini bervariasi antara lain, yaitu: depostio 

berjangka waktu 1, 3, 6, 12, dan 24 bulan
10

. 

Bukti kepemilikan deposito berjangka yang diberikan oleh bank kepada 

pemegang rekening deposito berjangka berupa bilyet deposito. Didalam bilyet 

deposito tersebut tertera nama pemiliknya yang merupakan pemegang hak atas 

depostio berjangka, yaitu nama perorangan maupun lembaga. Pihak yang dapat 

mencairkan deposito berjangka hanya pihak yang namanya tercantum didalam 

bilyet deposito berjangka tersebut. Deposito berjangka tidak dapat dipindah 

tangankan atau diperjual belikan.
11

 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul tugas 

akhir “MEKANISME PRODUK DEPOSITO ISLAMIC BANKING (IB) 

UNTUK MENINGKATKAN PENGHIMPUNAN DANA PADA PT. BANK 

TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG SYARIAH PEKANBARU” 

                                                             
9
Dwilia Febrina, (Consumer Funding Officer, PT. Bank Tabunga  Negara Kantor Cabang 

Syariah), Wawancara, Pekanbaru Tanggal  24 Oktober 2019. 
10

Ismail,  Perbankan Syariah, (Jakarta : Kencana, 2011) Ed. 1, h .92. 
11

 Ismail, Manajemen Perbankan : dari Teori Menuju Aplikasi, (Jakarta : Kencana, 2010), 

Ed. 1, Cet, ke-1. 



6 

B. Batasan Masalah 

Dalam meneliti agar masalah yang diteliti tidak meluas kesegala arah 

maka peneliti hanya akan meneliti tentang mekanisme produk pembiayaan 

deposito IB pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru 

dan peneliti akan melakukan wawancara pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor 

Cabang Syariah Pekanbaru. 

 

C. Rumusan Masalah 

 Adapun masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana mekanisme produk deposito Islamic Banking (IB) untuk 

meningkatkan penghimpunan dana pada PT. Bank Tabungan Negara 

Kantor Cabang Syariah Pekanbaru? 

2. Apa saja permasalahan yang dihadapi bank dalam pelaksanaan produk 

dposito Islamic Banking (IB) pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor 

Cabang Syariah Pekanbaru? 

3. Bagaimana  tinjauan syariah terhadap mekanisme produk deposito Islamic 

Banking (IB) pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah 

Pekanbaru? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme produk deposito Islamic 

Banking (IB) pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah 

Pekanbaru. 
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b. Untuk mengetahui Permasalan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

deposito Islamic Banking (IB) pada Bank Tabungan Negara Kantor 

Cabang Syariah Pekanbaru.  

c. Untuk mengetahui tinjauan syariah terhadap mekanisme produk 

deposito Islamic Banking (IB) pada PT. Bank Tabungan Negara 

Kantor Cabang Syariah Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian bagi penulis adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menambah wawasan dalam mekanisme produk deposito Islamic 

Banking (IB) pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah 

Pekabaru. 

b. Menerapkan dan mengembangkan disiplin ilmu yang dapat di 

perguruan tinggi, sekalipun mengaplikasikannya dalam penelitian. 

c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program D-

III Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas  

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Tabungan Negara Kantor 

Cabang Syariah Pekanbaru yang terletak di Jalan Arifin Ahmad 

Pekanbaru. 
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2. Subjek dan Objek Penelitian 

Adapun subjek dan objek dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Subjek penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan PT. Bank 

Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru. 

b. Objek penelitian ini adalah mekanisme produk deposito Islamic 

Banking (IB) untuk meningkatkan penghimpunan dana pada PT. Bank 

Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru. 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi  yang terdiri atas 

objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil 

kesimpulan.
12

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut.
13

Adapun yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah 1 orang Pimpinan dan 2 orang bagian Consumer 

Financing Service, dan 1 orang bagian Accounting Control Unit Head. 

Karena populasinya sedikit maka dijadikan sampel dengan 

menggunakan  total sampling yaitu menjadikan seluruh populasi menjadi 

sampel, maka sampel penelitian ini 4 orang.
14

 

 

 

                                                             
12

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet. Ke-15, 

h.117. 
13

 Ibid, h. 118. 
14

 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 392. 
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4. Sumber Data 

Untuk melengkapi penelitian ini, maka penulis menggunakan dua 

jenis sumber data yaitu: 

a. Data primer, Merupakan data yang dikumpulkan oleh seseorang 

(periset) untuk memecahkan masalah yang sedang diinvestigasi,
15

 

dalam hal ini diperoleh dari pimpinan, karyawan pada PT. Bank 

Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru Provinsi Riau. 

b. Data Sekunder, Merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain 

untuk tujuan tertentu.
16

 Dalam hal ini diperoleh melalui pengumpulan 

data-data berupa buku-buku, laporan-laporan, makalah-makalah, 

brosur-brosur yang berkaitan dengan pembahasa yang diteliti. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Observasi, Yaitu perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau 

sesuatu dengan maksud menfsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor 

penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang 

mengaturnya.
17

metode pengumpulan data atau peneliti melakukan 

peninjauan secara langsung kelapangan untuk mendapatkan gambaran 

secara nyata tentang kejadian yang diteliti. Yaitu dengan cara 

melakukan penelitian secara langsung di PT. Bank Tabungan Negara 

Kantor Cabang Syariah Pekanbaru. 

                                                             
15

 Dwi Suhartanto, Metode Riset Pemasaran, (Bandung: Alfabeta, 2014),  h. 98.  
16

 Ibid., h. 98.  
17

 Emzir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada, 2010), h. 37. 
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b. Wawancara, Yaitu metode pengumpulan data dengan melalui tanya 

jawab langsung dengan narasumber karyawan di PT. Bank Tabungan 

Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru guna melengkapi data yang 

diperlukan. 

c. Dokumentasi, Penulis akan mengumpulkan bahan-bahan dokumen 

berupa brosur, buku-buku, formulir dan data lain daripihak PT. Bank 

Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru yang 

berhubungan dengan objek penelitian. 

6. Metode Analisa Data 

Dalam metode ini penulis mengumpulkan berbagai data-data yang 

diteliti dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisis 

data penulis menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif. Metode ini 

adalah metode dengan cara mengambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum. Penelitian ini dilakukan pada sampel, maka analisisnya 

dapat menggunakan metode deskriptif maupun metode inferensial. Metode 

deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data 

sampel, dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi 

dimana sampel diambil, tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah 

metode inferensial (yang digunakan untuk menganalisis  data sampel dan 

hasilnya diberlakukan untuk populasi). 
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7. Metode Penulisan 

Untuk mengelola data yang telah terkumpul, penulis menggunakan 

beberapa metode yaitu: 

a. Metode Deduktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta umum kemudian 

dianalisis dan diuraikan secara khusus. 

b. Metode Induktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta khusus kemudian 

dianalisis dan diuraikan secara umum.
18

 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih terarah penulisan penelitian ini, maka penulis membagi 

penulisan ini kepada beberapa bab, yaitu : 

BAB I :  PENDAHULUAN, pada bab ini terdiri dari: Latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II :  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN, pada bab ini 

membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian tentang 

sejarahnya di PT. Bank Tabungan Negara, Visi dan Misi, 

Struktur Organisasi, Aktifitas dan Produk-produk di PT. Bank 

Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru. 

BAB III :  LANDASAN TEORI, dalam bab ini membahas teori yang 

meliputi pengertian bank, jenis-jenis produk bank, pengertian 

penghimpunan dana, pengertian deposito, pengertian 

                                                             
18

 Susi Susanti, “ Sistem Penyaluran Kredit Modal Kerja pada Bank PD. BPR 

SARIMADU Cabang Pekanbaru, Tugas Akhir Fakultas Syariah dan Hukum, UIN SUSKA RIAU, 

2012, h. 11. 
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mudharabah, rukun yang harus ada dalam akad mudharabah, 

jenis-jenis mudharabah, pengertian deposito mudharabah 

(deposito IB), prinsip deposito mudharabah, ketentuan umum 

dalam produk deposito IB, jenis-jenis deposito, landasan syariah 

deposito mudharabah. 

BAB IV  :  HASIL DAN PEMBAHASAN, bab ini merupakan hasil 

penelitian tentang bagaimana mekanisme produk deposito IB 

untuk meningkatkan penghimpunan dana pada PT. Bank 

Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru, apa saja 

permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan produk deposito 

IB  untuk meningkatkan penghimpunan dana pada PT. Bank 

Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru, dan 

bagaimana tinjauan syariah terhadap mekanisme produk 

deposito IB untuk meningkatkan penghimpunan dana pada PT. 

Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syaraiah Pekanbaru. 

BAB V  :  KESIMPULAN DAN SARAN, bab ini merupakan bab 

penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis. 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG SYARIAH 

PEKANBARU 

 

A. Sejarah dan Perkembangan Bank Tabungan Negara Kantor Cabang 

Syariah (KCS) Pekanbaru
19

. 

Sejarah berdirinya PT. Bank Tabungan Negara pada masa Pemerintahan 

Hindia Belanda tahun 1897 ddirikan Postapaarbank 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 

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

Tabungan Pos. 

                                                             
19

Dokumensi, Profil PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru, 

2019. 
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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.
20

 

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 

Syariah pertama di Jakarta. Selanjutnya pembukaan BTN Kantor Cabang Syariah 

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

                                                             
20

 Ibid. 
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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.
21

 Pada tahun 2008 terbentuknya 

Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru dijalan Arifin Ahmad 

Sidomulyo Timur Pekanbaru Riau. 

 

 

                                                             
21

 Ibid. 
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B. Tujuan PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru 

Adapun tujuan PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah 

Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memenuhi kebutuhan Bank dalam memberikan pelayanan jasa 

keuangan syariah kepada nasabah. 

2. Meningkatkan ketahanan Bank dalam menghadapi perubahan lingkungan 

usaha. 

3. Mempertahankan loyalitas nasabah Bank Tabungan Negara yang 

menghendaki transaksi perbankan berdasarkan prinsip syariah. 

4. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap 

nasabah dan pegawai. 

 

C. 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:
22

 

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. 

                                                             
 22

 Ibid. 
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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. 
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D. Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang 

Syariah Pekanbaru 

Adapun struktur organisasi pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor 

Cabang Syariah Pekanbaru adalah sebagai berikut:
23

 

 

                                                             
 23

 Ibid. 

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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E. Uraian Tugas (Job Description) Bagian/Unit Kerja Bank Tabungan 

Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru 

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 da 

strategi penjualan untuk pencapaian target dana dan pembiayaan 
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consumer. Selain itu bagian ini juga bertanggung jawab atas pemprosesan 

pembiayaan consumer dikantor cabang. 

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.
24

 

 

F. Deskripsi Umum Tentang Ruang Lingkup Bank Tabungan Negara 

Kantor Cabang Syariah Pekanbaru 

Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru terletak 

ditengah kota yang dengan mudah dapat dijangkau oleh para nasabah, pelayanan 

yang baik dan ramah selalu diberikan oleh pegawai Bank Tabungan Negara 

Syariah, kebersihan lingkungan Bank Tabungan Negara syariah selalu terjaga 

dengan adanya Office Boy (OB), penjagaan yang aman selalu diberikan untuk 
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kenyamanan nasabah dan pegawai BTN syariah dengan adanya security 24 jam 

dan CCTV 

 

G. Budaya Perusahaan 

1. Salam Corporate Bank BTN: 

(say) Selamat pagi/siang/malam  : (jawab) semangat pagi 

(say) Apa Kabar Bank BTN      : (jawab) SIIP Luar Biasa 

(say) bitniz        : (jawab) BTN terdepan 

(say) bitniz                                  : (jawab) tumbuh bersama membangun 

Bangsa
25

 

2. Makna 5 nilai budaya perusahaan 

a. Sinergi 

Membangun kerjasama yang sinergis dengan seluruh 

stakeholders dilandasi dengan sikap tulus terbuka dan mendorong 

kolaborasi yang produktif dengan menjunjung tinggi sikap saling 

percaya dan menghargai untuk mencapai tujuan bersama 

b.  Integritas 

Konsisten antara fikiran, perkataan dan tindakan sesuai dengan 

ketentuan perusahaan, kode etik profesi dan prinsip-prinsip kebenaran 

yang terpuji 

c.  Inovasi 

Senantiasa mengembangkan gagasan baru dan penyempurnaan 

yang berkelanjutan yang memberi nilai tambah bagi perusahaan 
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d.  Profesionalisme 

Visioner, kompeten di bidangnya selalu mengembangkan diri 

dengan teknologi terkini sehingga menghasilkan kinerja terbaik 

e.  Spirit mencapai keunggulan 

Menunjukkan semangat dan komitmen yang kuat untuk 

mencapai hasil terbaik serta memberikan pelayanan yang melebihi 

harapan pelanggan (internal dan eksternal) dengan menempatkan 

aspek kualitas disetiap kegiatan serta resiko yang telah diperhitungkan 

Nilai Dasar dan Perilaku Utama
26

 

Nilai Dasar Perilaku Utama 

Sinergi 1.  Tulus terbuka dan kolaborasi yang produktif 

2.  Saling percaya dan menghargai 

Integritas 3.  Konsisten dan disiplin 

4.  Jujur dan berdedikasi 

Inovasi 5.  Tanggap terhadap perusahaan 

6. Kreatif dan inovatif dalam melakukan 

penyempurnaan yang bernilai tambah 

Profesionalisme 7.  Kompeten, interpreneurship dan tanggung jawab 

8.  Bekerja cerdas dan berorientasi pada hasil 

Spirit mencapai 

keunggulan 

9.  Antusias, proaktif dan pantang menyerah  

10. Efektif, efisien dan mengutamakan kepuasan 

pelanggan 

 

H. Kedisiplinan Kerja 

PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru memiliki 

kedisiplinan kerja yang berjalan dengan baik sesuai dengan 

PT. Bank Tabungan Negara memiliki disiplin kerja sebagai berikut : 

1. Pakaian  

a. Senin  : hitam-putih 
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b. Selasa : batik 

c. Rabu   : corporate (baju kantor) 

d. Kamis :  casual 

e. Jum’at : bebas dan sopan 

2. Jam kerja 

Jam kerja dari hari senin sampai hari jum’at pukul 07.30 sampai dengan  

pukul 16.30 

3. Waktu istirahat 

Waktu istirahat 1 jam yaitu dari jam 12.00 sampai dengan 13.00. Bagi 

Teller Service dan Costumer Service pada jam istirahat dapat diatur secara 

bergantian dengan rekan kerjanya.
27

 

 

I. Produk  Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru 

PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru yang 

bergerak atau operasionalnya dibidang perbankan syariah. Dalam pelaksanaanya 

menyediakan produk dan pelayanan jasa yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah. 

Berikut adalah informasi mengenai produk penghimpun dana, penyaluran 

danadan 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. 
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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 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.  

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  
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d. 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 PLATINUM IB Adalah pembiayaan yang hadir sebagai 

solusi bagi kepemilikan rumah, ruko, hingga aparteman yang menjadi 

idaman, baik untuk pertama kali, kedua atau bahkan yang ketiga 

melalui proses yang cepat,uang muka ringan dan angsuran tetap 

selama jangka waktu pembiayaan  melalui akad murabahah (jual beli) 

dan wakalah yang memberiakan berbagai macam manfaat. 

b. KPR BTN INDENTiB 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 

(bagi hasil), dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi 

kemampuan cashflow nasabah.  
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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 SUBSIDI  iB merupakan produk pembiayaan BTN Syariah 

guna pembelian rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

(MBR) dengan menggunakan prinsip jual beli (akad murabahah).  

i. Multi manfaat BTN iB merupakan pembiayaan konsumtif perorangan 

yang ditunjukkan khusus bagi para pegawai dan pensiunan yang 

manfaat pensiunnya dibayarkan melalui jasa Payroll BTN Syariah. 

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). 
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j. Multi jasa 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.
28
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Bank 

 Secara sederhana bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat.
29

 Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan 

pada bunga. Bank Islam adalah lembaga keuangan/ perbankan yang operasional 

dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadits Nabi 

SAW.
30

 

 Menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan 

bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
31

 

 Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam 

memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Bank Islam lahir di Indonesia, 

yang gencarnya pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah Undang-Undang 

Perbankan No.10 Tahun 1992 yang direvisi dangan Undang-Undang Perbankan 

No.10 Tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem 
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bagi hasil atau bank syariah.
32

 Dan diubah kembali dengan Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2008 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang 

melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 

 Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank 

syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara 

dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 

 Salah satu fungsi utama dari perbankan adalah untuk menyalurkan dana 

yang telah dihimpunnya kepada masyarakat melalui pembiayaan kepada nasabah. 

Produk penyaluran dana atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu 

pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik 

dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah 

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan.
33

 

 Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 21 Tahunm 2008 tentang 

Perbankan Syariah, fungsi Bank Syariah adalah : 

1.) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsin menghimpun dan 

menyalurkan dana masyarakat. 

2.) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk 

lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, 

sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada 

organisasi pengelola zakat. 
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3.) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari 

wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai 

dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). 

4.) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 

(3) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
34

 

1. Jenis-jenis Produk Bank 

Secara garis besar produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah 

menjadi tiga bagian besar, yaitu: 

1. Produk penyaluran dana (financing) 

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar 

produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang 

dibedakan berdasarkan tujuan penggunaanya, yaitu: 

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli 

2. Pembiayaan dengan prinsip sewa 

3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil 

4. Pembiayaan dengan akad pelengkap 

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki 

barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk 

mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja 

sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa. 

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank 

ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa 
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yang dijual. Produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti 

murabahah, salam, dan istishna serta produk yang menggunakan 

prinsip sewa, yaitu ijarah dan IMBT. 

Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank 

ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi 

hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi 

hasil yang disepakati di muka. Produk yang termasuk adalah 

musyarakah dan mudharabah. Sedangkan pembiayaan dengan akad 

pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan.
35

 

2. Produk peghimpunan dana (funding) 

Pengimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, 

tabungan dan deposito. Prinsip operasional yang diterapkan dalam 

penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan 

mudharabah.
36

 

3. Produk jasa (service) 

Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediaries 

(penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (deficit unit) 

dengan pihak yang kelebihan dana (surplus unit), bank syariah dapat 

pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah 

dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa 

perbankan tersebut antara lain berupa: 
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a. Sharf (jual beli valuta asing) 

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan 

prinsip sharf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, 

penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). 

Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini. 

b. Ijarah (sewa) 

Jenis kegiatani jarah antara lain penyewaan kotak simpanan 

(safe deposit box) dan jasa tata laksana administrasi dokumen 

(custodian). Bank mendapat imbalan sewa dari jasa ini.
37

 

2. Pengertian Penghimpunan Dana 

Penghimpunan dana bank adalah upaya yang dilakukan oleh 

lembaga perbankan dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang 

diterima dari aktivitas funding untuk disalurkan kepada aktivitas financing 

dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi 

likuiditas (kemampuan lembaga untuk memenuhi kewajiban finansialnya 

yang segera harus dipenuhi), “rentabilitas” (kemampuan lembaga untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu), dan “solvabilitas” 

(kemampuan lembaga untuk membayar semua hutang-hutangnya, baik 

jangka pendek maupun jangka panjang.
38
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3. Pengertian Deposito 

Deposito (time deposit) merupakan salah satu tempat bagi nasabah 

untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik 

deposito disebut deposan.
39

 

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan 

untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga 

dalam perbankan syariah akan memakai prinsip mudharabah.  Berbeda 

dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga 

bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang 

diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (profit sharing) 

sebesar nisbah yang telah disepakati diawal akad
40

. 

Selain giro dan tabungan,produk perbankan syariah lainnya yang 

termasuk produk peghimpunan dana (funding) adalah deposito. 

Berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas 

undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud 

dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya 

dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara 

penyimpan dengan bank yang bersangkutan. 

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito 

yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan 

Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa 

deposito yang dibenarkan adalah deposito  yang berdasarkan prinsip 
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mudharabah.Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib 

(pengelola dana),sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal 

(pemilik dana).Dalam kapasitasnya sebagai mudharib,bank syariah dapat 

melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah 

dengan pihak ketiga. Dengan demikian, bank syariah dalam kapasitasnya 

sebagai mudharib memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (trustee), 

yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan 

bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau 

kelalaiannya.  

Disamping itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari 

usaha bisnis pemilik danayang diharapkan dapat memperoleh keuntungan 

seoptimal mungkin tanpa melanggar aturan syariah. Dari pengelolaan dana 

mudharabah, bank syariah akan membagi hasil kepemilik dana sesuai 

dengan nisbahyang disepakati dalam akad pembukaan rekening. Dalam 

mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian 

yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun apabila terjadi adalah 

mis management (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap 

kerugian tersebut.
41

 

Bank memberikan beberapa alternative pilihan kepada masyarakat 

dalam menempatkan dananya dalam beberapa jenis deposito, antara lain 

deposito brjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call. 
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Jenis deposito tersebut dibedakan antara lain dilihat dari sifat 

deposito yang diterbitkan atas nama atau atas unjuk. Deposito yang 

diterbitkan atas nama, yaitu tercantum nama pihak yang berhak 

mencairkannya. Pihak yang berhak untuk mencairkan deposito tersebut 

adalah pihak yang namanya tercantum dalam bilyet deposito. Deposito 

yang diterbitkan atas unjuk merupakan jenis deposito yang dapat ditarik 

oleh siapapun dengan menunjukkan sertifikat depositonya. Perbedaan 

lainnya terletak pada cara pembayaran bunga, yaitu Bunga biasa dibayar 

dimuka pada saat penempatan dana dalam deposito atau dibelakang pada 

saat deposito jatuh tempo, atau bunga dibayar setiap bulan sesuai tanggal 

penempatan 

4. Pengertian Mudharabah 

Yang dimaksud dengan mudharabah adalah akad kerjasama antara 

dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh 

modal (100%) modal, sedangkan pihak lainnya  menjadi pengelola. 

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang 

akan dituangkan dalam kontrak. 

Mudharib menyumbangkan dana dan waktunya serta mengelola 

usaha mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Apabila usaha tersebut 

mengalami kegagalan atau kerugian, sehingga mengakibatkan sebagian 

atau bahkan seluruh modal yang diinvestasikan shahibul mal habis, maka 

yang menanggung kerugian keuangan adalah shahibul mal, sedangkan 

mudharib sama sekali tidak menanggung ataupun mengganti kerugian atas 
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modal yang hilang, kecuali jika kerugian tersebut akibat kelalaian dari 

mudharib. Mudharib hanya menanggung risiko berupa waktu, fikiran dan 

jerih payah yang telah dicurahkan selama mengelola usaha tersebut serta 

kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagia dari pembagian 

keuntungan yang telah diperjanjikan di awal kontrak.
42

 

Dari definisi diatas, ada 4 pokok yang meliputi akad mudharabah 

antara lain: 

a.  Bahwasanya mudharabah terjadi antara dua pihak atau lebih. 

b.  Mudharabah terjadi adanya penyerahan harta atau sejumlah uang pada 

awal transaksi 

c.  Mudharabah terjadi apabila ada satu pihak sebagai pemilik harta dan 

pihak lain sebagai pengelola. 

a. Pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan persentase 

keuntungan dan ditentukan pada awal perjanjian. 

Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu 

mudharabah mutlaqqah dan mudharabah muqayyadah. 

a. Mudharabah mutlaqah (UnrestrictedInvestment Account, URIA) 

Transaksi yang dimaksud dengan mudharabah mutlaqah adalah 

bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang 

cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasinya jenis 

usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salaf 

ash shalih sering kali dicontohkan dengan ucapan if al masyi’ta 
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(lakukan sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberikan 

kekuatan sangat besar. Dengan kata lain bank syariah mempunyai hak 

dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ke berbagai 

sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan. 

Dalam menghitung bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah 

bebasis perhitungan adalah bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal 

tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan dan tanggal 

jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan menjadi angka 

penyebut atau angka pembagi adalah hari kalender bulan yang 

bersangkutan (28, 29, 30, dan 31 hari).  

Rumus perhitungan bagi hasil adalah sebagai berikut: 

 

 

b. Mudharabah muqayyadah 

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah 

restricted mudharabah/specified mudharabah adalah kebalikan dari 

mudharabah mutlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis 

usaha, waktu atau tempat usaha.Adanya pembatasan ini sering kali 

mencerminkan kecendrungan umum si shahibul.Artinya bank syariah 

tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam 

menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang 

diperkirakan akan memperoleh keuntungan. 

Hari bagi hasil x nominal deposito mudharabah x tingkat bagi hasil 

Hari kalender yang bersangkutan 
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Rukun yang harus ada dalam akad mudharabah adalah sebagai 

berikut:  

a.  Pelaku haruslah cakap hukum dan sebagai wakil shahibul maal 

berkewajiban menyediakan dana yang dipercayakan kepada 

mudharib untuk membiayai suatu proyek/usaha. Sedang mudharib 

wajib mempunyai keahlian dan waktu untuk mengelola proyek 

agar diperoleh keuntungan seoptimal mungkin. 

b.  Objek mudharabah (modal kerja) 

Modal disediakan shahibul maal haruslah berbentuk uang 

tunai(tidak hutang) dan jelaslah jumlahnya. Ulama mazhab hanafi 

memperbolehkan modal berupa barang dan nilai yang dijadikan 

setoran modal harus disepakati pada akad oleh udharib dan 

shahibul maal. 

c.  Persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul)  

Persetujuan kedua pihak merupakan konsekuensi dari 

prinsip an;taradin minkum (sama-sama rela) dimana kedua belah 

pihak harus secara rela bersepakat untuk meningkatkan diri dalam 

akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan peranannya untuk 

mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usahapun setuju 

dengan peranannya untuk mengkontribusikan kerja. 

d.  Nisbah keuntungan 

Nisbah keuntungan mencerminkan imbalan yang berhak 

diterima oleh kedua belah pihak bermudharabah.Mudharib 
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mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangakan shahibul maal 

mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya.
43

 

5. Pengertian Deposito Mudharabah (Deposito IB) 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Deposito Mudharabah 

adalah investasi melalui simpanan pihak ketiga (perorangan atau badan 

hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 

tertentu jatuh tempo, dengan mendapatkan bagi hasil.
44

 

Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola 

dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana). 

Sebagai mudharib, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha 

yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, 

termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak ketiga. Bank dalam 

kapasitasnya sebagai mudharib memiliki sifat sebagai seorang wali 

amanah, yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad dan 

bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau 

kelalaian.  

Disamping itu bank juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis 

pemikik dana yang diharapkan dapat memperoleh laba optimal tanpa 

melanggar berbagai aturan syariah. Dari hasil pengelolaan dana 

mudharabah, bank akan membagikan hasil kepada pemilik dana sesuai 

dengan nisbah yang disepakati pada akad pembukaan (rekening). Bank 
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tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabakan kelalaian. 

Bila terjadi mis management (salah urus), bank bertangguang jawab penuh 

terhadap kerugian tersebut.
45

 

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau 

deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank 

sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk 

melakukan pembiyaan mudharabah atau ijarah seperti yang telah 

dijelaskan terdahulu. Hasil usaha ini akan dibagihasilkan berdasarkan 

nisbah yang disepakati. Dalam hal ini bank menggunakannya untuk 

melakukan pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab 

penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun mudharabah terpenuhi sempurna 

(ada mudharib - ada pemilik dana, ada usahanya yang akan dibagihasilkan, 

ada nisbah, ada ijab kabul). Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada 

produk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. 

Salah satu prinsip mudharabah yang dilaksanakan oleh kebanyakan 

bank syariah adalah mudharabah mutlaqah, yang artinya adalah tidak ada 

pembatas bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah 

tidak memberikan persyaratan apapun terhadap bank, ke bisnis apa dana 

yang disimpannya itu hendak disalurkan. Jadi bank memiliki kebebasan 

penuh untuk menyalurkan dana mudharabah mutlaqah ini kebisnis 

manapun yang diperkirakan menguntungkan. 
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Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan 

deposito sehingga terdapat dua jenis pengimpun dana yaitu tabungan 

mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada 

pembatas bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun
46

.  

6. Ketentuan Umum dalam Produk Deposito IB 

1. Bank wajib memberitahu kepada pemilik dana mengenai nisbah dan 

tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara 

resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpangan dana. Apabila telah 

tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. 

2. Untuk tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung 

sesuai bukti penyimpanan, serta kartu ATM atau alat penarikan lainnya 

kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib 

memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada 

deposan. 

3. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai 

dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan 

mengalami saldo negatif. 

4. Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka 

waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh 

tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetai bila pada 

akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu 

dibuat akad baru. 
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5. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tabungan dan deposito 

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
47

 

 

B. Landasan Syariah Deposito Mudharabah  

Rasulullah mengajarkan kepada umat tentang peraturan-peraturan yang 

paling baik dalam memimpin. Beliau memimpin suatu Negara yang terorganisir 

daam suatu periode yang cukup panjang. Negara yang mempunyai berbagai 

urusan dipimpinnya berdasarkan kehendak Allah SWT.Kemitraan usaha dan 

pembagian hasil telah diperaktekkan selama dalam periode ini dimana para 

sahabat terlatih dan mematuinya dalam menjalankan metode-metode ini. 

Berdasarkan adanya karangan bunga dalam Islam, penulis ekonomi 

modern sepakat bahwa reorganisir dalam perbankan harus dilakukan dengan 

berlandaskan syirkah (kemitraan usaha) dan mudharabah (pembagian hasil).
48

 

Fuqaha telah sepakat bahwa mudharabah adalah hukumya jaiz (boleh). 

Rasulullah SAW sebelum tugas kerasukannya telah melakukan mudharabah 

dengan Khadijah r.a beliau mendapatkan modal dari Khadijah r.a lalu beliau pergi 

berniaga ke Negeri Syam. Dengan demikian peraktek mudharabah itu sudah 

berlaku dimasa sebelum Islam, kemudian datanglah syariat Islam 

membenarkannya untuk selanjutnya dipraktekkan di zaman Rasulullah SAW dan 

seterusnya. Pada dasarnya mudharabah dapat dikategorikan kedalam salah satu 

bentuk musyarakah, namu para cendikiawan fiqh Islam meletakkan mudharabah 
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dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum tersendiri. 

Berdasarkan: 

a. Al-Qur’an surah An-Nisa’ [4]:29 

 ِطِم إاِلَّ أَْن تَُكْىَن تَِجاَرةً َعْه تََزاٍض ِمْنُكْم...يَآ أَيُّهَا انَِّذْيَه آَمنُْىا الَتَؤُْكهُْىا أَْمَىانَُكْم بَْينَُكْم بِاْنبَا

Artinya:  “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan 

(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di 

antaramu…”.(QS. An- Nisa’ [4]:29. 

 

b. Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah 

قَاَل: ثاَلٌَث فِْيِههَّ اْنبََزَكتُ: اَْنبَْيُع إَِنى أََجٍم، َواْنُمقَاَرَضتُ، َوَخْهطُ  أَنَّ اننَّبِيَّ َصهَّى هللاُ َعهَْيِو َوآنِِو َوَسهَّمَ 

ِعْيِز نِْهبَْيِت الَ نِْهبَْيِع )رواه  ابه ماجو عه صهيب( اْنبُزِّ بِانشَّ

Artinya:  “Dari Shahih bin Shuaib, bahwa Rasulullah SAW 

bersabda:”Tiga hal yang didalamnya keberkatan: jual beli 

secara tangguh muqaradhah (mudharabah), dan 

mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, 

bukan untuk dijual.(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib.)”
49

 

 

Selain berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist yang telah disebutkan 

diatas, Fatwa Dewan Syariah nasional, juga menjadi pedoman megenai 

keabsahan produk perbankan syariah di Indonesia. Tentang produk 

deposito mudharabah adalah Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional 

No.03/DSN MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 Hijriah atau 

bertetapan dengan tangal 1 April 2000 Miladiyah, memutuskan: 

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang 

berdasarkan perhitungan bunga. Sedangkan deposito yang 

dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.  
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2. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau 

pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola 

dana. 

3. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukakan 

sebagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah 

dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan 

pihak lain. 

4. Modal harus dinyatakan dengan jumlah, dalam bentuk tunai bukan 

piutang. 

5. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan 

dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 

6. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan 

menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi hak nya. 

7. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan 

nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
50
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Mekanisme produk pendanaan pada deposito IB ini, yaitu untuk menjadi 

deposan tentu calon nasabah baik perorangan atau untuk lembaga 

(perusahaan) harus mengisi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan 

bank, setelah pembukaan deposito IB selesai bank akan memberikan 

Bilyet Deposito sebagai bukti untuk disimpan oleh deposan. Apabila 

deposan ingin melakukan pencairan sebelum jatuh tempo maka bank 

syariah akan memberikan penalty, dan penalty itu bukan untuk bank 

melainkan akan disalurkan lagi ke pihak ZIS. Dalam pelaksanaan Deposito 

IB BTN Syariah menghadapi beberapa permasalahan yaitu: pengetahuan 

masyarakat yang masih minim mengenai produk Deposito IB itu sendiri, 

sedangkan permasalan utamanya adalah sosialisasi, karena masih kuatnya 

budaya sistem perbankan lama yang memberikan hasil lebih pasti (berupa 

bunga), dibandingkan perbankan syariah yang returnya tergantung pada 

hasilyang diterima oleh bank, sehingga kebanyakan masyarakat Islam 

masih banyak yang menggunakan bank Konvensional dibandingkan bank 

Syariah. Untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan Deposito IB 

tersebut BTN Syariah terus meningkatkan promosi kepada masyarakat 

melalui berbagai media cetak, online dan media lainnya guna 

memperkenalkan produk-produk BTN Syariah khususnya produk 
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Deposito IB agar masyarakat mengetahui dengan jelas segala ketentuan-

ketentuan yang berkaitan dengan Deposito IB. 

2. Pengelolaan dana Deposito Syariah di BTN Syariah pekanbaru sudah 

sesuai dengan hukum Islam. Hanya saja bank harus menginformasikan 

kepada nasabah bahwa bank tetap menjaga kerahasiaan perusahaan dan 

seluruh hal yang berhubungan dengan simpanan nasabah sesuai dengan 

Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, sehingga 

nasabah tidak dapat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana 

nasabah dan tidak dapat mengetahui rincian nilai equivalent rate dalam 

perhitungan bagi hasil. Namun, bank menunjuk Dewan Pengawas Syariah 

(DPS) kedalam strukturalnya sebagai perwakilan nisbah untuk mengawasi 

bank dalam mengelola dana nasabah. 

 

B. Saran 

1. BTN Syariah harus meningkatkan dana dari masyarakat terutama dalam 

bentuk Deposito IB, ini perlu dilakukan karena Deposito IB  merupakan 

sumber dana terbesar bagi bank dibandingkan dengan sumber dana dari 

pihak lainnya. Harus lebih meningkatkan promosi melalui media cetak, 

online dan media lainnya. 

2. BTN Syariah dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang maksimum, 

sarana dan prasarana yang lebih lengkap, manajemen yang lebih mantap 

sehingga dapat bersaing dengan bank lain dan yang terpenting visi dan 

misi BTN Syariah dapat tercapai. Dan seluruh karyawan agar 

meningkatkan keterampilan bekerjanya secara profesional dan 
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memberikan pelayanan yang baik, ramah dan memuaskan kepada setiap 

nasabah maupun calon nasabah. 

3. Selain itu bagi nasabah potensial atau nasabah yang simpanannya 

berjumlah besar hendaknya diberikan pelayanan khusus seperti ruang 

nasabah yang sejuk dan nyaman, agar nasabah potensial tersebut merasa 

senang dan tetap menyimpan dana nya pada BTN Syariah. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan produk deposito IB? 

2. Apa yang dimaksud dengan deposito? 

3. Apa tujuan bank mengeluarkan produk deposito ini? 

4. Apa saja persyaratan membuka produk deposito? 

5. Produk deposito diluncurkan pada tahun berapa? 

6. Apa keunggula produk deposito dengan produk lainnya? 

7. Apa upaya BTN Syariah Pekanbaru dalam meningkatkan dana deposito IB? 

8. Apa saja permasalahan yang dihadapi bank dalam pelaksanaan produk 

deposito? 
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