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ABSTRAK 

 

Hernita Ulfatimah (2020): Implementasi Tabungan Baitullah iB Hasanah 

dan Variasi Akad di PT. BNI Syariah Kantor 

Cabang Pekanbaru. 

 

Penelitian ini dilatar belakangi seperti yang kita ketahui di 

Indonesia sebagian besar masyarakatnya adalah umat Muslim, sebagai umat 

Muslim tentunya setiap individu memiliki keinginan untuk melaksanakan ibadah 

haji sebagai penyempurna ibadahnya dan Untuk mewujudkan impian naik haji ke 

tanah suci maka perlu mempersiapkan dari sekarang, mulai dari bekal untuk 

berangkat dan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan Karena itu Bank 

merupakan salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia yang mempunyai 

peran cukup penting dalam mengatur sirkulasi uang yang beredar di masyarakat. 

Dan Produk-produk yang ditawarkan bank-bank syariah ini banyak sekali. Salah 

satunya adalah Tabungan haji. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui 

implementasi tabungan Baitullah iB Hasanah, untuk mengetahui variasi akad pada 

Tabungan Baitullah iB Hasanah, untuk mengetahui kendala dan solusi dalam 

penerapan dan pelaksanaan pada Tabungan Baitullah iB Hasanah. 

Penelitian ini adalah bersifat lapangan (field research) yang dilakukan 

pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru yang beralamat Jl. 

Jend.Sudirman No. 484, Jadirejo, Kec, Sukajadi, kota Pekanbaru, Riau 28121. 

Dimana populasinya berjumlah 9 orang dan sampel dalam penelitian ini adalah 

Customer Service yang saat ini berjumlah 3 orang yang berkaitan langsung 

menangani Prosedur Pelaksanaan Tabungan Baitullah iB Hasanah pada PT. BNI 

Syariah Kantor Cabang Pekanbaru. Metode pengumpulan data adalah Observasi, 

Wawancara, Dokumentasi dan Studi Pustaka. Analisis data menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Tabungan 

Baitullah iB Hasanah dan Variasi Akad di PT. BNI Syariah Kantor Cabang 

Pekanbaru sudah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku serta sesuai 

dengan prosedur–prosedur yang harus djalankan dan ditaati, Tabungan Baitullah 

iB Hasanah berjalan berdasarkan dua akad yakni akad Wadiah dan Mudharabah, 

berlaku untuk nasabah perorangan ataupun non perorangan, untuk orang dewasa 

atau anak-anak. 

 

Kata Kunci: Implementasi, Variasi Akad, Baitullah iB Hasanah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seperti yang kita ketahui Indonesia sebagian besar masyarakatnya 

adalah umat Muslim, sebagai umat Muslim tentunya setiap individu memiliki 

keinginan untuk melaksanakan ibadah haji sebagai penyempurna ibadahnya. 

Haji merupakan salah satu ibadah yang disarankan untuk segera dilaksanakan 

bagi mereka yang mampu. Ibadah haji merupakan ibadah bentuk tahunan yang 

dilaksanakan oleh seluruh umat Islam dunia. Dan haji merupakan rukun Islam 

yang ke Lima, yang mana ibadah haji tersebut wajib dilakukan sekali dalam 

seumur hidup bagi yang mampu dan dilakukan pada waktu dan tempat yang 

dilakukan. 

Seiring berkembangnya zaman seperti sekarang, berbagai macam 

Perkembangan teknologi, pengetahuan, sosial, budaya dan lain 

lainnya semakin meningkat. Hal tersebut juga berpengaruh pada tingkat 

kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat dan dipermudah 

dengan berbagai inovasi. Seperti halnya ibadah haji yang banyak diimpikan 

oleh masyarakat Muslim, seorang Muslim yang wajib melaksanakan haji 

adalah bagi yang mampu, baik mampu secara fisik ataupun secara financial. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Al-Imran 97 berikut: 

ِ َعلَى النهاِس ِحجُّ اْلبَْيِت فِيِه آيَاٌت بَيِّنَاٌت َهقَاُم إِبَْراِهيَن ۖ َوَهْي َدَخلَهُ َكاَى آِهنًا ۗ وَ ۞ ّلِِله  

َ َغنِيٌّ َعِي الَْعالَِوييَ   َهِي اْستَطَاَع إِلَْيِه َسبِيًًل ۚ َوَهْي َكفََر فَإِىه َّللاه
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Artinya :“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam 

Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi 

amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap 

Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke 

Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka 

Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari 

semesta alam”.
1
 

 

 Untuk mewujudkan impian naik haji ke tanah suci maka perlu 

mempersiapkan dari sekarang, mulai dari bekal untuk berangkat dan bekal 

untuk keluarga yang ditinggalkan. Tapi paling tidak mempersiapkan dana 

untuk mendapatkan porsi berangkat haji dari departemen agama. Orang 

dengan dana yang terbatas dan memiliki banyak kebutuhan lain yang mesti 

dipenuhi harus jatuh bangun mengumpulkan uang sebelum bisa melakukan 

ibadah haji. Namun sebenarnya, ada cara yang lebih mudah untuk menyiasati 

pembayaran biaya haji yang nilainya tergolong besar. Dengan 

merencanakannya mereka sudah bisa mendaftarkan diri. 

Karena itu Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang ada 

di Indonesia yang mempunyai peran cukup penting dalam mengatur sirkulasi 

uang yang beredar di masyarakat. Secara umum, berdasarkan jenisnya, di 

Indonesia terdapat dua jenis bank, yaitu bank  konvensional atau bank yang 

melakukan usaha secara konvensional dan bank syariah atau bank yang 

melakukan usaha dengan prinsip syariah.
2
 Aktivitas kedua bank ini sama, 

perbedaanya hanya terletak pada konsep dasar operasional bank syariah yang 

berdasarkan ketentuan–ketentuan Islam. Perbankan Islam lahir sebagai 

tuntutan dari masyarakat Islam yang menginginkan adanya sebuah perbankan 

                                                             
1
Softwareal-Quran Digital (Qs. Al Imran 97).

  

2
Shoniyah Ghufron, Konsep dan Implementasi Bank Syariah, (Jakarta: Renaisan, 2005), 

Cet. Ke-1, h. 24. 
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yang benar benar menerapkan ajaran Islam.
3
 Perkembangan bank syariah di 

Indonesia sendiri diiringi oleh keinginan dari masyarakat Muslim yang 

mengharapkan adanya reformasi ekonomi dimana suatu sistem yang bisa 

diandalkan, terpercaya dan terbebas dari unsur Maghrib (maysir, gharar dan 

riba).   

Dewasa ini, bank-bank syariah banyak bermunculan di Indonesia. 

Baik itu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank konvensional. 

Pembahasan produk perbankan syariah kita fokuskan kepada produk 

penghimpunan dana (funding), produk penghimpunan dana di Bank syariah 

dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasioanal syariah 

yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadiah 

dan Mudharabah.
4
 Dan adanya ketentuan ketentuan dalam hukum Agama 

maupun ketentuan dalam hukum positif di Indonesia menjadikan lembaga-

lembaga perbankan, baik perbankan syariah dan perbankan konvensional. Dan 

Produk-produk yang ditawarkan bank-bank syariah ini banyak sekali. Salah 

satunya adalah Tabungan haji. 

Definisi tabungan adalah dana yang dipercayakan kepada Bank, yang 

penarikannyasesuai dengan perjanjian sebelumnya. Dalam penabungan, maka 

dana tersebut akan dikelola secara profesional oleh pihak Bank sesuai dengan 

motivasi dari anggota. 

                                                             
3
Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT.Raja Grapindo Persada, 2008), h. 

30. 
4
Adiwarman A Karim, Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2014), Edisi-5, h. 107. 



4 

 

Bank Muamalat Indonesia yang merupakan pelopor berdirinya bank 

syariah di Indonesia, salah satu produk tabungan haji menggunakan akad 

wadiah dan akad mudharabah. Tabungan Haji Syariah dijalankan berdasarkan 

akad wadiah, yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap 

saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. sedangkan Tabungan Haji 

Mudharabahadalah dijalankan berdasarkan akad Mudharabah. Adapun 

perbedaan tabungan wadiah dan mudharabah adalah : 

Tabel 1.1 

Perbedaan Tabungan Wadiah Dan Mudhorobah. 

No Sifat Perbedaaan Tabungan Wadiah Tabungan 

Mudharabah 

1 Sifat Dana Titipan Investasi 

2. Penarikan Dapat dilakukan 

setiap saat 

Dilakukan pada priode 

teretntu 

3 Insentif Bonus (jika ada) Bagi hasil 

4 Pengembalian 

modal 

Modal dijamin 

kembali 100% 

Modal Tidak dijamin 

dikembalikan 100% 

Sumber : Djoko Mulyono, Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga 

Keuangan Syariah, 2015. 

 

Tabungan haji memudahkan nasabah untuk menentukan 

keberangkatan haji secara terencana dan membantu nasabah dalam 

pengelolaan dana untuk menunaikan ibadah haji. Nasabah tidak memberikan 

pembatasan bagi Bank Syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. 

Bank Syariah juga bebas untuk menetapkan akad seperti apa yang akan 

dipakai ketika menyalurkan pembiayaan, kepada siapa pembiayaan itu 

diberikan, dan usaha seperti apa yang harus dibiayai. Sehingga, prinsip 

mudharabah lebih memberikan keleluasaan bagi bank. Tabungan Haji Syariah 

berbeda dengan Tabungan Syariah. Maka jika nasabah ingin membuka 
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rekening untuk Tabungan Haji Syariah. Berapapun uang yang dimiliki segera 

mungkin untuk ditabung ke rekening haji agar cepat naik haji.
5
 

Dilihat dari hasil survey yang dilakukan, alasan peneliti memilih 

produk Tabungan Baitullah iB Hasanah pada BNI Syariah Kantor Cabang 

Pekanbaru sebagai objek penelitian yaitu dikarenakan sebagian besar 

masyarakat indonesia adalah umat Muslim, sebagai umat Muslim tentunya 

setiap individu memiliki keinginan untuk melaksanakan ibadah haji sebagai 

penyempurna ibadahnya dan Untuk mewujudkan impian naik haji ke tanah 

suci maka perlu mempersiapkan dari sekarang. Dan keinginan nasabah untuk 

menggunakan harus mengetahui implementasi terlebih dahulu yang meliputi 

prosedur-prosedur dan syarat-syarat serta keunggulan produk tersebut yang 

menarik minat nasabah untuk menggunakan produk tersebut. Serta akad yang 

digunakan produk tersebut. 

Dari uraian tersebut penulis ingin melakukan penelitian dengan judul 

“IMPLEMENTASI TABUNGAN BAITULLAH IB HASANAH DAN 

VARIASI AKAD DI PT. BNI SYARIAH KANTOR CABANG 

PEKANBARU”. 

B. Batasan Masalah 

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian ini, penulis perlu 

kiranya membatasi pokok pembahasannya padaImplementasi Tabungan 

Baitullah iB Hasanah Dan Variasi Akad Di PT. BNISyariah Kantor Cabang 

Pekanbaru. 

 

                                                             
5
https://www.Cermati.com/tabungan-syariah/t/hajidari Artikel diakses pada (Jum’at 22 

November 2019 (05.54). 
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C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi Tabungan Baitullah iB Hasanah di PT. BNI 

Syariah Kantor Cabang Pekanbaru? 

2. Apa saja variasi akad yang ada pada Tabungan Baitullah iB Hasanah di 

PT. BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru? 

3. Apa kendala dansolusidalam penerapan danpelaksanaanpada Tabungan 

Baitullah iB Hasanah di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru ? 

 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahuiimplementasi tabungan Baitullah iB Hasanah PT. BNI 

Syariah Kantor Cabang Pekanbaru? 

2. Mengetahuivariasi akad pada Tabungan Baitullah iB Hasanah PT. BNI 

Syariah Kantor Cabang Pekanbaru? 

3. Mengetahui kendala dan solusi penerapan dan pelaksanaan pada 

Tabungan Baitullah iB Hasanah PT. BNI Syariah Kantor Cabang 

Pekanbaru? 

2. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi penulis sendiri dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

tentang implementasi tabungan haji. Dan juga sebagai salah satu syarat 

untuk menyelesaikan tugas akhir guna mendapatkan gelar Ahli Madya 

(A.Md) Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Pekanbaru. 
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2. Bagi PT. BNI Syariah Sebagai menjadi motivasi untuk meningkatkan 

pelayanan terkhusus TabunganBaitullahiB Hasanah. 

3. Bagi Akademisi diharapkan adalah hasil penelitian dapat dijadikan 

sebagai informasi dan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu 

perbankan, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa 

yang melakukan kajian praktek dalam perbankan syariah khusunya 

pada implementasi Tabungan Baitullah iB Hasanah. 

 

E. Metode Penelitian 

Sesuai dengan pokok permasalahan, maka metode penelitian yang 

digunakan adalah penelitian lapangan, metode tersebut diterapkan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini bersifat lapangan (field research) yang dilakukan 

pada Bank BNI Syariah kantor cabang Pekanbaru yang beralamat Jl. Jend. 

Sudirman No. 484, Jadirejo, Kec, Sukajadi, kota Pekanbaru, Riau 28121.  

2. Subjek dan Objek Penelitian 

 Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan PT. BNI Syariah 

Cabang Pekanbaru, Sedangkan objeknya adalah implementasidan Akad 

Tabungan Haji.  

3. Populasi dan Sampel 

Populasiadalahsekelompok unsur atau elemen yang dapat 

berbentuk manusia atau individu, binatang atau tumbuh tumbuhan, 

lembaga atau institusi, kelompok, dokumen, kejadian, gejala, atau bentuk 
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konsep yang menjadi objek penelitian.
6

 dan populasi yang sudah 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian untuk ditarik 

kesimpulannya.
7

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karekteristik yang dimiliki populasi tersebut. 

Penelitian ini dilakukan Penelitian ini dilakukan di PT. BNI 

Syariah kantor cabang Pekanbaru dengan populasi adalah Customer 

Service yang berjumlah 9 orang. Penulis menggunakan metode purposive 

sampling untuk populasi Customer Service dengan mengambil sampel 

sebanyak jumlah populasi yaitu sebanyak 3 orangyang mengerti tentang 

implementasi produk tabungan haji.Metode purposive sampling adalah 

salah satu teknik sampling non random dimana peneliti menentukan 

pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai 

dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab 

permasalahan penelitian.
8
 

4. Sumber Data 

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dari 

PT. BNI Syariah Pekanbaru yaitu wawancara yang dilakukan terhadap 

pimpinan ataupun dengan staf karyawan perusahaan tersebut. 

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi PT. BNI 

Syariah Pekanbaru, buku buku referensi, dan brosur brosur yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

                                                             
6
Jusuf Soewadji, Pengantar Metodogi Penelitian, (Jakarta : Mitra Wicana Media,2012), 

h.129. 
7
Prof, Dr.Sugiyono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), 

h,58. 
8
Ibid  
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5. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data, penulis mempergunakan beberapa 

teknik antara lain: 

a. Observasi, yaitu peneliti melakukan peninjauan secara langsung 

kelapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan. 

b. Wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung dengan narasumber 

atau responden guna melengkapi data yang diperlukan.  

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

pihak PT. BNI Syariah yang berhubungan dengan objek penelitian.  

6. Teknik Analisis  

Dalam menganalisa data ini, penulis menggunakan metode 

deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan mengambarkan keadaan subjek atau objekdalam 

penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang 

pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau apa adanya.
9
 

7. Teknik Penulisan 

a. Metode Deduktif, yaitu penulisan menggunakan kaidah-kaidah atau 

pendapat-pendapat bersifat umum kemudian diambil kesimpulan 

khusus. 

b. Metode Induktif, yaitu dengan cara penarikan kesimpulan yang umum 

atau dasar pengetahuan tentang hal-hal khusus. 

 

 

                                                             
9
Jusuf Soewadji, Op.cit. 
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F. Sistematika Penulisan 

Untuk melihat secara keseluruhan serta memudahkan dan 

menyederhanakan dari penelitian ini penulis menggunakan kerangka penulis 

sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan 

kegunaan, metode penelitian, dan sistimatika penulisan. 

BAB II :  GAMBARAN UMUM 

  Merupakan bab gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri 

dari sejarah berdirinya Bank BNI Syariah, visi dan misi bank, 

struktur organisasi, dan produk produk yang dikeluarkan oleh 

PT. BNI Syariah kantor Pekanbaru. 

BAB III :  LANDASAN TEORI 

  Merupakan bab teoritis implementasi tabungan haji dan Variasi 

akad pada PT. BNI Syariah kantor Pekanbaru. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini merupakan hasil dari penelitian tentang 

implementasi Tabungan HajidanVariasiAkadpada PT. BNI 

Baitullah iB Hasanah 

BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

  Berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran-

saran yang dapat memberikan peningkatan yang baik bagi pihak 

bank dan universitas. 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Sejarah dan Perkembangan PT. BNI Syariah  

PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru adalah perusahaan yang bergerak 

dibidang perbankaan yang kegiatannya memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, baik jasa maupun produk perbankan lainnya. PT.BNI Syariah 

Cabang Pekanbaru dibentuk secara mandiri melalui Tim proyek internal. Pola 

yang digunakan PT.Bank Negara Indonesia (persero) tbk. Kantor Cabang 

Syariah untuk masuk kedalam pasar perbankan syariah adalah Dual System 

Banking.  

Untuk mewujudkan visinya menjadi Universal Banking. BNI termasuk 

salah satu polopor berdiri dan berkembangnya bank-bank syariah diIndonesia 

karena BNI merupakan bank besar pertama yang membuka unit syariah. 

Sesuai UU. 10 tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank umum untuk 

membuka layanan syariah. BNI membuka layanan perbankan yang sesuai 

dengan prinsip syariah dengan konsep dual system banking, yakni 

menyediakan layanan perbankan konvensional dan syariah.  Dual system 

banking memiliki keunggulan sebagai berikut:
10

 

1. Efisiensi infrastruktur karena dapat memamfaatkan infrastruktur yang 

ada pada bank induk (teknologi, informasi, jaringam distribusi dan lain 

sebagainya).  

                                                             
10

BNI Syariah, “Buku Pedoman Kerja” (Jakarta 2000) . 
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2. Dapat melakukan aliansi dengan Businees Unit dalam satu bank induk 

(share database, croos selling dan lain sebagainya). 

3. Sistem managemen dan operasional bank syariah lebih muda dan cepat 

dibuat dengan mengadopsi sistem yang ada dibank konvensional 

induknya.  

4. Syariah compliance dapat dipenuhi dengan kebijakan operasional bank 

syariah (batas maksimum pembiayaan, analisis pembiayaan, nisbah 

dan lain sebagainya) yang tersendiri melalui kebijakan otonomi 

khusus.  

Diawali dengan pembentukan Tim bank syariah ditahun 1999, Bank 

Indonesia kemudian mengeluarkan izin prinsip dan usaha untuk beroperasinya 

unit usaha syariah BNI. Setelah itu BNI menerapkan strategi pengembangan 

jaringan cabang sebagai berikut:  

a. Tepatnya pada tanggal 29 April 2000 BNI membuka Kantor cabang 

syariah sekaligus dikota-kota potensial: Yogyakarta, Malang, Pekalongan, 

Jepara dan Banjarmasin. 

b. Tahun 2001 BNI kembali membuka 5 Kantor cabang syariah, yang di 

fokuskan dikota-kota besar di Indonesia, yakni: Jakarta (dua cabang), 

Bandung Makasar dan Padang. 

c. Seiring dengan perkembangan bisnis dan banyaknya permintaan 

masyarakat untuk layanan perbakan syariah, tahun 2001 lalu BNI 

membuka 2 Kantor cabang syariah baru di Medan dan Palembang. 



13 

 

d. Diawal tahun 2003, dengan pertimbangan load bisnis yang semakin 

meningkat sehingga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, 

BNI melakukan relokasi Kantor cabang syariah di Jepara dan Semarang. 

Sedangkan untuk melayani masyarakat Kota Jepara, BNI membukan 

Kantor cabang pembantu syariah Jepara. 

e. Pada bulan Agustus dan September 2004, SBU syariah banking & 

financial service dab pembukaan cabang syariah prima di Jakarta dan 

Surabaya, layanan ini diperuntukan untuk individu yang membutuhkan 

layanan perbankan yang lebih personal dalam suasana yang nyaman.  

f. Pada bulan Juni dan Juli 2005, BNI syariah membuka Kantor cabang 

syariah Cirebon dan Pekanbaru dilanjuti dengan pembukaan cabang 

syariah Bogor dan Surakarta dibulan November 2005.  

g. Pada bulan Desember 2005, BNI syariah membuka Kantor cabang syariah 

balik papan.  

h. Pada bulan september 2005, berturut BNI syariah membuka cabang 

diJakarta Utara, Jakarta - BSD, dan Tanjung Karang Lampung.  

i. Sedangkan pada tahun 2006 terbentuklah 22 kantor cabang syariah (KCS), 

29 kantor cabang pembantu syariah (KCPS) dan 128 syariah chaneling 

outlet (SCO).  

Pembukaan kantor cabang BNI syariah di Pekanbarudilaksanakan pada 

tanggal 21 Juli 2005 dengan tujuan sebagai usaha melakukan ekspansi 

menambah jaringan. Kantor cabang ini merupakan outlet ke-31 yang dimiliki 

BNI syariah dan dalam waktu berdekatan dilanjutkan membuka Kantor 
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cabang dikota-kota lainnya.  Acara pembukaan Kantor Cabang BNI Syariah di 

Pekanbaru ini dihadiri oleh Bapak Gebernur Riau, Wali kota Pekanbaru 

Herman Abdullah, direkutur BNI Suroto Moehadji, pejabat pemerintah 

daerah, tokoh masyarakat dan pemuka agama Riau. 

BNI Syariah Cabang Pekanbaru sebagai bank syariah yang mempunyai 

landasan yang harus diperhatikan, yaitu:  

1. Menghindari riba, karena mengandung ketidakadilan dan dapat merusak 

kemitraan.  

2. Memperlakukan uang hanya sebagai alat tukar dan bukan sebagai 

komoditi yang diperdagangkan.  

3. Dalam bank syariah ada hal-hal yang dilarang, yaitu:  

a. Gharar yaitu transaksi mengandung unsur tipuan dari salah satu pihak 

sehingga yang lain dirugikan.  

b. Maysir yaitu transaksi yang mengandun unsur perjudian, untun-untung 

atau spekulasi yang tinggi.  

c. Riba yaitu transaksi dengan pengembalan tambahan, baik dalam 

transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau 

bertentangan dengan ajaran Islam.  

d. Riswah yaitu tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas atau bentuk 

lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan 

kemudahan dalam suatu transakasi.  

BNI syariah siap memasuki pasar, awal 2010, Unit Syariah BNI 

resmi melakukan pemisahan (spin-off) dari induknya. Para pemegang saham 
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dan dewan komisaris BNI telah menyetujui rencana BNI syariah itu menjadi 

bank umum murni syariah.Spin off dilakukan sebagai langkah strategi BNI 

dalam merespon perkembangan faktor-faktor eksternal, yaitu situasi ekonomi, 

kebutuhan pasar dan regulasi, serta faktor internal, antara lain corporate plan, 

kesiapan organisasi, dan coustomer base, melalui spin off ini, manajemen BNI 

Syariah akan lebih pokus dalam mengelola bisnis, independen, fleksibel serta 

responsif dalam memenuhi kebutuhan nasabah sehingga BNI Syariah dapat 

menjadi bank syariah pilihan. 

Realisasi waktu spin-off bulan juni 2010 tidak terlepas dari faktor 

eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkan UU 

no.19 tahun 2008 tentang Surat berharga syariah Negara(SBSN) dan UU 

no.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Disamping itu.Komitmen 

pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan 

kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin 

meningkat. 

Saat ini asset BNI syariah sebesar Rp 14 Triliun lebih. Dengan posisi 

itu, unit Syariah BNI berada pada peringkat ke tiga dari 30 unit Syariah, 

setelah Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri, juga memiliki 

jaringan 49 kantor cabang, 89 kantor cabang pembantu mikro, di samping itu 

BNI Syariah senantiasa mendapat dukungan dan tegnologi informasi dan 

pengunaan jaringan saluran distribusi yang meliputi kantor cabang BNI, 7.481 

jaringan ATM BNI, 21.143 ATM LINK dan 30.794 ATM Bersama serta 

fasilitas Phone Banking 24 jam BNI Call di 021-500046 atau 68888 (via 
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ponsel) serta SMS Banking dan Internet Banking untuk kebutuhan Transaksi 

perbankan dengan berbagai Fitur. 

 

B. Visi Dan Misi PT. BNI Syariah  

 Setiap perusahaan tentunya memiliki visi dan misi. Visi adalah tujuan 

atau cita-cita dari perusahaan, sedangkan misi adalah tahapan-tahapan guna 

mencapai visi. PT. Bank BNI Syariah juga memiliki visi dan misi, yaitu 

sebagai berikut: 

Visi : Menjadi Bank Syariah yang unggul dalam Layanan dan Kinerja dengan 

Menjalankan Bisnis Sesuai dengan Kaidah Sehingga Insyallah 

Membawa Berkah. 

Misi:Secara Istiqamah Melaksanakan Amanah untuk Memaksimalkan   

Kinerja dan Layanan Perbankan dan Jasa Keuangan Syariah Sehingga 

dapat Menjadi Bank Kebanggaan Anak Negeri. 

Motto : MemberikanKenyamanandalamSetiapTransaksi 

 

C. Struktur Organisasi PT. BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru 

 Dalam setiap perusahaan atau pun lembaga perbankam struktur organisasi 

mempunyai arti sangat penting agar pelaksanaan kegiatan maupun usaha dapat 

berjalan dengan baik dan lancar, sesuai hirearki dan masing-masing unsur 

dapat berjalan dengan profesional, simbiosis mutualisme dan sistemik. Bentuk 

organisasi dapat berbeda-beda antara satu bank dan lainnya.Bentuk ini juga 

slalu dipengaruhi oleh fungsi dasarnya kerja dari jenis kegiatan kegiatan 

usahanya atau besar kecilnya organisasi bank tersebut. Adapun struktur 

kepengurusan PT. BNI Syariah cabang Pekanbaru adalah sebagai berikut: 
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Sumber : BNISyariah Kantor Cabang Pekanbaru

 

1
7
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Pembagian kerja:  

Pimpinan cabang:  

1. Bertanggung jawab dalam hal pengelolaan cabang dalam 

mengimplementasikan kebijakan direksi sesuai target, angaran (budget).  

2. Menetapkan strategi pencapain anggaran termasuk pengembangan SDM 

cabang.  

3. Menetapkan strategi dalam menjalankan pimpinan dan pengurusan.  

4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian perseroan termasuk 

penetapan gaji, pensiun, jaminan hari tua dan lain-lain bagi pegawai 

perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

5. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perseroan.  

6. Mengupayakan pemberian pembiayaan yang berkualits tinggi.  

7. Memantau hasil audit cabang dan mengambil tindakan koreksi bila 

diperlukan.  

8. Dapat memberikan suasana kerja yang harmonis dan kondusif sehingga 

dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas perseroan.
11

 

Pimpinan bidang operasional  

1. Mengepalai/membawahi bagian layanan bank-bank kas serta bagian 

operasi dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pada bagian 

tersebut.  

2. Berusaha menekan biaya operasi Kantor cabang seefisien dan seefektif 

mungkin.  

3. Melakukan supervise dan koordinasi dengan subordinasi dibawah. 

                                                             
11

BNI Syariah, “Buku Pedoman Kerja” (Jakarta 2000)  



19 

 

4. Memonitoring transaksi harian dan memberikan masukan kepada bagian 

yang terkait.
12

 

Branch qulity assurance  

1. Memonitoring semua operasional/kegiatan yang berlangsung pada PT. 

Bank Negara Indonesia Tbk. Kantor cabang syariah Pekanbaru sesuai 

dengan ketentuan yang ada.
13

 

Bagian layanan dan kas 

1. Unit pelayanan nasabah  

1) Membawah bagian layanan bank dan kas serta bagian opearasional dan 

bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pada bagian tersebut.  

2) Mengelola dan mengusahakan kegiatan pelayanan informasi dan 

pelayanan nasabah barjalan lancar, efektif dan efisien sesuai dengan 

prosedur/pedoman kerja yang telah ditetapkan.
14

 

2. Asisten Rekening dan Jasa, Kas dan Teller  

1. Menerima pembukaan rekening tabungan, giro, deposito dan tabungan 

haji. 

2. Mengusahakan kegiatan pelayanan informasi dan pelayanan nasabah 

berjalan lancar, efektif dan efesiensi sesuai dengan prosedur/pedoman 

kerja yang telah ditetapkan.  

3. Meneima dan membayar uang tunai, baik berupa cek/bilyet giro dari 

nasabah dan pihak lain setelah memastikan kebenarannya.  

4. Menyimpan dan memelihara dana tunai selama jam operasi, kas dan 

sesudahnya. 

                                                             
12

Ibid  
13

Ibid 
14

Ibid  
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5. Menyerahkan kepada kepala seksi dana (uang tunai) yang melebihi 

batas simpan yang diperbolehkan. 

6. Menyimpan informasi, mengenai data-data nasabah, bagi pihak yang 

tidak berkepentingan.
15

 

Bagian Operasional  

1. Sebagai bagian yang bertugas mensupport semua kegiatan operasional 

bank yang diberikan oleh atasan langsung sepanjang masih dalam ruang 

lingkup, fungi sarana dan logistis.  

2. Memeriksa dan memastikan bahwa keberhasilan dan keamanan gudang 

dalam keadaan terjaga dan terpelihara dengan baik.  

3. Memonitor semua infentaris Kantor dan memastikan kelayakan pakai atas 

infentaris tersebut.  

4. Secara rutin memeriksa dan mengajukan usaha untuk pengadaan ATK dan 

barang cetak. 

5. Melaksanakan Up-date persedian materai, perangko, cek, BGF sehingga 

diharapkan tidak akan kehabisan stok khusus untuk komoditi tersebut.  

6. Melaksanakan dan mengendalikan saldo kas kecil sehingga diharapkan 

tetap dibawah limit.  

7. Senantiasa memonitor pembebasan dari Kantor pusat dan cabang lain atas 

biaya-biaya yang timbul dan meresponnya segera.  

8. Memastikan bahwa semua anggota satpam, supir dan cleaning service 

hadir tepat waktu, serta memeriksa dalam buku kehadiran. 

                                                             
15

Ibid  
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9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung 

sepanjang masing dalam lingkup dan pungsi pelaksanaan kliring.
16

 

Unit pemasaran syariah   

1. Meneliti permohonan kredit setelah perjanjian kredit dinyatakan efektif  

2. Mengawasi penggunaan kredit dan mengikuti perkembangan nasabah.  

3. Memonitor dan mengawasi terpenuhinya persyaratan-persyaratn dalam 

perjanjian kredit dan jaminan bank.  

4. Meneliti dan menilai laporan perkembangan perusahaan nasabah baik fisik 

maupun finansial.  

5. Membina nasabah guna perkembangan usahanya baik lisan maupun 

tulisan.  

6. Melakukan usaha penagihan pembiayaan sesuai dengan perjanjian 

pembiayaan yang dilakukan dengan musyawarah maupun melalui Badan 

Penyelesain Sengketa (BPS). 

7. Menyusun laporan-laporan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 

berlaku. 

8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh pimpinan cabang.
17

 

 

Bagian pengelolan pembiayaan  

1. Sebagia pelaksana tugas-tugas pada unit kerja operasi pembiayan sesuai 

dengan ketentuan yang telah digariskan.  

2. Melakukan pemeriksaan atas persyaratan-persyaratan atau rekomendasi 

pada komite pembiayaan, serta memproses droping kredit, bank garansi 

dan fasilitas-fasilitas lainnya. 

                                                             
16

Ibid  
17

Ibid  
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3. Secara aktip melakukan monitoring atas tanggal jatuh tempo angsuran 

dan akad. 

4. Menyimpan dan menjaga formulir-formulir yang diperlukan dalam proses 

pembiayaan, sebagai mana yang telah ditetapkan. 

5. Menyimpan file surat-surat keluar untuk kepentingan dalam operasi 

pembiayaan.
18

 

 

Bagian keuangan dan umum 

1. Bertanggung jawab atas penyimpanan, penyusunan, keberadaan serta 

kerapian dokumen transaksi harian tersebut.  

2. Membuat dan melaporkan data-data karyawan sehubung data payroll 

(BUMT, hak cuti, lembur dll) serta perubahan data karyawan, terutama 

yang berhungan dengan personil file.  

3. Melayani kebutuhan karyawan dalam reimbursement kesehatan, uang, 

makanan, transport dan lembur.  

4. Membuat administrasi kebutuhan karyawan dalam hal mengambil cuti 

reguler maupun tahunan dan mengatur jadwal cuti sehingga tidak 

mengatur aktivitas Kantor.  

5. Melayani perjuangan Dinas karyawan dalam hal yang berhubungan 

dengan biaya perjalanan dinas karyawan.  

6. Membuat Surat memo, dan mengirimkan untuk kepentingan cabang yang 

berhubungan langsung dengan pimpinan cabang dan manager operasi.  

7. Memfile Surat, memo keluar dan masuk. 

                                                             
18
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8. Melaksanakan tugas rekrutment apabila dibutuhkan penambahan 

karyawan. 

9. Mengurus pembayaran dan pelaporan PPH pasal 21 karyawan ke Kantor 

pelayanan pajak. 

10. Memelihara dan menjaga kerahasian perusahaan dan karyawan.  

11. Menjalin instruksi lain dari atasan dengan baik.  

12. Melakukan cash count terhadap uang tunai yang berada di teller maupun di 

khasanah minimal sebulan sekali.  

13. Melakukan cash count petty cash periksaan rutin meterai temple sebulan 

sekali.  

14. Bertanggung jawab atas percetakan cek dan BG yang diminta bagian CS.  

15. Membina suasana kerja yang harmonis dan kondusif yang mendukung 

pencapaian target Bank BNI Syariah cabang.  

16. Mengadministrasikan statement rekening giro nasabah dan memantau 

pengirimannya serta mereview dokumen-dokumen yang kembali ke 

bank.
19

 

 

D. Produk Produk PT. BNI Syariah  

1. Penghimpun Dana  

Bank tidak meberikan imbalan berupa bunga atas dasar dana yang 

disimpanan oleh, imbalan yang diberikan atas dasar prinsip bagi hasil, 

produk- produk penghimpun dana meliputi:  
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a. Tabungan iB Prima Hasanah  

 Tabungan iB prima hasanah adalah simpanan dalam mata uang 

rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad 

Mudharabah Muthlaqah. Mudharabah adalah akad antara pemilik 

modal (Shaibul Maal) dengan pengelola (Mudharib) untuk 

memperoleh keuntungan, yang kemudian akan dibagikan sesuai nisbah 

yang disepakati. Dalam hal ini, Mudharib (Bank) diberikan kekuasaan 

penuh untuk mengelola modal atau menentukan arah investasi sesuai 

syariah.
20

 

b. Tabungan iB Hasanah  

 Tabungan iB hasanah adalah simpanan dalam mata uang rupiah 

yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah. 

Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal (Shaibul Maal) 

dengan pengelola (Mudharib) untuk memperoleh keuntungan, yang 

kemudian akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati. Dalam hal ini, 

Mudharib (Bank) diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal 

atau menentukan arah investasi sesuai syariah.
21

 

c. Tabungan iB Plus & BNI Syariah Card.  

 Tabungan iB plus (iB dibaca Islamic Banking) adalah tabungan 

yang dikelola berdasarkan akad Mudharabah Muthlaqah. Dengan 

prinsip ini tabungan anda akan diinvestasikan secara produktif dalam 

investasi yang halal sesuai prinsip syariah. Keuntungan dari investasi 

                                                             
20

Brosur BNI Syariah Pekanbaru. 
21

Brosur BNI Syariah Pekanbaru.  
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akan dibagi hasilkan antara anda dan bank sesuai dengan nisbah yang 

disepakati di awal pembukaan tabungan iB plus.
22

 

d. BNI iB Deposito  

 BNI iB Deposito dengan akad Mudharabah Mutlaqah, mengelola 

dana anda sebagai investasi berjangka yang akan terus tumbuh dalam 

kemurnian hingga melebihi keuntungan yang anda perkirakan 

sebelumnya.
23

 

e. Tabungan iB Haji Hasanah  

 Tabungan iB haji hasanah dari BNI syariah merupakan produk 

tabungan yang dikhususkan untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah 

haji yang dikelola secara aman dan bersih sesuai syariah dengan akad 

Mudharabah. Tabungan iB haji hasanah telah tergabung dalam 

layanan online SISKOHAT (sistem koordinasi haji terpadu) yang 

memungkinkan jamaah haji memperoleh kepastian porsi dari 

kementrian agama pada saat jumlah tabungan telah memenuhi 

persyaratan.
24

 

f. Giro iB Hasanah  

 Giro iB hasanah merupakan simpanan dana pihak ketiga yang 

menggunakan prinsip Wadi’ah Yadh Dhamanah. Giro iB hasanah 

mendukung bisnis anda dengan kemudahan on-line pada cabang-

cabang BNI syariah di seluruh indonesia.  Wadiah Yadh Dhamanah 

merupakan titipan dana yang dengan seizin dari pemilik dana dapat 
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dioperasikan oleh bank untuk mendukung sektor riil, dengan jaminan 

bahwa dana dapat ditarik sewaktu-waktu oleh pemilik.
25

 

2. Penyaluran Dana 

Adapun produk panyaluran dana yang ditawarkan oleh BNI syariah 

cabang Pekanbaru sebagai berikut:  

a. Multiguna iB hasanah  

 Multiguna iB hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang 

diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli barang 

kebutuhan konsumtif dengan anggunan berupa barang yang dibiayai 

(apabila bernilai material) atau fixed asset yang ditunjukan untuk 

kalangan profesional dan pegawai aktif yang memiliki sumber 

pembayaran kembali dari penghasilan tetap dan tidak bertentangan 

dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk 

kategori yang diharamkan syariah Islam.
26

 

b. BNI iB Griya  

 BNI iB Griya adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang 

diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, 

merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, sukan, apartemen dan 

sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang 

besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan 

membayar kembali masing- masing calon.
27
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c. Pembiayaan THi iB Hasanah  

 Pembiayaan THi iB hasanah adalah fasilitas pembiayaan 

konsumtif yang ditunjukan kepada nasabah untuk memenuhi 

kebutuhan biaya setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji 

(BPIH) yang ditentukan oleh departemen agama, untuk mendapatkan 

nomor seat porsi haji dengan menggunaka akad ijarah.
28

 

d. BNI iB Oto  

 BNI iB oto adalah fasilitas pembiayaan konsumtif Murabahah 

yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kenderaan 

bermotor dengan anggunan kenderaan bermotor yang dibiayai dengan 

pembiayaan ini.
29

 

e. Multijasa iB Hasanah  

 Multijasa iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang 

diberikan kepada masyarkat untuk kebutuhan jasa dengan anggunan 

berupa fixed asset atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud 

tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta 

tidak termasuk kategori yang diharamkan syariah Islam.
30

 

f. Gadai emas iB Hasanah  

 Gadai emas iB hasanah atau disebut juga pembiayaan rahn 

merupakan penyerahan hak penguasa secara fisik atas barang berharga 

berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari 
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nasabah kepada bank sebagai anggunan atas pembiayaan yang 

diterima.
31

 

3. Jasa Operasional 

a. Kiriman Uang  

 Kiriman uang (KU) adalah suatu jasa bank dalam pengiriman dana 

dari suatu cabang ke cabang lain atas permintaan pihak ketiga untuk 

dibayarkan kepada penerima ditempat lain berdasarkan prinsip 

wakalah.
32

 

b. Inkaso  

 Inkaso adalah pengiriman surat/dokumen berharga untuk 

ditagihkan pembayaran kepada pihak yang menerbitkan atau yang 

ditentukan (tertarik) dalam surat dokumen berharga tersebut, dengan 

prinsip al-Wakalah.
33

 

c. Kliring  

 Kliring adalah suatu tata cara perhitungan surat-surat berharga dari 

peserta kliring terhadap bank peserta kliring lainnya agar perhitungan 

tersebut terselenggara dengan mudah, aman serta dapat memperlancar 

lalu lintas pembayaran giral, dengan akad al-wakalah.
34

 

4. Jasa Produk 

a. ATM (Autometic Teller Machine) Merupakan pelayanan online 24 

jam yang menyediakan kemudahan pada nasabah dalam melakukan 

transaksi penarikan dana tunai, pemindah bukuan antar rekening, 
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pemeriksaan saldo, pembayaran televon serta kemudahan melakukan 

perubahan PIN katu ATM dan kemudahan berbelanja pada toko, 

swalayan yang berlogo Master Card dimana saja dalam maupun luar 

negri.
35

 

b. Phone Banking Merupakan pelayan 24 jam dan memberikan 

kemudahan bagi para nasabah dalam mengakses PT. BNI tbk. Kantor 

cabang syariah Pekanbaru melalui telefon untuk memperoleh 

informasi tentang produk, saldo dan transaksi terakhir serta 

kemudahan untuk mengubah PIN.
36

 

c. Internet Banking Melakukan setoran untuk pembukaan rekening, yaitu 

sebesar minimal Rp.1.000.000,- internet banking merupakan layanan 

perbankan 24 jam, dengan menggunakan komputer dan terkoneksi 

dengan jaringan internet, anda sudah dapat melakukan berbagai 

transaksi perbankan dengan mudah, nyaman dan aman. Internet 

banking tidak hanya memberikan kenyamanan namun juga 

kemudahan karena menu-menu pada internet banking dapat 

digunakan tanpa harus memiliki keterampilan khusus, serta aman 

karena internet banking dilengkapi dengan sistem keamanan berlapis 

dan anda akan dilengkapi dengan token (alat yang mengeluarkan 

angka-angka password yang selalu berganti setiap kali anda melakuka 

transaksi Keuangan).
37

 

d. SMS Banking adalah layanan perbankan 24 jam yang kami sediakan 

bagi anda yang mobilitasnya tinggi. Anda bisa melakukan transaksi 
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perbankan melalui handphone, semudah melakukan SMS ke rekan 

atau mitra bisnis anda.
38

 

e. Jasa lain-lain PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Kantor cabang syariah 

Pekanbaru juga menyediakan jasa-jasa perbankan lainnya kepada 

masyarakat luas, seperti: Collection, Standing Instruction Bank Draft 

Refernsi Bank, penyetoran pajak, pembayaran rekening listrik dan 

lain-lain.
39
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BAB III 

  LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Implementasi 

Secara umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti 

pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan 

dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau 

inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik 

berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. 

Dunn (2003:109) menyatakan bahwa Pelaksanaan atau Implementasi 

dari suatu kebijakan atau program merupakan rangkaian pilihan yang kurang 

lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh 

badan dan pejabat pemerintah yang diformulasikan dalam bidang-bidang baik 

kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi, dan lain-lain. 

Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses 

kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan 

sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya 

implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah 

ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan 

kebijakan itu. 

B. Tinjauan Haji 

Haji secara bahasa dapat diartikan mengunjungi, menuju, dan ziarah. 

Sedangkan secara istilah syara’, haji adalah berkunjung ke Baitullah (Ka’bah) 
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dan tempat lainnya (mas’a, Arafah, Muzdalifah, dan Mina) dalam waktu 

tertentu untuk mengerjakan amalan-amalan, seperti thawaf, sa’i, wukuf di 

Arafah, dan beberapa amalan lainnya. Waktu melaksanakan haji yaitu pada 

bulan-bulan haji yang dimulai dari bulan syawwal sampai 10 hari pertama 

bulan Dzulhijjah.
40

 Haji merupakan rukun Islam yang ke Lima yang 

diwajibkan atas setiap Muslim yang merdeka, baligh, dan mempunyai 

kemampuan dalam seumur hidupnya. 

a. Syarat-Syarat Haji : 

1) Beragama Islam, Syarat wajib haji yang pertama adalah Islam. 

Artinya, seseorang yang beragama Islam dan telah memenuhi syarat 

wajib haji yang lainnya serta belum pernah melaksanakan haji, maka 

ia terkena wajib haji, ia harus menunaikan ibadah haji. 

2) Baligh, (Dewasa) Syarat wajib haji yang kedua adalah baligh. Akan 

tetapi, jika ada seorang Muslim yang melakukan ibadah haji namun 

belum baligh, maka hajinya tetap sah.  

3) Berakal,Artinya meskipun seseorang telah mencapai usia baligh dan 

mampu secara materi untuk melaksanakan haji, tetapi ia memiliki 

masalah dengan batin dan akalnya, maka kewajiban orang ini sudah 

sirna darinya. Karena, sudah pasti orang yang mengalami gangguan 

jiwa akan susah, bahkan tidak bisa sama sekali, untuk melaksanakan 

rukun dan kewajiban haji.  
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4) Merdeka, yang dimkasud dengan merdeka dalampandangan Islam 

adalah memiliki kuasa atas dirinya sendiri, tidak berada dibawah 

kekuasaan seseorang (tuan), seperti budak dan hamba sahaya. 

5) Mampu, Artinya jika empat syarat telah terpenuhi, tetapi ia belum 

mampu, maka menunaikan ibadah haji tidak wajib baginya. 

b. Rukun Haji.  

Rukun haji menurut pendapat Jumhur Ulama’(mayoritas ulama), ada enam 

rukun ibadah haji dan Lima untuk rukun ibadah umrah,  

1. Ihram disertai dengan niat.  

2. Wukuf di Arafah (dalam ibadah umrah tidak ada wukuf di Arafah).  

3. Thawaf di Baitullah.  

4. Sa’i antara Shafa dan Marwah.  

5. Bercukur untuk tahallul. 

6. Tertib (mengerjakan secara berurutan dari nomor satu sampai nomor 

lima). 

c. Landasan Hukum Tentang Haji   

Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 158. 

                     

                        

 
Artinya : “Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari 

syi'ar Allah. Maka Barangsiapa yang beribadah haji ke 

Baitullah atau ber-'umrah, Maka tidak ada dosa baginya 

mengerjakan sa'i antara keduanya. dan Barangsiapa yang 

mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, Maka 
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Sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha 

mengetahui”.
41

 

Al-Qur’an surat Al-baqarah ayat 196 

                          

                       

                               

                          

                            

                   

 
Artinya :“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. 

jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), 

Maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan 

kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat 

penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada 

gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah 

atasnya berfid-yah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau 

berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka bagi 

siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam 

bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah 

didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau 

tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji 

dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 

sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban 

membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak 

berada (di sekitar) Masjidil Haram(orang-orang yang bukan 

penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan 

ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya.”
42
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C. Tabungan 

 Tabungan merupakan salah satu jenis dari produk simpanan. Bagi 

bank, simpanan adalah sumber dana utama yang sejatinya ditahan untuk 

kepentingan transaksi. Bank-bank memiliki produk yaitu giro, deposito 

berjangka, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu 

yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat 

lainnya yang dipersamakan dengan itu.  

Pengertian yang sama juga dijumpai dalam pasal 1 angka 21 Undang-

undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan 

bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi 

dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut 

syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan 

cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
43

 

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan 

yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, dewan 

syariah nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan 

yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip Wadiah dan 

Mudharabah.
44

 dan Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat 

datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, 

atau melalui fasilitas ATM.
45
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Kegiatan usaha bank syariah pada pendanaan (funding) adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk akad wadiah dan 

mudharabah. Akad wadiah terdiri atas produk simpanan giro (Demand 

Deposit) dan simpanan tabungan (Saving Deposit). Sedangkan akad 

mudharabah terdiri dari simpanan giro mudharobah, simpanan tabungan 

mudharabah dan simpanan deposit (Time Deposit). Tiga produk tersebut 

disebut dana pihak ketiga.
46

 

Tabungan Wadiah adalah simpanan berdasarkan akad Wadiah atau 

akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu 

yang disepakati, ketentuan umum tentang penarikan tabungan  adalah melalui 

buku tabungan dan kartu ATM tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet 

giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
47

 

Dan Tabungan Mudharabah mempunyai sifat dana investasi, 

penarikan hanya dapat dilakukan pada periode/waktu tertentu, dan 

keuntungannya berupa bagi hasil, dan pengembalian dana tidak dijamin 

dikembalikan semua.
48

 

 Ketentuan tentang tabungan Mudharabah ini diatur oleh Fatwa DSN-

MUI Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 02/DSN -

MUI/IV/2000. Dengan ketentuan pokok: Pertama : Tabungan ada dua jenis:
49

 

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

berdasarkan perhitungan bunga.  
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2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip 

Mudharabah dan Wadiah.  

 Syarat pembukaan tabungan untuk membuka rekening tabungan 

terbilang cukup mudah dengan terlebih dahulu persiapkan persyaratan yang 

diperlukan untuk membuka rekening baru. Syarat-syarat umum yang 

diperlukan untuk membuka rekening baru antara lain:  

1. KTP / SIM / Kartu Pelajar / bukti identitas lainnya.  

2. Membawa uang setoran awal sesuai aturan yang ditetapkan pihak bank.  

3. Membayar administrasi sesuai ketentuan bank.  

4. Bawa semua persyaratan tersebut ke Customer Service. 

5. Customer serviceakan memberikan penjelasan dan memberikan formulir 

untuk diisi.  

 

D. Tabungan Haji 

Simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan pada saat 

nasabah akan menunaikan ibadah haji atau saat tertentu sesuai dengan yang 

diperjanjikan. Selain tabungan berfungsi untuk menyimpan dana masyarakat, 

kini bank juga menyediakan tabungan untuk para nasabah yang ingin 

menunaikan kewajiban rukun islam yaitu haji. Tabungan ini diperuntukkan 

untuk kaum muslimim yang ingin mendapatkan kemudahan dalam 

memperoleh porsi haji. Ataupun Tabungan haji adalah simpanan yang 

digunakan untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). 
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E. Akad 

Transaksi yang berlandaskan syariah sangat ditentukan dengan akad dan 

ini yang membedakan dengan transaksi komersial, yang tidak terlalu 

mempermasalahkan dengan akad. Akad berasal dari kata aqada, artinya 

mengikat atau mengokohkan aray secara bahasa diartikan sebagai ikatan. 

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau 

lebihuntuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.
50

 Dan 

Akad dapat diklasifikasikan menurut berbagai cara seperti berikut ini : 

a. Tujuan  

Menurut tujuannya, akad dapat dibedakan menjadi dua yaitu tabarru 

dan tijarah.
51

 

 

 

 

  

 

 

 

b. Keabsahan Akad 

Menurut keabsahannya, akad dibedakan menjadi berikut:
52

 

1. Sahih, yaitu akad yang memenuhi rukun dan syaratnya. 

2. Fasid, yaitu Akad yang semua rukun. 

                                                             
50

Djoko Mulyono, Buku Pintar Akuntansi Perbankan Dan Lembaga Keuangn Syariah, 

(Yogyakarta: Andi Offset, 2015), h. 12. 
51

Ibid., h. 13.  
52

Ibid., h. 29-30. 

Akad 

 

Tijarah Tabarru 

Tidak Ada Keuntungan 

Wadi’ah, Wakalah, 

Kafalah, Qardh, Hibah, 

Wakaf 

Murabahah, Salam, 

Isthisna, Ijarah 

Mudharabah, Muzaro’ah, 

Musaqah, Syirkah 

Keuntungan Pasti Keuntungan Tidak Pasti 



39 

 

3. Bathal atau Void, yatu Akad yang salah satu rukun tidak terpenuhi 

dan otomatis syaratnya. 

c. Pelaksanaan Akad 

Akad dari sisi pelaksanaanya dibedakan menjadi berikut: 

1. Akad Nafiz, yang lengkap rukun dan syarat sehingga dapat 

langsung dieksekusi. 

2. Akad Mauwquf, yang lengkap rukun tetapi ada syarat yang 

terganggu (ada hak orang lain pada objek). 

F. Variasi Akad 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad pada tabungan 

iB Baitullah Hasanah ini menggunakan akad Wadiahdimana akad dilakukan 

antara dua pihak yang mana pihak pertama atau nasabah menitipkan dana 

kepada pihak kedua atau bank dan bank tidak berkewajiban memberikan bagi 

hasil dan dananya boleh dikelola oleh pihak bank. Dan Akad Mudharabah 

adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama 

(shahibul mal) menyediakan (100%) modal sedangkan pihak lainnya menjadi 

pengelola. 

A. Akad Wadiah 

1. Pengertian Akad Wadiah 

Adalah Akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai 

barang/uang dengan pihak yang diberikan kepercayaan dengan tujuan 

untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang/uang.
53

 

Wadiah menurut bahasa adalah barang yang dititipkan orang lain 
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supaya dijaga. Sedangkan menurut istilah Wadiah adalah pemberian 

otoritas pemilikan suatu barang kepada orang lain agar dijaga secara 

jelas dan tegas.
54

Dan Dalam tradisi fiqh Islam prinsip titipan atau 

simpanan dikenal dengan prinsip al-wadiah. Al- wadiah dapat 

diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik 

individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan 

kapan saja si penitip menghendaki.
55

 

2. Macam Macam Wadiah  

Wadiah dibagi menjadi 2 macam:  

a. Titipan Wadiah yad Amanah Secara umum wadiah adalah titipan 

murni dari pihak penitip (Muwaddi’) yang mempunyai barang/asset 

kepada pihak penyimpanan (Mustawda’) yang diberi 

amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat 

barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, 

keamanan dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja 

penyimpanan menghendaki. Barang/asset yang dititipkan adalah 

sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, 

surat berharga atau barang barang berharga lainnya. Dalam konteks 

ini, pada dasarnya pihak penyimpan (custodian) sebagai penerima 

kepercayaan (trustee) adalah yad al-amanah atau “tangan amanah” 

yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika 

sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada 

barang/asset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau 
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kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset 

titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip 

sebagai kompensasi atas tanggungjawab pemeliharaan. Dengan 

prinsip ini pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau 

memanfaatkan barang/aset yang dititipkan melainkan hanya 

menjaganya.Selain itubarang/aset yang ditipkan tidak boleh 

dicampur adukan dengan barang/aset lain, melainkan harus 

dipisahkan untuk masing masing barang/aset penitip. Karena 

menggunakan prinsip yadamanah, akad titipan seperti ini biasa 

disebut wadi’ah yad amanah. 

b. Titipan Wadi’ah yad Dhamanah yang berarti bahwa pihak 

penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau 

kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan. Hal ini berarti 

bahwa pihak penyimpan atau custodian adalah trustee yang 

sekaligus guarantor “penjamin” keamanan barang/aset yang 

dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah 

mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan 

barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian 

tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan 

mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat 

penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam 

Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak idle 

atau didiamkan saja). Dengan prinsip ini, penyimpan boleh 

mencampur aset penitip dengan aset penyimpan yang lain, dan 
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kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. 

Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari 

pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko 

kerugian yang mungkin timbul.Selain itu, penyimpan 

diperbolehkan juga atas kehendak sendiri, memberikan bonus 

kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat 

sebelumnya. Dengan menggunakan prinsip yadh dhamanah, akad 

titipan seperti ini disebut Wadiah yad Dhamanah.
56

 

3. Dasar Hukum 

 Amanah dan kepercayaan merupakan bagian ynag mempengaruhi 

hubungan sesama manusia, maka ulama fiqih sepakat menyatakan 

bahwa wadiah hukumnya boleh dan disunnahkan. Dan dasar 

hukumnya adalah firman Allah swt:
57

 

ْقُبوَضٌة ۖ َفإِْن أَِمَن ۞ َوإِن  ٌن مَّ ُكنُتْم َعَلٰى َسَفٍر َوَلْم َتِجُدو۟ا َكاِتًبا َفِرَهٰ

ُهۥ ۗ َوََل َتْكُتُمو۟ا  َ َربَّ ِق ٱَّللَّ َنَتُهۥ َوْلَيتَّ َبْعُضُكم َبْعًضا َفْلُيَؤدِّ ٱلَِّذى ٱْؤُتِمَن أََمٰ

ُهۥٓ َءاِثٌم َقْلبُ  َدَة ۚ َوَمن َيْكُتْمَها َفإِنَّ َهٰ ُ ِبَما َتْعَملُوَن َعلِيمٌ ٱلشَّ ُهۥ ۗ َوٱَّللَّ  

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak 

secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang 

penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang 

dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian 

kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah 

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) 

dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan 

janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. 

Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka 

sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
58
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Sedangkan landasan hukum yang lain tentang wadiah adalah sabda 

Rasulullah SAW:  

ُد ْبُن اْلَعََلِء َوأَْحَمُد ْبُن  َثَنا ُمَحمَّ اٍم َعنْ َحدَّ َثَنا َطْلُق ْبُن َغنَّ  إِْبَراِهيَم َقاََل َحدَّ

 َشِريٍك َقاَل اْبُن اْلَعََلِء َوَقْيٌس َعْن أَِبي ُحَصْيٍن َعْن أَِبي َصالٍِح َعْن أَبِي

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَدِّ اْْلََماَنَة إَِلى َمنْ  ِ َصلَّى َّللاَّ  ُهَرْيَرَة َقاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَّ

 )َنَك َوََل َتُخْن َمْن َخاَنَك )رواه ابو داوداْئَتمَ 

Artinya:“Tunaikanlah amanat kepada yang menerimanya dan jangan 

membalas khianat kepada orang yang telah 

menghianatimu.” (HR,Abu Daud, at-Tirmidzi). 

 

4. Prinsip Wadi’ah 

 Prinsip Wadiah yang diterapkan adalah prinsip wadiah yad 

dhamanah yang diterapkan dalam prinsip rekening giro. Wadiah 

amanah berbeda dengan prinsip wadiah amanah. Dalam wadiah 

amanah pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimamfaatkan oleh 

pihak yang dititpkan dengan alasan apapun juga, akan tetapi pihak 

yang dititipkan boleh mengenai biaya administrasi kepada pihak yang 

menitipkan sebagai kontra prestasi atau penjagaan barang yang 

dititipkan. Pada wadiah yad dhamanah pihak ynag ditipkan (Bank) 

bertanggung jawab atas keutuhan harta titipann sehingga ia boleh 

memanfaatkan harta titipan terrsebut.
59

 

5. Rukun dan Syarat Wadiah  

1) Rukun Wadiah  

a) Menurut Hanafiyah, rukun wadiah yaitu ijab dan qabul. 

Sedangkan yang lain termasuk syarat dan tidak termasuk 

rukun. Menurut Hanafiyah, dalam shigot ijab dianggap sah 
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apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas 

(sharih) maupun dengan perkataan samar (kinayah). 

Sedangkan menurut Syafi’iyah, Rukun Wadiah yang harus 

dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadiah adalah sebagai 

berikut : Barang yang dititipkan(wadiah). 

b) Orang yang menitipkan/ penitip(mudi’ atau muwaddi’) dan 

Orang yang menerima titipan(muda’atau mustawda’)  

c) Ijab qobul(sighot). 

2) Syarat Wadiah  

a) Syarat orang yang menitipkan dan penerima titipan sudah balik 

berakal serta syarat syarat lain yang sesuai dengan syarat 

berwakil.
60

 Adapun rukun dan syarat wakalah sebagai berikut : 

1) Orang yang mewakilkan (muwakkil) syaratnya dia berstatus 

sebagai pemilik urusan/benda dan mengusainya serta dapat 

bertindak terdapat harta tersebut dengan dirinya sendirinya. 

Jika itu bukan pemiliknya atau bukan orang yang ahli maka 

batal. Dalam hal ini, maka anak kecil dan orang gila tidak 

sah menjadi muwakkil karena tidak termasuk orang yang 

berhak untuk bertindak. 

2) Wakil (orang yang mewakili) syaratnya ialah orang berakal. 

Jika ia idiot, gila, atau belum dewasa maka batal. Tapi 

menurut hanafiyah anak kecil yang cerdas (dapat 

membedakan yang baik dan buruk) sah menjadi wakil 
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alasanya bahwa Amr bin sayidah ummu salamah 

mengawinkan ibunya kepada Rasulullah SAW, saat itu 

Amr masih kecil yang belum baligh. Orang yang berstatus 

sebagai wakil ia tidak berwakil kepada orang lain kecuali 

seizin dari muwakkil pertama atau karena terpaksa seperti 

pekerjaan yang diwakilkan teerlalu banyak sehingga ia 

tidak dapat mengerjakan sendiri maka boleh berwakil 

kepada orang lain. Si wakil tidak wajib menanggung 

kerusakan barang yang diwakilkan kecuali disengaja atau 

cara di luar batas.  

3) Muwakkal fih ( sesuatu yang diwakilkan ) syaratnya : 

a. Pekerjaan/ urusan dapat diwakilkan atau digantikan 

oleh orang lain. Oleh karena itu tidak sah untuk 

mewakilkan untuk mengerjakan ibadah salat, puasa, 

dan membaca alquran. 

b. Pekerjaan itu di miliki oleh Muwakkil sewaktu akad 

Wakalah. Oleh karena itu, tidak sah berwakil menjual 

sesuatu yang belum dimilikinya.  

c. Pekerjaan itu diketahui secara jelas. Maka tidak sah 

mewakilkan sesuatu yang masih samar seperti “aku 

jadikan engakau sebagai wakilku untuk mengawini 

salah satu anakku.
61
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b) Syarat barang yang dititipkan itu yang memuliakan 

meskipun najis seperti anjing yang bermanfaat dan satu biji 

gandum.  

c) Syarat sah sighotlafadz yang di ucapakan dari salah satu 

pihak dan perbuatan yang dilakukan dari pihak yang 

terakhir, atau lafadz dari dua orang yang bersamaan. Sighot 

itu ada 2, pertama Sighot yang sarih atau jelas, contohnya: 

“saya menitipkan barang ini”, “jagalah barang ini”. Dan 

yang kedua adalah Sighot kinayah atau kiyasan, contohnya: 

“ambilah barang ini”, dengan niat menitipkannya. 

d) Ketentuan atau syarat tentang wadiah yad amanah :  

a) Pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan barang 

yang dititipkan. 

b) Pada saat dikembalikan, barang yang dititipkan harus 

dalam keadaan yang sama saat disiapkan.  

c) Jika selama masa penitipan barangnya mengalami 

kerusakan dengan sendirinya (karena terlalu tua, lama 

dll), maka yang menerima titipan tidak berkewajiban 

menggantinya, kecuali kerusakan tersebut karena 

kecerobohan yang dititipi, atau yang menerima titipan 

melanggar kesepakatan.  

d) Sebagai imbalan atas tanggung jawab menerima 

amanah trersebut, yang ditutupi berhak menetapkan 

imbalan. 
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B. Akad Mudharabah 

1. Pengertian Akad Mudharabah 

Adalah akad antar pihak pemilik modal (Shahibul Mal) dengan 

pengelola (Mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. 

Pendapar ataupun keuntungan tersebut dibagi berdasarkan rasio ynag telah 

disepakati pada awal akad. Berdasarkan kepada keuntungan yang 

diberikan kepada Mudharib.
62

 

Akad sendiri berasal dari bahasa arabal - aqdu yang berarti: perikatan, 

perjanjian dan pemufakatan. Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan 

kabul dengan cara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan adanya akibat 

– akibat. 

Mudharabah berasal dari kata dharab yang artinya memukul atau 

berjalan. Memukul atau berjalan disini diartikan sebagai proses seseorang 

memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Secara teknis, 

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana 

pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) yang 

menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai 

pengelola usaha (Mudharib). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad 

Mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, 

dan biasanya dalam bentuk nisbah (persentase). Jika usaha yang dijalankan 

mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh shahibul mal 

sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian Mudharib.
63
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2. Landasan Hukum 

Dasar Hukum diperbolehkannya Mudharabah adalah terdapat firman 

Allah SWT: 

..ِض َيْبَتُغْوَن ِمْن َفْضِل ....َوأََخُرْوَن َيْضِرُبْوَن فِى اَْلرْ ۞  

Artinya: …Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari 

sebagian karunia Allah...(QS.Al-Muzammil[73]:20). 

 

Adapun Rasulullah telah bersabda: 

رُ  ثَ َنا َنصح ُر بحُن ثَاِبٍت الحبَ زَّاُر َحدَّ ثَ َنا ِبشح ُل َحدَّ َّلَّ َسُن بحُن َعِليٍّ اْلَح ثَ َنا اْلَح  َحدَّ
َعنح َصاِلِح بحِن ُصَهيحٍب َعنح أَبِيهِ بحُن الحَقاِسِم َعنح َعبحِد الرَّْححَِن بحِن َداُوَد   

 َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَليحِه َوَسلََّم َثََّلٌث ِفيِهنَّ الحبَ َرَآُة الحبَ يحُع ِإَل 
ِعرِي لِلحبَ يحِت ََل لِلحبَ يحعِ  ََّلُط الحبُ رِّ بِالشَّ  َأَجٍل َوالحُمَقاَرَضُة َوَأخح

 

Artinya : Diceritakan dari Hasan bin Ali, diceritakan dari Bisyr bin 

Sabit,diceritakan dari Nashr bin Qosim dari Abdurrahman bin 

Daud dariSholih bin Shuhaib ra. bahwa nabi SAW. Telah 

bersabda: tiga halyang di dalamnya ada berkah; jual beli yang 

temponya tertentu,memberikan modal seseorang untuk 

berdagang dan mencampurantara gandum dengan tepung untuk 

rumah tangga, bukan untukdijual beli. 

3. Jenis - Jenis Mudharabah 

Dilihat dari segi kuasa yang di berikan kepada pengusaha, 

Mudharabah terbagi menjadi 2 jenis yaitu : 

a) Mudharabah Mutlaqah(investasi tidak terikat) yaitu pihak lembaga 

keuangan tidak dibatasi dalam hal menggunakan dana yang dihimpun, 

pemberi modal tidak memberikan persyaratan apapun kepada pihak 

lembaga keuangan, untuk usaha apa dana yang di berikan itu ataupun 

pemberi modal juga tidak mensyaratkan kepada orang-orang tertentu 

untuk mengelolanya. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk 

menyalurkan dana yang telah dihimpun tersebut keusaha manapun 
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yang diperkiraakan menguntungkan satu sama lain. Penerapan 

MudharabahMutlaqah ini dapat berupa tabungan dan deposito, 

sehingga terdapat dua jenis penghimpun dana yaitu tabungan 

Mudharabah dan deposito Mudharabah. 

b) Mudharabah Muqaiyadah/muqayyadah (investasi terikat) yaitu 

pemilik dana (shahibul mal) membatasi/memberi syarat kepada 

Mudharib pengelola dana seperti misalnya hanya untuk melakukan 

Mudharabah bidang tertentu saja. Bank di larang mencampurkan 

rekening investasi terikat dengan dana bank atau rekening lainnya pada 

saat investasi. Bank di larang untuk investasi dananya pada transaksi 

penjualan cicilan tanpa penjamin atau jaminan. Bank di haruskan 

melakukan investasi sendiri tidak melalui pihak ketiga, jadi dalam 

investasi terikat ini pada prinsipnya kedudukan bank menerima 

imbalan berupa fee. 

4. Prinsip Mudharabah 

 Dalam mengaplikasikan prinsip Mudharabah, penyimpanan dana atau 

deposan bertindak sebagai Shahibul Mal(pemilik modal) dan bank sebagai 

Mudharib (pengelola).
64

 

5. Rukun Mudharabah 

Rukun dari akad Mudharabah ada empat, yaitu : 

a. Pelaku : 

1. Pelaku harus cakap hukum dan baliq. 
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2. Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama atau dengan 

Non Muslim. 

3. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha 

tetapi ia boleh mengawasi 

b. Objek Mudharabah (modal dan kerja) : 

1. Modal 

Beberapa penjelasan terkait dengan modal adalah: 

a) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya, 

harus jelas jumlah dan jenisnya. 

b) Modal diberikan secara tunai dan tidak utang. Tanpa adanya 

setoran, modal, berarti pemilik dana tidak memberikan 

kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja. 

c) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat 

dibedakan dari keuntungannya. 

d) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan 

kembali modal Mudharabah, dan apabila terjadi maka 

dianggap pelanggaran kecuali atas izin pemilik dana. 

e) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal 

kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap 

pelanggaran kecuali atas izin pemilik dana. 

f) Pengeloladana memiliki kebebasan untuk mengatur modal 

menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak 

dilarang secara syariah. 
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2. Kerja 

Beberapa penjelasan terkait dengan kerja adalah : 

a) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, 

ketrampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain. 

b) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi 

oleh pemilik dana. 

c) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan 

syariah. 

d) Pengelola dana harus mematuhi semua ketetapan yang ada 

dalam kontrak. 

e) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau 

melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana 

sudah menerima modal dan sudah bekerja, maka pengelola 

dana berhak mendapatkan imbalan atau ganti rugi atau upah. 

c. Ijab dan Kabul 

Adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela diantara pihak-

pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui 

korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modren. 

d. Nisbah Keuntungan 

Beberapa penjelasan terkait dengan nisbah keuntungan adalah: 

a) Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian 

keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh 

kedua pihak yang bermudharabahatas keuntungan yang diperoleh. 
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b) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah 

pihak. 

c) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan 

menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis pada produk 

Tabungan Baitullah iB Hasanah di Bank BNI Syariah, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Implementasi akad wadiah pada produk tabungan Baitullah iB Hasanah 

adalah tabungan yang berdasarkan akad wadiah yaitu bersifat simpanan, 

simpanan bisa diambil kapan saja (on-call) atau berdasarkan kesepakatan, 

tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian bonus 

yang bersifat sukarela. Jika dengan akad mudharabah bank akan 

memberikan bagi hasil yang besarannya sesuai dengan perjanjian diawal. 

Implementasi yang meliputi Penerapan dan Pelaksanaan tabungan haji 

Baitullah iB Hasanah yaitu memiliki syarat-syarat dan prosedur-prosedur 

yang harus dijalankan dan ditaati sesuai dengan ketentuan syariah yang 

berlaku. 

2. Variasi Akad pada Tabungan Baitullah iB Hasanah menggunakan dua 

akad yakni akad wadiah atau mudharabah, berlaku untuk nasabah 

perorangan ataupun non perorangan, untuk orang dewasa atau anak-anak. 

Implementasi Tabungan Baitullah iB hasanah sudah sesuai dengan 

ketentuan syariah serta Fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/VI/2000 dan 

Nasabah harus mengikuti Prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam 

membukaTabungan Baitullah iB Hasanah. 
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3. Kendala sejauh ini yang dirasakan Bank adalah adanya calon nasabah yang 

kurang mengerti dalam pengisian formulir data/berkas nasabah. Nasabah 

calon jamaah haji meninggal sebelum jadwal keberangkatan haji. Dan saat 

pelunasan nasabah tidak mampu memenuhi kekurangan biaya 

penyelenggaraan ibadah haji, dan Nasabah salah transfer dana, dalam hal 

ini pihak Bank sudah menyikapi dan memberi solusi terhadap apapun 

kendala yang dialami Nasabah. 

 

B. Saran  

Setelah melakukan penelitian terhadap produk tabunganBaitullah iB 

Hasanah di Bank BNI Syariah, maka peneliti memberikan saran kepada Bank 

BNI Syariah dan peneliti lain yang akan menjadikan penelitian ini sebagai 

rujukan.  

1. Bagi pihak Bank BNI Syariah harus meningkatkan kualitas pelayanan, 

promosi keunggulan produk Tabungan Baitulah iB Hasanahagar 

masyarakat mempunyai ketertarikan untuk menabung dan nasabah tetap 

mempertahankan tabungannya.  

2. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian tentang tabungan 

Baitullah iB Hasanah hendaknya lebih mengembangkan penelitiannya, 

karena penelitian ini hanya sebatas implementasi atau penerapan dan 

pelaksanaannya yang meliputi prosedur dan syarat-syarat serta variasi 

akad yang digunakan.  
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