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ABSTRAK 

 

Indriani Agustin (2020): Mekanisme Pendaftaran Haji Melalui Produk 

Tabungan Batara Haji pada PT. Bank Tabungan 

Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru  

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya persaingan yang ketat dengan 

produk tabungan yang ada pada bank syariah lainnya, dan menjadi ketertarikan 

peneliti karena produk ini memudahkan nasabah untuk mewujudkan rencana 

perjalanan ibadah haji dengan bagi hasil yang menguntungkan serta dapat 

dilakukan sejak dini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

mekanisme pendaftaran haji dan penerapan akad melalui produk tabungan batara 

haji pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru. 

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang 

Syariah Pekanbaru. Dengan jumlah populasi 4 orang dan jumlah sampel 

menggunakan teknik total sampling yang berjumlah 4 orang diantaranya Head 

Costumer Service, Customer Service, Head Funding dan Customer Funding Sales. 

Analisis data dalam penelitian ini yaitu deskriptif dan sumber data penelitian ini 

terdiri dari data primer dan sekunder dan metode pengumpulan data menggunakan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendaftaran haji dimulai dengan 

membuka rekening tabungan batara haji, pendaftaran haji, pelunasan haji dan 

pembatalan haji. Tabungan haji ini menggunakan mata uang rupiah untuk 

membantu pelaksanaan ibadah haji dengan menggunakan akad mudharabah 

mutlaqah. Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yaitu 2% untuk 

nasabah dan 98% untuk bank. PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah 

Pekanbaru merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan 

layanan perjalanan ibadah haji dengan mempermudah proses pembayarannya. 

Dimana nasabah bisa memilih diantara dua cara melakukan proses 

pembayarannya, yaitu dengan cara langsung membayar 25.100.000 untuk 

mendapatkan porsi atau menabung hingga hingga dananya cukup untuk 

mendapatkan porsi haji. 

 

Kata kunci: Tabungan haji dan Mudharabah Mutlaqah 
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balasan di sisi Allah SWT. 

8. Pimpinan dan Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 

banyak membantu menyelesaikan tugas akhir ini dengan berbagai 

referensi. 

9. Ibu Aries Tuti Pimpinan BTN KCS Pekanbaru yang telah memberikan 

tempat penelitian penulisan tugas akhir. Bapak Hendri Susilo, bapak Irvan 

 

iii 



 vi 

Hizbullah, ibu Maudy Natasha dan ibu Mia Reniffurach yang saya cintai 

yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis melakukan 

penelitian serta memberikan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

tugas akhir ini. Kepada seluruh karyawan BTN KCS Pekanbaru terima 

kasih banyak. 

10. Fadhillah WijayantiA.Md terimakasih sudah memberikan motivasi, ilmu 

dan tidak pernah lelah untuk menjawab semua pertanyaan yang penulis 

tanyakan, semoga cepat dapat kerja yang baik ya ilak tersayang. 

11. Rekan-rekan angkatan 2017, khususnyaAmelia Frismen, Zaina Hanum, 

dan Kasma Wati yaitu bukan teman bukan juga sahabat melainkan saudara 

yang selalu memberikan keceriaan, semangat dan motivasi kepada penulis 

dalam menyusun tugas akhir ini begitu juga kepada Zarah Hafisiah teman 

sepembimbing yang selalu setia dan selalu ada saat bimbingan. 

12. Sahabat-sahabatku Vega Sekarmiati, Silvia Margareta, Jumisah, Bayu 

Ismail, Fitri Andriani. 

13. Keluargaku datok, kakek, nenek, paman, serta sepupu yang telah 

menyemangati dan mensupport penulis. 

14. Serta kepada teman-teman yang lain yang telah menggoreskan banyak 

kenangan manis dan pahit, canda serta tawa selama menjalani perkuliahan, 

semoga tali silaturrahim kita tetap terjaga.  

  

  

 

iv 



 vii 

Akhirnya tiada untaian kata yang berharga kecuali ucapan Alhamdulillahi 

Robbil „Alamiin atas Rahmatdan Karunia serta Ridha Allah SWT.Demikian 

ucapan terima kasih penulis haturkan kepada seluruh pihak, semoga kebaikan dan 

bantuan kepada penulis manjadi amal ibadah dan mendapat Ridha dari Allah 

SWT. 

 Penulis menyadari banyak kekurangan yang terdapat dalam pembuatan 

tugas akhir ini.Untuk itu kritik dan saran kiranya dapat lebih memperbaiki tugas 

akhir ini.Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan 

khususnya bagi umat manusia.Semoga Allah SWT senantiasa meridhai aktivitas 

kita berjuang di jalan-Nya serta menjadikan kita semua sebagai hamba-Nya yang 

bahagia di dunia dan akhirat. 

 

Pekanbaru, 4 Juni 2020 

Penulis 

 

 

 

 

 

Indriani Agustin 

  

 

v 



 viii 

DAFTAR ISI 

 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

PENGESAHAN LAPORAN AKHIR 

ABSTRAK ......................................................................................................  i 

KATA PENGANTAR ....................................................................................  ii 

DAFTAR ISI ...................................................................................................  vi 

DAFTAR TABEL...........................................................................................  viii 

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................  ix 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah ...........................................................  1 

B. Batasan Masalah .......................................................................  6 

C. Rumusan Masalah ....................................................................  6 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .................................................  6 

E. Metode Penelitian .....................................................................  7 

F. Sistematika Penulisan .............................................................  .  11 

 

BAB II GAMBARAN UMUM PT. BTN SYARIAH 

A. Sejarah Berdirinya Banj BTN Syariah .....................................  14 

B. Visi, Misi dan Tujuan Bank BTN Syariah ...............................   18 

C. Struktur Organisasi Bank BTN Syariah ...................................  19 

D. Job Deskription Bank BTN Syariah .........................................   22 

E. Aktivitas Perusahaan ................................................................  24 

F. Produk dan Jasa Bank BTN Syariah ........................................  25 

 

BAB III  LANDASAN TEORI 

A. Haji ...........................................................................................  33 

B. Tabungan ..................................................................................  38 

C. Akad Mudharabah ....................................................................  41 

  

 

vi 



 ix 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Mekanisme Pendaftaran Haji Melalui Produk Tabungan 

Batara Haji pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor 

Cabang Syariah Pekanbaru .......................................................  49 

B. Penerapan Akad pada Produk Tabungan Batara Haji di 

PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah 

Pekanbaru .................................................................................  60 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan ...............................................................................  65 

B. Saran .........................................................................................  66 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

  

 

vii 



 x 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel I.I  Jumlah Nasabah Tabungan Haji Di Btn Syariah Kcs Pekanbaru  4 

 

 

  

 

viii 



 xi 

DAFTAR GAMBAR  

 

Gambar II.I  Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Negara 

Kantor Cabang Syariah Pekanbaru ........................................  20 

Gambar IV.I  Alur Pembukaan Rekening Tabungan Haji Di Btn 

Syariah....................................................................................  51 

Gambar IV.II Formulis Pembukaan Rekening .............................................  52 

Gambar IV.III   Alur Pendaftaran Haji Di Btn Syariah ...................................   55 

Gambar IV.IV  Alur Pelunasan Haji Di Btn Syariah ......................................   56 

Gambar IV.V  Alur Pembatalan Haji Di Btn Syariah ....................................   58 

Gambar IV.VI Akad Mudharabah Mutlaqah..................................................  62 

 

  

 

ix 



 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berkembangnya bank islam di Negara Islam berpengaruh ke 

Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai 

pilar ekonomi Islam mulai dilakukan.
1
Akan tetapi prakarsa lebih khusus untuk 

mendirikan bank syariah di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Bank 

syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan 

prinsip syariah sedangkan prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam 

kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang 

memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Perbankan 

adalah lembaga yang peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini 

terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial 

intermediary institution), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

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

Berdasarkan prinsip operasionalnya bank dibedakan menjadi dua, yakni bank 

                                                             
1
 Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank  Syariah : Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2001), Cet. Ke-1, h.25 
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 konvensional yang mendasarkan pada prinsip bunga dan bank berdasakan 

prinsip syariah atau yang kemudian lazim dikenal dengan bank syariah.
2
 

UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah 

adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, 

atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia 

seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan 

(maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, 

riba, zalim dan obyek yang haram.
3
 

Pasca di undangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah, industry perbankan di Indonesia mendapatkan 

angin segar dan memasuki era baru. Dengan undang-undang dimaksud 

perbankan syariah bukan hanya sebagai counterpart dari perbankan 

konvensional, melainkan sebagai perbankan yang mampu memenuhi 

kebutuhan nasabahnya sesuai dengan kebutuhan riil nasabah yang  

bersangkutan.
4
 

Indonesia merupakan salah satu  Negara yang mayoritas penduduknya 

beragama islam. Dalam menjalankan kewajibannya ada beberapa yang harus 

ditunaikan sebagai umat muslimin yaitu menunaikan rukun islam dimana di 

dalam rukun islam salah satunya yaitu menunaikan ibadah haji bagi yang 

mampu. Ibadah haji yaitu menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu 

                                                             
2
 Nurnasrina, Perbankan Syariah, (Pekanbaru: Suska Pers, 2012), h,19 

3 https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-

Kelembagaan.aspx, diakses pada tanggal 22 juli 2020   
4
 Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan 

Dinamika Perkembangannya  di  Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press,2017), Cet. Ke-2, h. 1-3 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx
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untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu pula pada waktu yang 

sudah ditentukan yaitu pada tanggal 8 sampai dengan 9 dzulhijjah.
5
 

Ayat Al-qur‟an yang menjelaskan tentang kewajiban manusia untuk 

mengunjungi Baitullah adalah Al-qur‟an surah Ali-imran ayat 97, yaitu: 

ِْٛد  ِ َػهَٗ انُهاِس ِحجُّ اْنثَ ّلِِله َٔ ٍَ ٛ ًِ ٍِ اْنَؼانَ ٌّٙ َػ َ َغُِ ٌه َّللاه ٍْ َكفََش فَإِ َي َٔ ِّ َسثًِٛلا ۚ  ْٛ ٍِ اْسرَطَاَع إِنَ َي  

“..Mengerjakan Haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu 

bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.Barang siapa 

yang mengingkari kewajiban haji maka sesungguhnya Allah Maha Kaya 

(tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”. (Q.S. Ali-Imran: 97)
6
 

Penjelasan dari ayat tersebut yaitu: (mengerjakan haji di Baitullah itu 

menjadi kewajiban terhadap Allah) ada yang membaca hajja dengan makna 

menyengaja. Lalu sebagai badal dari manusia ialah (yakni orang-orang yang 

sanggup mengadakan perjalanan kepadanya) yang oleh Nabi saw. ditafsirkan 

dengan adanya pembekalan dan kendaraan, menurut riwayat Hakim dan lain-

lain. (Barang siapa yang kafir) terhadap Allah atau terhadap kewajiban haji 

(maka sesungguhnya Allah Maha Kaya terhadap seluruh alam) artinya tidak 

memerlukan manusia, jin dan malaikat serta amal ibadah mereka. 

Fenomena daftar tunggu (waiting list) haji di Indonesia yang terjadi 

pada saat ini mencapai 20 tahun bahkan lebih, banyak menyadarkan umat 

muslim yang kemudian merencanakan ibadah haji sejak dini yaitu dengan cara 

membuka rekening tabungan haji. Hal ini kemudian ditangkap  menjadi 

peluang oleh bank-bank dan lembaga keuangan lain dengan membuat produk 

                                                             
5
  Nasaruddin Umar, Haji & Umrah, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,2009), h.7 

6
 Nana Rukmana, Insya Allah, Menjadi Haji Mabrur, Pencerahan dan Penuntun Praktis 

Ibadah Haji Untuk Meraih Haji Mambrur, (Bandung: ALFABETA,2006), Cet. Ke-2, h. 3 
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tabungan haji dengan berbagai strategi  pemasaran untuk menarik minat 

nasabah. Peluang ini juga ditangkap oleh Bank Tabungan Negara Syariah, 

untuk menarik minat nasabah pihak bank menerapkan berbagai macam 

strategi pemasaran, salah satunya dengan cara membuat program Mudahnya 

Mewujudkan Rencana Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah dengan Bagi Hasil 

yang Menguntungkan Serta Dapat Dilakukan Sejak Dini. Produk tabungan ini 

menggunakan akad “Mudharabah Mutlaqah” (Investasi), yang merupakan 

kerja sama antara dua pihak dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut 

nisbah yang disepakati dimuka. 

Kehadiran BTN Syariah KCS Pekanbaru ini menambah suasana baru 

dalam perbankan apalagi masyarakat Pekanbaru sangat terbantu dengan 

adanya  BTN Syariah. Dalam kegiatan sehari-hari BTN Syariah mempunyai 

tugas fungsi pokok yaitu menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada 

masyarakat dengan prinsip syariah. Ada banyak produk simpanan yang 

ditawarkan oleh BTN Syariah yaitu Giro BTN iB , Deposito BTN iB, 

Tabungan Batara Haji, dan lain-lain yang dalam praktiknya salah satu produk 

tabungan di BTN Syariah menggunakan akad mudharabah. 

Tabel I.I:  Jumlah nasabah tabungan haji di BTN Syariah KCS 

Pekanbaru 

 

Tahun 

Jumlah nasabah tabungan haji di Bank BTNSyariah 

KCS Pekanbaru 

2017 20 nasabah 

2018 25 nasabah 

2019 31 nasabah 
Sumber :Data Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru 
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Tabungan batara haji merupakan salah satu kegiatan yang dijalankan 

oleh BTN Syariah KCS Pekanbaru, produk ini digunakan untuk memudahkan 

para nasabah untuk melakukan proses ibadah haji. Sudah banyak nasabah 

yang mempercayakan dananya kepada BTN Syariah untuk melakukan proses 

ibadah haji. Selama 3 tahun belakangan ini nasabah yang sudah membuka 

rekening tabungan haji  pada tahun 2017 sebanyak 20 nasabah, tahun 2018 

sebanyak  25 nasabah dan tahun 2019 sebanyak 31 nasabah. Untuk awal 

pembukaan rekening tabungan haji yaitu Rp100.000 dan jika ingin langsung 

mendapatkan porsi maka nasabah harus membayar sebesar Rp 25.000.000 

dengan nisbah yang sudah disepakati antara nasabah dan bank yaitu 2% untuk 

nasabah dan 98% untuk bank yang akan dibukukan, dihitung, dan dibagikan 

secara bulanan berdasarkan prinsip bagi hasil. Produk tabungan haji ini 

menggunakan akad Mudharabah yaitu dimana nasabah memberikan dananya 

kepada BTN Syariah untuk dikelolanya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, alasan mengapa dilakukan 

penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya persaingan yang ketat dengan 

produk tabungan yang ada pada bank syariah lainnya, dan menjadi 

ketertarikan peneliti karena produk ini memudahkan nasabah untuk 

mewujudkan rencana perjalanan ibadah haji dengan bagi hasil yang 

menguntungkan serta dapat dilakukan sejak dini. maka akan menjadi 

ketertarikan penulis untuk mengetahui lebih jelas tentang pelaksanaan 

tabungan Batara Haji, penulis tertarik untuk meneliti dalam tugas akhir ini 

dengan judul “MEKANISME PENDAFTARAN HAJI MELALUI 



 6 

PRODUK TABUNGAN BATARA HAJI PADA PT. BANK TABUNGAN 

NEGARA KANTOR CABANG SYARIAH PEKANBARU” 

B. Batasan Masalah 

 Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan dengan 

tepat dan benar maka dari itu penulis membatasi masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini yakni cakupan penelitian hanyalah mekanisme 

pendaftaran haji melalui produk tabungan batara haji pada PT. Bank Tabungan 

Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru. 

C. Rumusan Masalah 

Dari pembatasan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa 

pokok-pokok permasalahan yang dibahas adalah : 

1. Bagaimana mekanisme pendaftaran haji melalui produk tabungan 

batara haji pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah 

Pekanbaru? 

2. Bagaimana penerapan akad pada produk tabungan batara haji di PT. 

Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru? 

D. Tujuan dan Manfaat Penlitian  

 Tujuan dan Manfaat penelitian yang hendak dicapai penulis dengan 

melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:     

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui mekanisme pendaftaran haji melalui produk tabungan 

Batara Haji pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang 

Syariah Pekanbaru. 
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b. Mengetahui penerapan akad pada produk tabungan batara haji di 

PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru 

2. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai salah syarat untuk melengkapi dan mencapai gelar Ahli 

Madya Diploma Tida (D III) di Prodi Perbankan Syariah Fakultas 

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

b. Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan informasi yang tepat 

dan jelas mengenai mekanisme pendaftaran haji melalui produk 

tabungan batara haji di Bank BTN Syariah Pekanbaru. 

c. Dapat menjadi sebuah sumber inspirasi bagi para mahasiswa UIN 

SUSKA RIAU khususnya Prodi D3 Perbankan Syariah dalam 

melakukan penelitian-penelitian selanjutnya. 

d. Dapat membantu masyarakat dalam memperoleh dan menggali 

informasi mengenai produk tabungan ibadah haji, sehingga 

masyarakat bisa lebih memahami bagaimana mekanisme 

pendaftaran haji di BTN Syariah Pekanbaru. 

E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan di 

PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru yang 

terletak di Jl. Arifin Ahmad, Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, 

Pekanbaru.  Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini, karena produk 
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tabungan batara  haji di BTN Syariah KCS Pekanbaru menggunakan akad 

mudharabah mutlaqah yang mana ada bagi hasil yang menguntungkan 

bagi para nasabah tabungan haji.  

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah karyawan 

PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru. 

Sedangkan yang menjadi objek pada penelitian ini adalah mekanisme 

pendaftaran haji melalui produk tabungan batara haji pada PT. Bank 

Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru. 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang 

memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. 

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara 

tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu.
7
 Adapun yang menjadi 

populasi yaitu 4 orang karyawan bagian funding diantaranya Head 

Customer Service, Customer Service, Head Funding dan Consumer 

Funding Sales di PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah 

Pekanbaru.  Karena jumlah populasi sedikit dalam penelitian ini maka 

penulis mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sampel dengan 

metode total sampling.
8
 

 

                                                             
7
M.Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Meteodologi Penelitian & Aplikasinya.Jakarta: 

Ghalia Indonesia,2002), h. 58 
8
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: 

Alfabeta,2011, h.124 
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4. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana penelitian 

kualitatif merupakan mempelajari benda-benda di dalam konteks 

ilmiahnya, yang berupaya untuk memahami, menafsirkan fenomena dilihat 

dari sisi makna yang diletakkan pada manusia  (peneliti) kepadanya,
9
 yang 

akan penulis lakukan penelitian pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor 

Cabang Syariah Pekanbaru. 

5. Sumber Data Penelitian 

Adapun sumber data yang digunakan pada kali ini ada dua macam yaitu: 

a. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian 

sebagai sumber informasi yang dicari.
10

Untuk dapat memperoleh data 

primer ini, penulis peroleh secara langsung dari lokasi penelitian PT. 

Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru yang 

mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan yang diangkat. 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh 

dari luar objek penelitian.
11

Sumber data sekunder dalam penelitian ini 

adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang 

dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait 

dengan objek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis, dan 

tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian. 

                                                             
9
  Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Alfabeta,2013, h.3 

10
 Saifudin Azwar, Metodologi Penelitian  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, h. 91 

11
Sutrisno Hadi, Metode Research Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 1993, h. 11. 
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6. Teknik Pengambilan Data 

Penelitian ini juga termasuk penelitian lapangan (field Research), 

yakni penelitian yang langsung dilakukan atau pada responden, oleh 

karenanya untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis 

menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu sebagai berikut: 

a. Observasi 

Cara ini sangat sesuai untuk mengkaji proses dan perilaku. 

Metode ini menggunakan mata dan telinga sebagai jendela untuk 

merekam data
12

 yang terjadi fokus penelitian dan mengetahui suasana 

kerja PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru 

serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan. 

b. Interview (wawancara) 

Yaitu percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak,
13

 yaitu penulis (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan pihak atau karyawan PT. Bank Tabungan 

Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru yang memberikan jawaban 

atas pertanyaan itu. 

c. Dokumentasi 

Yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan 

laporan yang didapat dari perusahaan yang diteliti dan laporan lainnya 

yang berkaitan dengan masalah penelitian di PT. Bank Tabungan 

Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru. 

                                                             
12

SuwartonoM. Hum,  Dasar-dasar Metodologi Penelitian, Yogyakarta: ANDI, 2014, h. 

41 
13

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif,Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2004, h. 5. 
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7. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  analisis 

deskriptif. Analisis deskriptif yaitu suatu analisa yang berusaha 

memberikan gambaran terperinci, berdasarkan kenyataan di lapangan dan 

mengkaitkan dengan teori serta memberikan keterangan yang mendukung 

untuk menjawab masing-masing masalah yang diteliti, sehingga dapat 

diambil kesimpulan. 

4. Metode Penulisan 

a. Metode Induktif 

Proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil 

pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan 

atau suatu generalisasi.
14

 

b. Metode Deskriptif 

Yaitu mengumpulkan masalah secara objektif, kemudian 

dianalisa secara kritis dengan menggunakan analisa deskriptif yaitu 

menggambarkan atau memaparkan kenyataan yang terjadi di lapangan 

dengan apa adanya. 

F.  Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan dalam tugas akhir, penulis 

menyusunnya ke dalam 5 (lima) bab. Dimana setiap babnya terdiri dari 

beberapa sub bab tersendiri. Bab-bab tersebut secara keseluruhan saling 

berkaitan satu sama lain. Dimana di awali dengan pendahuluan dan diakhiri 

                                                             
14

 Saifuddin Azwar, op.cit., h. 40 
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dengan bab penutup yang berupa kesimpulan dan saran. Adapun gambaran 

sekilas mengenai bab-bab tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Batasan 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, 

Metodologi Penelitian, serta Sistematika Penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM PT. BANK TABUNGAN 

NEGARAKANTOR SYARIAH CABANG PEKANBARU 

 Gambaran umum Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor 

Cabang Syariah Pekanbaru meliputi: Sejarah Berdirinya, Visi 

dan Misi, Struktur Organisasi, job description, Aktivitas 

Perusahaan, Produk dan Jasa yang di jalankan. 

BAB III  LANDASAN TEORI 

 Landasan Teori yang meliputi tinjauan teoritis mengenai: 

Definisi Haji, definisi tabungan, definisi akad mudharabah 

mutlaqah. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Hasil penelitian ini menjelaskan tentang mekanisme pendaftaran 

haji melalui produk tabungan batara haji pada PT. Bank 

Tabungan Negara Kantor  Cabang Syariah serta penerapan akad 

pada produk tabungan batara haji di PT. Bank Tabungan Negara 

Kantor Cabang Syariah Pekanbaru 
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BAB V  PENUTUP  

  Penutup yang meliputi: Kesimpulan serta Saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah Berdirinya  PT Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang 

Syariah Pekanbaru. 

Berawal dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan 

perbankan oleh p emerintah dari UU Perbankan No. 7 tahun 1992 menjadi 

perbankan No. 10 tahun 1998, dunia perbankan nasional menjadi marak 

dengan fenomena boomingnya bank syariah. Persaingan dalam pasar 

perbankan pun kian ketat. Belum lagi dengan dikeluarkannya PBI No. 

4/1/PBI/2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional 

menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum 

konvensional, jumlah bank syariah pun kian bartambah dengan banyaknya 

UUS (Unit Usaha Syariah). Maka manajemen PT. Bank Tabungan Negara 

(Persero), melalui rapat komite pengarah tim implementasi restrukturisasi 

Bank BTN tanggal 12 Desember 2003, manajemen Bank BTN menyusun 

rencana kerja dan perubahan anggaran dasar untuk membuka UUS agar dapat 

bersaing di pasar perbankan syariah. 

Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah adalah suatu lembaga yang 

bergerak sebagai suatu penghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan 

kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau kredit perumahan 

dalam rangka meningkatkan hidup rakyat banyak. 

Sejarah berdirinya PT Tabungan Negara pada masa pemerintahan 

Hindia Belanda tahun 1897 didirikan Postapaarbank yang mempunyai 4 

 

14 
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(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. 

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.4tahun 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 
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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. 

Pada bulan November 2004 dibentuklah struktur organisai kantor 

cabang syariah PT. BTN. Dimana setiap kantor cabang syariah dipimpin oleh 

satu orang kepala cabang yang bertanggung jawab kepada kepala divisi 

syariah. Yang pada saat bersamaan Dirut Bank BTN meminta rekomendasi 

penunjukan DPS dan pada tanggal 3 Desember 2004, Dirut Bank BTN 

menerima surat rekomendasi DSN/ MUI tentang penunjukan DPS bagi BTN 

Syariah. Yang pada tanggal 18 Maret 2005 resmi ditunjuk oleh DSN/ MUI 

sebagai DPS bagi BTN Syariah, yaitu Drs. H Ahmad Nazri Adlani, Drs. H 

Mohammad Hidayat, MBA, MBL dan Dr. H. Endy M. Astiwara, MA, AAIJ, 

FIIS, CPLHI,ACS.  

Pada tanggal 15 Desember 2004, Bank BTN menerima surat 

persetujuan dari BI, Surat No. 6/ 1350/ DPbs perihal persetujuan BI mengenai 

prinsip pembukaan KCS (Kantor Cabang Syariah) Bank BTN. Maka tanggal 

inilah yang diperingati secara resmi sebagai hari lahirnya BTN Syariah.Yang 

secara sinergi melalui persetujuan dari BI dan Direksi PT. BTN maka 

dibukalah KCS Jakarta pada tanggal 14 Februari 2005. Diikuti tanggal 28 

Februari dengan dibukanya KCS Bandung kemudian 17 Maret 2005 dengan 
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KCS Surabaya dan berturut-turut tanggal 4 dan 11 April 2005 KCS 

Yogyakarta dan Makasar dan pada bulan Desember 2005 dubukanya KCS 

Malang dan Solo.  

Dan pada tanggal 3 Maret 2008 atau pada 25 Shafar 1429,BTN 

Syariah Kantor Cabang Pekanbaru diresmikan oleh Bapak Saut Pardede 

selaku Direktur BTN Syariah yang berlokasi di Jl. Tuanku Tambusai Blok A 

No.10-11 Labuh Baru Timur Payung Sekaki Pekanbaru. Bank BTN Syariah 

menggelar grand opening relokasi kantor cabang dan kantor cabang syariah di 

jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru, Senin15 Januari 2018. Kegiatan ini dihadiri 

oleh wakil walikota Pekanbaru Bapak Ayat Cahyadi, kepala Bank Indonesia 

(BI), perwakilan Riau Ibu Siti Aisyah dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) Riau Bapak Yusri. Seluruh kantor cabang syariah ini dapat beroperasi 

secara online-realtime berkat dukungan teknologi informasi yang cukup 

memadai. Tujuan pendirian UUS 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,BTN Syariah 

menjalankan fungsi intermediasi dengan menghimpun dana dari masyarakat 

melalui produk-produk  giro,tabungan,dan deposito serta menyalurkan 

kembali melalui sektor berbagai produk pembiayaan 

KPR,Multiguna,Investasi,dan Modal Kerja Sesuai dengan Mottonya”Maju 

dan Sejahtera Bersama”,maka Bank Tabungan Negara Syariah 
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mengutamakan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam penerapan imbalan bagi 

hasil antara nasabah dan Bank.
15

 

B. Visi, Misi Dan Tujuan Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang 

Syariah Pekanbaru. 

a. Visi Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Syariah Pekanbaru. 

Mendukung visi PT Bank Tabungan Negara Konvensional, yakni menjadi 

“ Strategic Business Unit (SBU)” Btn yang sehat terkemuka dan 

menguntungkan dalam penyediaan jasa keuangan Syariah dan 

mengemukakan kemaslahatan bersama agar semakin terdepan dan 

terpecaya dalam memfasilitasi sektor perumahan dan jasa layanan 

keuangan keluarga. 

b. Misi Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Syariah Pekanbaru. 

1. Memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan 

industri terkait, pembiayaan konsumsi, usaha kecil menengah. 

2. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan 

produk, jasa dan jaringan strategis, berbasis teknologi  tertinggi. 

3. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip 

kehati-hatian dan memiliki integritas tinggi. 

4. Menyiapkan dan mengembangkan human capital yang 

berkualitas,profesional dan memiliki integritas tinggi. 

                                                             
15

Dokumen PT. BTN KCS Pekanbaru. 
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5. Meningkatkan shareholder value dengan fokus kepada peningkatan 

pertumbuhan profitabilitas sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan 

good corporate governance. 

6. Mempedulikan kepentingan masyarakat, sosial dan lingkungan secara 

berkelanjutan. 

c. Tujuan Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Syariah 

Pekanbaru. 

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 BTN yang menghendaki transaksi 

perbankan berdasarkan prinsip syariah. 

4. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap 

nasabah dan pegawai.
16

 

 

C. Struktur Organisasi 

Adapun struktur organisasi Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor 

Cabang Syariah Pekanbaru dapat dilihat sebagaimana pada bagan sebagai 

berikut: 

 

 

 

                                                             
16

 ibid 



 20 

Gambar II.I : Struktur Organisasi Kantor Cabang Syariah Pekanbaru 

Sumber :Data Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru 

 

D. Job Deskription Bank BTN Syariah 

Setiap jabatan dalam bagan struktur organisasi di atas memiliki 

tanggung jawab masing-masing: 

a. Kepala Cabang (Branch Manager)  

1. Mengambil keputusan dan kebijakan yang akan dilaksanakan di BTN 

Syariah. 

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
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2. Menetapkan kebijakan untuk melaksanakan kepengurusan dan 

pengelolaan bank.  

3. Menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan. 

4. Menyetujui atau tidaknya sebuah permohonan pembiayaan.  

5. Melaporkan perkembangan bank pada Rapat Umum Pemegang Saham 

secara periodik. Dari hasil yang dilaporkan Rapat Umum Pemegang 

Saham akan mengambil kebijakan atas perkembangan bank yang 

dilaporkan. 

b. General Branch Administration, bertanggung jawab pada: 

1. Kelancaran aktifitas kesekretariatan kepala cabang 

2. Penatausahaan surat – menyurat di kantor cabang 

3. Penatausahaan ligistik di kantor cabang 

4. Akurasi dan kelengkapan data kartu pengawasan anggaran 

c. General Branch Adminiatration Officer – Kartu Pengawasan Anggaran, 

bertanggung jawab terhadap: akurasi dan kelengkapan data kartu 

pengawasan anggaran dengan ikhtisar pekerjaan: 

1. Mencatat jumlah anggaran yang disetujui oleh KP pada KPA  

2. Membukukan semua transaksi yang menyangkut biaya operasional 

dalam Kartu Pengawasan Anggaran (KPA) 

3. Melakukan rekonsiliasi antara KPA dengan sandi GL pada neraca 

keuangan. 
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d.  General Branch Administration Officer – Logistic (Petugas Bagian Umum 

dan Administrasi – Logistik), bertanggung jawab terhadap penatausahaan 

logistic di kantor cabang, ikhtisar pekerjaan: 

1. Melakukan aktifitas yang berkaitan dengan aktiva tetap kantor cabang, 

mulai dari pengadaan, pemeliharaan, penyusutan dan penghapusan. 

2.  Mengadministrasikan kegiatan yang berkaitan dengan logistic 

3. Mengendalikan semua biaya yang berkaitan dengan kegiatan kantor 

cabang, kencapem dan kankas 

e. General Branch Adminstration Officer (Petugas Bagian Umum & 

Adminstrasi – Mailing), bertanggung jawab terhadap penatausahaan surat 

menyurat di kantor cabang. ikhtisar pekerjaan:8 

1. Mengadministrasikan semua surat keluar dan masuk dan 

memberikannya kepada yang berkepentingan. Dan memilik aktifitas 

utama yakni memproses kesekretariatan 

f. Secretary (General Branch Administration Officer), bertanggung jawab 

terhadap kelancaran aktifitas kesekretariatan kepala cabang. Ikhtisar 

pekerjaan dan aktifitas utama: 

1. Mengatur segala aktifitas dan administrasi kesekretariatan bagi 

kepentingan kepala cabang 

2. Melaksanakan kesekretariatan kepala cabang 
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g. Personalia (General Branch Administration Officer), bertanggung jawab 

terhadap: 

1. Penatausahaan kepegawaian di kantor cabang 

2. Akurasi dan kelengkapan hasil entry data kepegawaian 

3. Pelaksanaan pembayaran hak – hak pegawai 

h. Financing Service Officer (Petugas Layanan Pembiayaan), bertanggung 

jawab terhadap: 

1. Layanan informasi pembiayaan, pelunasan pembiayaan dan 

penyelesaian klaim nasabah yang berkualitas 

2.  Layanan permohonan pembayaran ekstra dan advance payment 

3. Layanan penerimaan permohonan klaim asuransi pembiayaan 

4.  Kelengkapan dan kebenaran data pelunasan dan klaim nasabah 

i. Financing Service Analyst Retail (Petugas Layanan Pembiayaan Analis 

Ritel), bertanggung jawab terhadap: 

1. Kualitas rekomendasi paket analisa pembiayaan (Pembiayaan 

Pemilikan Rumah/ Non Pembiayaan Rumah)  

2. Proses pemberian pembiayaan (Pembiayaan Pemilikan Rumah/ Non 

Pemilikan Rumah) 

3. Pembentukan master baru pembiayaan dengan benar dan akurat 

4. Kebeneran dan kelengkapan berkas permohonan pembiayaan 

5. Kebenaran dan kelengkapan berita acara pengikatan (SPD5 dan 

lampirannya) untuk kemudian diserahkan kepada unit kerja terkait 
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6. Financing Service Analyst Corporate (Petugas Layanan Pembiayaan 

Analis Korporat), bertanggung jawab. 

7. Kualitas rekomendasi paket analisa pembiayaan umum. 

8.  Proses pemberian pembiayaan umum yang sesuai dengan ketentuan 

bank. 

9.  Pembentukan master baru pembiayaan umum dengan benar dan 

akurat. 

10.  Kebenaran, kelengkapan dan legalitas berkas permohonan 

pembiayaan umum.
17

 

E. Aktivitas Perusahaan 

Bank Tabungan Negara (Bank BTN) adalah Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang berbentuk perseroan terbatas dan  bergerak di bidang 

jasa keuangan perbankan. Bank BTN Syariah adalah suatu sistem perbankan 

yang pelaksanaannya berdasarkan Hukum Islam (Syariah).Pembentukan 

sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk 

meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman 

(Riba). Kami berkomitmen menjadi Bank yang melayani dan mendukung 

pembiayaan sektor perumahan dan jasa keuangan keluarga melalui tiga 

produk utama,perbankan perseorangan, bisnis dan syariah.  

 

  

                                                             
17

 Ibid  
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F. Produk dan Jasa Bank BTN Syariah 

1. Produk-produk Pendanaan (funding)  

a. Giro BTN iB  

Sebagai sarana pendukung bisnis terpercaya, dengan menawarkan 

transaksi perbankan yang menguntungkan melalui Giro Batara iB. 

Simpanan dana perorangan/koorporasi untuk memperlancar aktifitas 

bisnis dan penarikan dana dapat dilakukan dengan cek/bilyet giro atau 

sarana pemindah bukuan lainnya. Menggunakan akad sesuai syariah 

yaitu wadi’ah, bank tidak menjanjikan bagi hasil tetapi boleh 

memberikan bonus yang menguntungkan bagi nasabah. 

b. Giro BTN Prima iB  

Giro BTN Prima iB adalah giro yang Sbersifat investasi atau 

berjangka dengan akad mudharabah yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat-syarat tertentu dengan imbalan bagi hasil 

yang disepakati.  

c. Tabungan BTN Batara iB  

Produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah 

dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu wadi’ah, bank tidak 

menjanjikan bagi hasil tetapi dapat memberikan bonus yang 

menguntungkan dan bersaing bagi nasabah. 

d. Tabungan BTN Prima iB  

Produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah 

dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu mudharabah(investasi), 
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bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan  dan bersaing bagi 

nasabah atas simpanannya.  

e. Tabungan Batara Haji   

Produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah 

untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), dengan menggunakan akad 

sesuai syariah yaitu mudharabah (investasi), bank menjanjikan bagi 

hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah atas 

simpanannya.  

f. Deposito BTN iB  

Produk penyimpanan dana dalam bentuk simpanan deposito dengan 

jangka waktu tertentu sesuai pilihan/ keinginan nasabah dan 

menggunakan akad sesuai syariah yaitu mudharabah (invesatsi), bank 

memberikan bagi hasil yang bersaing bagi nasabah atas simpanan 

depositonya.  

g. TabunganKu iB  

TabunganKu iB adalah produk tabungan perorangan dengan syarat 

yang mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama-sama oleh 

bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
18
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2. Produk-produk Pembiayaan (financing)  

a. Pembiayaan KPR BTN iB  

Produk pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, rukan, 

rusun/apartement bagi nasabah perorangan dengan menggunakan 

prinsip akad murabahah (jual beli). 

b. Pembiayaan KPR Indensya BTN iB  

Produk pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, rukan 

rusun/apartement secara inden (atas dasar pesanan), bagi nasabah 

perorangan dengan menggunakan prinsip akad istishna’ (jual beli atas 

dasar pesanan) dengan pengembalian secara tangguh (cicilan bulanan) 

dalam jangka waktu tertentu. 

c. Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN iB  

Produk pembiayaan dalam rangka pembelian kendaraan bermotor 

(mobil/sepeda motor) bagi nasabah perorangan dengan menggunakan 

prinsip akad murabahah (jual beli). 

d. Pembiayaan 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. 

e. Pembiayaan Konstruksi BTN iB  

Produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan 

belanja modal kerja pengembang perumahan untuk membangun proyek 
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perumahan dengan menggunakan prinsip akad musyarakah (bagi hasil), 

dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan 

cashflow nasabah. 

f. Pembiayaan 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 nasbah kepada bank. 

h. Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB  

Swagriya BTN iB adalah fasilitas pembiayaan berdasarkan akad 

murabahah (jual beli), yang diperuntukkan bagi pemohon yang 

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bank untuk membiayai 

pembangunan atau renovasi rumah, ruko, atau bangunan lain diatas 

tanah yang sudah dimiliki baik untuk dipakai sendiri maupun untuk 

disewakan.  
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i. KPR BTN Sejahtera iB (FLPP)  

KPR Sejahtera iB adalah produk pembiayaan BTN Syariah guna 

pembelian rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan 

menggunakan prinsip akad murabahah (jual beli).  

j. Multimanfaat BTN iB  

Multimanfaat BTN iB merupakan pembiayaan konsumtif perorangan 

yang ditunjukkan khusus bagi para pegawai dan pensiunan yang 

manfaat pensiunnya dibayarkan melalui jasa payroll BTN Syariah yang 

menggunakan akad murabahah (jual beli). 

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.  

k. Multijasa BTN iB  

Multijasa BTN iB merupakan pembiayaan yang dapat digunakan 

untuk keperluan mendanai berbagai kebutuhan layanan jasa bagi 

nasabah, seperti: paket biaya pendidikan, paket biaya pernikahan, paket 

biaya travelling (perjalanan wisata), paket biaya umroh/haji plus, paket 

biaya kesehatan, paket biaya jasa lainnya yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah.   

Multijasa BTN iB menggunakan akad kafalah dengan konsep bank 

sebagai penanggung/penjamin jasa layanan yang diselenggarakan 

penyelenggara layanan jasa atau pihak ketiga untuk 
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memenuhikewajiban yang ditanggung nasabah dalam rangka 

mengambil manfaat dari layanan jasa tersebut sesuai kebutuhan. 

l. Talangan Haji BTN iB  

Talangan Haji BTN iB merupakan pinjaman dana kepada nasabah 

tabungan BTN Haji iB yang membutuhkan dana talangan untuk 

menunaikan ibadah haji dengan menggunakan prinsip akad qardh.
19

 

3.Produk-Produk Jasa (Service) 

a. Payroll BTN Syariah 

 Merupakan fasilitas pembayaran gaji pegawai BTN Syariah. 

Beberapa fasilitas dari produk ini antara lain sebagai berikut: 

pembiayaan gaji lebih cepat dan tepat waktu, bebas biaya administrasi 

tabungan dan ATM, mendapat fasilitas ATM (link), dan dapat 

melakukan penarikan setiap saat di kantor Cabang Syariah Bank BTN 

dan kantor layanan syaraiah Bank BTN seluruh Indonesia, jaringan 

ATM BTN dan ATM berlogo link. 

b. Pick Up Service 

 BTN Syariah memberikan layanan antar jemput setoran dan 

penarikan dana untuk setiap transaksi sesuai dengan kesepakatan 

diawal. Beberapa fasilitas dari produk ini antara lain sebagai berikut: 

aman karena nasabah tidak perlu datang ke Bank, bebas biaya untuk 

setiap antar jemput setoran dan penarikan. 
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c. ATM Batara 

 ATM Batara dapat digunakan untuk: 

1) Penarikan uang tunai 

2) Pembayaran angsuran KPR 

3) Transfer antar rekening di Bank BTN 

4) Penggunaannya dapat digunakan pada ATM yang berlogo link 

dan ATM bersama 

d. Inkaso 

 Warkat Inkaso dikategorikan menjadi dua yaitu: 

1) Warkat Inkaso sendiri 

Warkat Inkaso yang diberikan oleh kantor cabang Bank BTN 

yang wilayah kliringnya sama dengan wilayah kliring bank 

pengirim. 

2) Warkat Inkaso bank lain 

Warkat Inkaso yang diterbitkan oleh kantor cabang Bank BTN 

yang wilayah kliringnya berbeda dengan wilayah kliring bank 

pengirim 

e. RTGS 

 RTGS atau real time gross senttlement adalah sistem transfer dana 

online dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan per 

transaksi secara individual. 
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f. Sms Batara 

 Fasilitas laanan transaksi perbankan yang dapat diakses melalui 

telepon seluler dengan menggunakan sms ke no 3555. 

 Jenis transaksi ini pada sms batara antara lain: 

3. Informasi rekening tabungan,giro da kredit 

4. Informasi transaksi 

5. Informasi suku bunga dan kurs mata uang asing 

6. Pembayaran KPR BTN, tagihan listrik telepon dan telepon seluler 

7. Transfer antar rekening Bank BTN 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

A. Haji 

1. Definisi Haji 

Haji (asal maknanya) adalah “menyengaja sesuatu”.Haji yang 

dimaksud disini (menurut syara‟) ialah sengaja mengunjungi Ka‟bah 

(Rumah Suci) untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-

syarat tertentu.Haji diwajibkan atas orang yang kuasa, satu kali seumur 

hidupnya. Firman Allah SWT: 

ٍِ ا ِْٛد َي ِ َػهَٗ انُهاِس ِحجُّ اْنثَ ّلِِله َٔ ٌَ آِيُاا ۗ  ٍْ َدَخهَُّ َكا َي َٔ َِْٛى ۖ  ِّ آَٚاٌخ تََُِّٛاٌخ َيقَاُو إِْتَشا ِّ ْسرَطَاَع فِٛ ْٛ إِنَ

 ٍَ ٛ ًِ ٍِ اْنَؼانَ ٌّٙ َػ َ َغُِ ٌه َّللاه ِ ٍْ َكفََش فَإ َي َٔ  َسثًِٛلا ۚ 

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..” (Q.S Ali-Imran 

:97).
20

 

 

 Ibadah ini diharapkan dapat mengantar manusia kepada pengenalan 

jati diri, membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Para ulama bersepakat 

bahwa haji wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah sekali 

seumur hidup selama ia mempunyai kemampuan. 
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 H. Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap), (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2010), h.247 
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 Haji dilaksanakan pada tanggal tertentu, seperti wukuf pada 9 

zulhijjah, mabit pada malam 10 zulhijjah, melontar jumrah pada 10,11,12, 

dan 13 zulhijjah. 

 Ibadah haji merupakan suatu ibadah yang memerlukan kebulatan 

tekad dan kesungguhan hati yaitu kebulatan tekad untuk meninggalkan 

kampung halaman beserta keluarga tercinta dan kesungguhan hati untuk 

meninggalkan segala tingkah laku yang tidak baik. Haji diwajibkan bagi 

setiap muslim, dengan syarat “bagi yang mampu”. Mampu baik secara fisik 

dan materi.Dan yang lebih penting adalah kemampuan untuk menyiapkan 

diri sebagai tamu Allah.Haji adalah suatu ibadah yang tidak membedakan 

kedudukan dan status sosial.Prosesi haji dan maknanyademikian penting 

untuk dikaji, sebab jangan sampai ibadah ini hanya sebagai ritualnya tanpa 

mengetahui makna terdalamnya.
21

 

Ritual haji merupakan kumpulan simbol-simbol yang sangat indah 

prosesi haji mengandung simbolisasi filosofis yang maknanya sangat dalam 

yang dapat menyentuh aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Makna 

prosesi haji apabila dihayati dan diamalkan secara baik dan benar, maka 

akan mampu memberikan kesejukan, kecintaan, kebenaran dan keadilan 

kepada umat manusia. Dengan demikian akan tercipta kedamaian di muka 

bumi. 
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2. Rukun dan Syarat Haji 

1) Rukun Haji 

a. Ihram 

b. Wukuf di Arafah 

c. Thawaf al-ifadhah 

d. Sa‟I antara Shafa dan Marwah 

e. Menggundul rambut atau mencukur rambut 

f.    Tertib dan berurutan
22

 

2) Syarat Haji 

a. Yang hendak melakasanakan ibadah haji adalah seorang muslim, 

bukan saja karena ibadah haji adalah puncak dari rukun islam, tetapi 

juga karena disanalah hendaknya Nampak jelas penyerahan diri 

seorang muslim kepada Allah saw.
23

 

b. Baligh berarti telah dewasa dari sisi perkembangan fisik dan jiwa 

sehingga dia dianggap mampu bertanggung jawab atas pekerjaan 

yang ditugaskan kepadanya. Maka, setiap muslim yang sudah balig 

diwajibkan menunaikan ibadah haji. 

c. Seorang yang berakal sehat atau kewarasan pikiran menjadi syarat 

mutlak bagi muslim yang hendak berhaji. Ini menjadi syarat penting 

karena berbagai persyaratan ritual dalam islam berkaitan dengan 
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  H. Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap), (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo,2010), h.252-256 
23

  M. Quraish Shihab, Haji dan Umrah:Uraian Manasik,Hukum,Hikmah,& Panduan 

Meraih Haji Mabrur, (Tangeran: Lentera Hati,2012), h.218 
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akal, tanpa akal atau kewarasan, takada kewajiban bagi muslim dan 

ibadahnya di anggap tidak sah. 

d. Bebas merdeka tanpa satu ikatan perbudakan. 

e. Mampu dalam arti mampu material,mampu jasmani dan rohani, 

dan kemampuan ilmiah dalam beribadah haji. 

f. Mampu berjalanan jauh.
24

 

3. Landasan Hukum Ibadah Haji 

Al-Qur’an 

ََل ذَْحهِقُٕا ُسُءَٔسكُ  َٔ  ۖ ِ٘ ٍَ اْنَْٓذ َْٛسَش ِي ا اْسرَ ًَ ٌْ أُْحِصْشذُْى فَ ِ ۚ فَإِ َشجَ ّلِِله ًْ اْنُؼ َٔ ٕا اْنَحجه  ًُّ أَذِ ٗ  َْٚثه ََُ َٔ ْى َحره

 ٌَ ٍْ َكا ًَ ُ ۚ فَ ُ٘ َيِحهّه ْٔ َُُسٍك ۚ اْنَْٓذ ْٔ َصَذقٍَح أَ ٍْ ِصَٛاٍو أَ ِّ فَفِْذَٚحٌ ِي ٍْ َسأِْس ِّ أَراٖ ِي ْٔ تِ ا أَ ُُْكْى َيِشٚضا ِي

ٍْ نَْى َِٚجْذ فَِصَٛ  ًَ ِ٘ ۚ فَ ٍَ اْنَْٓذ َْٛسَش ِي ا اْسرَ ًَ َشِج إِنَٗ اْنَحجِّ فَ ًْ رهَغ تِاْنُؼ ًَ ٍْ ذَ ًَ ُْرُْى فَ اُو شًََلشَِح أَٚهاٍو فِٙ فَإَِرا أَِي

ْسِجِذ اْنَحشَ اْنحَ  ًَ ْْهُُّ َحاِضِش٘ اْن ٍْ أَ ٍْ نَْى َُٚك ًَ نَِك نِ
َسْثَؼٍح إَِرا َسَجْؼرُْى ۗ ذِْهَك َػَشَشجٌ َكاِيهَحٌ ۗ َر  َٔ اِو ۚ جِّ 

َ َشِذُٚذ اْنِؼقَا ٌه َّللاه ٕا أَ ًُ اْػهَ َٔ  َ اذهقُٕا َّللاه َٔ  

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 
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kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras 

siksaan-Nya.”( Q.S Al-Baqarah: 196)
25

 

 

Dari ayat di atas, manusia diperintahkan untuk menunaikan ibadah 

haji dan umrah hanya untuk taat kepada Allah.Bukan untuk kepentingan 

bisnis, atau untuk memperoleh popularitas dan lain-lain. 

4. Hikmah Haji 

 Islam telah membuat beberapa aturan guna menguatkan rasa 

persaudaraan dan menanamkan semangat suka bekerja bersama-sama 

untuk kepentingan bersama.Di antaranya adalah dengan menyuruh salat 

berjamaah setiap waktu, menyuruh salat jum‟at sekali seminggu, sesudah 

itu disuruh pula salat hari raya dua kali setahun.Semua itu untuk 

menguatkan rasa persaudaraan antara beberapa golongan yang berdekatan. 

Semua itu belum cukup untuk permusyawaratan bagi sedunia Islam, 

diadakan permusyawaratan alam Islami seumumnya, agar dihadiri oleh 

segala utusan baik dari barat, timur, selatan, dan utara, dengan tidak 

memandang bangsa dan warna kulit. Mereka hendaklah berpakaian sama, 

berkumpul dalam satu saat satu tempat, yaitu di padang Arafah dan Mina, 

dengan tidak membedakan kaya dan miskin, mulia dan hina, raja dan 

hamba. Dalam pertemuan yang amat besar itu dapatlah mereka berkenalan 

satu sama lain, dan bertambah teguhlah persatuan dan perasaan saling 

mempercayai. 
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B. Tabungan 

1. Pengertian Tabungan 

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat liquid, 

hal ini memberikan arti produk ini dapat diambil sewaktu waktu apabila 

nasabah membutuhkan, namun bagi hasil yang di tawarkan kepada 

nasabah penabung kecil. Akan tetapi jenis penghimpunan dana tabungan 

merupakan produk penghimpunan yang lebih minimal biaya bagi pihak 

bank karena bagi hasil yang ditawarkannya pun kecil namun biasanya 

jumlah nasabah yang menggunakan tabungan lebih banyak dari pada 

produk penghimpunan yang lain.
26

 

Menurut Undang-undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, 

tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau investasi dana 

berdasarkan mudharabah atau akad lain yang bertentangan dengan prinsip 

syariah yang penarikannnya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan 

tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, 

dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
27

 

2. Macam-macam Tabungan 

a. Tabungan Mudharabah 

Tabungan mudharabah merupakan produk penghimpun dana 

oleh bank syariah yang mempunyai akad mudharabah mutlaqah. Bank 

syariah bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul 

                                                             
26

M. Nur Al Arif, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Penerbit 

Alfabeta,2012,cet ke-2), h.23 
27

 Abdul Ghofur Ansori, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada 
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maal.Nasabah menyerahkan pengelolaan tabungannya mudharabah 

secara mutlak kepada mudharib (bank syariah), tiada batasan baik dari 

jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh 

bertentangan dengan prinsip syariah. 

Bank syariah akan membayar bagi hasil setiap bulan kepada 

nasabah sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat 

pembukaan rekening tabungan mudharabah. Bagi hasil yang diterima 

nasabah setiap bulan akan selalu berubah, seiring dengan berubahnya 

keuntungan yang diperoleh bank dan fluktuasi tabungan nasabah.
28

 

Tabungan mudharabah dipergunakan oleh bank dalam 

mengelola jasa simpanan dari nasabah yang ingin menitipkan dananya 

untuk tujuan-tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud biasanya berkaitan 

dengan hajat beribadah yang dibutuhkan dana besar dan tidak 

terjangkau, seperti ibadah qurban, ibadah haji, atau 

pendidikan.Tabungan mudharabah ini tidak dapat ditarik sewaktu-

waktu karena terkait dengan pembagian hasil usaha. 

b. Tabungan Haji 

Tabungan haji adalah simpanan pihak ketiga yang 

penarikannya hanya dilakukan pada saat nasabah ingin menunaikan 

ibadah haji atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan 

kesepakatan nasabah. Tabungan haji BTN Syariah adalah tabungan 

yang ditujukan bagi nasabah perorangan guna mempersiapkan Biaya 
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Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), Tabungan ini menggunakan 

mata uang rupiah dan akad yang digunakan Tabungan haji ini adalah 

akad Mudharabah Muthlaqah maka dalam perjalananya tabungan haji 

ini tidak bisa di tarik sewaktu- waktu seperti tabungan yang lain akad 

ini berlaku sejak tanggal dibukanya rekening Tabungan Haji 

BTNSyariah sampai dengan tanggal berakhirnya akad yang 

disebabkan oleh penutupan rekening Tabungan Haji BTNSyariah atas 

sebab apapun dan atau sebab lain yang diatur dalam syarat ketentuan 

umum dan syarat ketentuan khusus yang telah di sepakati Bank dan 

Nasabah, termasuk diantaranya adalah sebab yang diatur dalam 

hukum dan sebab kahar ( forcemajeur). 

Akad ini adalah satu kesatuan dan bagian yang tidak 

terpisahkan dengan Customer Information File (CIF). Nasabah yang 

memiliki saldo cukup bisa didaftarkan untuk memeperoleh nomor 

porsi melalui SISKOHAT (sistem komputer haji terpadi) sesuai tahun 

keberangkatan yang diinginkandan atau sesuai tahun keberangkatan 

yang masih tersediajika.Untuk saat ini saldo yang bisa didaftarkan 

untuk memperoleh nomer porsi sebesar Rp 25.000.000. Nasabah juga 

akan menanggung resiko investasi dan memberi persetujuan/ izin 

kepada bank untuk mengelola dana sesuai dengan prinsip akad 

Mudharabah Muthlaqah.
29
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C. Akad Mudharabah 

Akad berasal dari kata Al-aqad yang berarti mengikat, menyambung, 

menghubung.Akad merupakan pertemuan ijab dan qabul yang berakibat 

timbulnya akibat hukum pada objek akad. Akad ini tidak terjadi apabila 

pernyataan kehendak masing-masing pihak terkait satu sama lain karena akad 

adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan 

Kabul.
30

 

1. Pengertian Akad Mudharabah 

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau 

berjalan. Memukul atau berjalan berarti proses seseorang memukulkan 

kakinya dalam menjalankan usaha.Secara istilah mudharabah adalah akad 

antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal, dengan syarat 

bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak dibagi sesuai dengan 

kesepakatan. Sedangkan secara teknis, mudharabah adalah kerjasama 

usaha anatar dua belah pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) 

menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. 

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang 

dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh 

pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si 

pengelola.Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau 
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kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian 

tersebut.
31

 

2. Landasan Hukum Mudharabah 

  Al-Quran surah Al-Jumuah: 10 

ا نهَؼهه    َ َكصِٛشا ٱْرُكُشٔ۟ا ٱّلِله َٔ  ِ ٱْترَُغٕ۟ا ِيٍ فَْضِم ٱّلِله َٔ جُ فَٱَرَِشُشٔ۟ا فِٗ ٱْْلَْسِض   ٕ هَ ُكْى فَإَِرا قُِضَِٛد ٱنصه

 ٌَ  ذُْفهُِحٕ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 

supaya kamu beruntung.”
32

 

 

Hadis riwayat Abu Daud dari Hurairah 

ٌَ أََحذُ  ا َصاِحثَُّ، فَإَِرا َخا ًَ ٍْ أََحُذُْ ٍِ َيا نَْى َُٚخ ْٛ َك ْٚ ِش ُل: أَََا شَانُِس انشه ْٕ ٌه َّللاَ ذََؼانَٗ َٚقُ ا َصاِحثَُّ إِ ًَ ُْ

ا ًَ ِٓ ُِْٛ ٍْ تَ  َخَشْجُد ِي

Artinya: “Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang 

yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang 

lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka."(HR. 

Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).
33

 

 

Fatwa DSN MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IV/2017 tentang Akad 

Mudharabah
34

 

3.  Rukun dan Syarat Mudharabah 

a. Rukun Mudharabah 

a) Harta (modal) 

Modal mudharabah harus berupa naqdain (mata uang emas atau 

perak) resmi, seperti dirham dan dinar. 
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b) Pelaku 

 Di dalam akad mudharabah harus ada 2 pelaku. Pihak pertama 

sebagai shahibul al-mal (pemilik modal) dan pihak kedua sebagai 

mudharib(pengelola modal), karena jika hanya ada satu pelaku 

maka akad mudharabah tidak sah. 

c) Persetujuan Kedua Belah Pihak (Ijab Qabul) 

Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk 

mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju 

dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si 

pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk 

mengkontribusikan kerja. 

d) Keuntungan 

Nisbah bagi hasil mencerminkan imbalan yang berhak diterima 

oleh kedua belah pihak yang bermudharabah.Mudharib 

mendapatkan imbalan atas kerjannya, sedangkan shahibul al-mal 

mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah 

keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan 

antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.
35

 

b. Syarat Mudharabah 

a) Ijab dari Pemilik dan Qabul dari Pekerja 

Keduannya dapat dilakukan dengan cara apa pun yang menunjukan 

kepada keduanya, baik ucapan maupun perbuatan. 
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b) Modal Harus Jelas Jumlahnya 

Modal harus berupa alat tukar (nuqud/ uang), bukan berupa barang. 

c) Yang Terkait dengan Keuntungan 

Disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan 

bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan itu, seperti 

setengah sepertiga atau seperempat.
36

 

4.  Jenis-jenis Akad Mudharabah 

a. Mudharabah Mutlaqah 

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul 

maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi 

oleh spesifikasi jenis, usaha, waktu, dan daerah bisnis.
37

 

Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan 

deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu, 

tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip 

ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang 

dihimun.
38

 

Ketentuan umum akad mudharabah mutlaqah: 

a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai 

nisbah dan tata cara pemberian tahunan keuntungan dan atau 
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pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari 

penyimpan dana yang dicantumkan dalam akad. 

b) Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku 

tabungan sebagai bukti penyimpanan. Untuk 

depositomudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau 

tanda penyimpanan deposito kepada deposan. 

c) Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung 

dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan 

mengalami saldo negatif. 

d) Deposito mudhrabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka 

waktu yang telah disepakati. 

e) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan deposito 

atau tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 

syariah. 

b. Mudharabah Muqayyadah 

Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara 

shahibul maal dengan mudharib dimana cakupannya dibatasi oleh 

spesialisasi, waktu, dan tempat usaha.
39

 

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik 

dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh 

mudharib. 

Karakteristik jenis simpanan ini: 
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a) Shahibul maal wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti 

oleh bank. 

b) Mudharib wajib memberitahukan kepada pemilik dana 

mengenai nisbah dan tata cara pemberi tahunan keuntungan. 

c) Sebagai tanda bukti simpanan, mudharib menerapkan bukti 

simpanan khusus. Mudharib wajib memisahkan dana dari 

rekening lain. 

d) Untuk deposito mudharabah, mudharib wajib memberikan 

sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan. 

5. Landasan Hukum Mudharabah Mutlaqah 

Al-Qur’an surah Al-Muzammil:20 

ٍَ َيؼَ  ٍَ انهِزٚ طَائِفَحٌ ِي َٔ شُهُصَُّ  َٔ َِْصفَُّ  َٔ ِْٛم  ِٙ انهه ٍْ شُهُصَ ٗ  ِي ٌه َستهَك َْٚؼهَُى أََهَك ذَقُُٕو أَْدََ ُ إِ َّللاه َٔ َاَس ۚ َك ۚ  انُٓه َٔ َْٛم  ُس انهه ُٚقَذِّ

ُُْكْى يَ  ٌُ ِي ٌْ َسَُٛكٕ ٌِ ۚ َػهَِى أَ ٍَ اْنقُْشآ ُْٛكْى ۖ فَاْقَشُءٔا َيا ذََٛسهَش ِي ٍْ ذُْحُصُِٕ فَرَاَب َػهَ ٌْ نَ ٌَ َػهَِى أَ آَخُشٔ َٔ  ۙ  ٗ ْشَض

ٌَ ُٚقَا آَخُشٔ َٔ  ۙ ِ ٍْ فَْضِم َّللاه ٌَ ِي ٌَ فِٙ اْْلَْسِض َٚثْرَُغٕ ُُّْ ۚ َْٚضِشتُٕ ِ ۖ فَاْقَشُءٔا َيا ذََٛسهَش ِي ٌَ فِٙ َسثِِٛم َّللاه ذِهُٕ

ْٛشٍ  ٍْ َخ َْفُِسُكْى ِي ُيٕا ِْلَ َيا ذُقَذِّ َٔ ا َحَسُاا ۚ  َ قَْشضا أَْقِشُضٕا َّللاه َٔ َكاجَ  آذُٕا انزه َٔ ًَلجَ  ٕا انصه ًُ أَقِٛ َٔ  َٕ ُْ ِ َُْذ َّللاه ذَِجُذُِٔ ِػ

اْسرَ  َٔ ا ۚ  أَْػظََى أَْجشا َٔ ا  ْٛشا َ َغفٌُٕس َسِحٛىٌ َخ ٌه َّللاه َ ۖ إِ ْغفُِشٔا َّللاه  

Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu 

berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua 

malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-

orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan 

siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat 

menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi 

keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) 

dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu 

orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi 

mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi 

berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) 

dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan 

berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan 

apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh 



 47 

(balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang 

paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S Al-

Muzammil:20)
40

 

 

Hadis riwayat Ibnu Majah dari Syuaib 

ُْٛغ إِنَ  ٍه اْنثََشَكحُ: اَْنثَ ِٓ ْٛ َسههَى قَاَل: شًَلٌَز فِ َٔ  ِّ آنِ َٔ  ِّ ْٛ ٙه َصهٗه َّللاُ َػهَ ٌه انُهثِ َخْهظُ أَ َٔ قَاَسَضحُ،  ًُ اْن َٔ ٗ أََجٍم، 

ِْٛغ )سٔاِ اتٍ ياجّ ػٍ صٓٛة ِْٛد َلَ نِْهثَ ِْٛش نِْهثَ ِؼ  (اْنثُشِّ تِانشه

Artinya: “Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual 

beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur 

gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk 

dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).
41

 

6.  Mudharabah dalam Perbankan 

Dalam perbankan islam, perjanjian mudharabah telah diperluas 

menjadi tiga pihak: para nasabah penyimpan dana sebagai shahibul 

maal, bank sebagai suatu intermediary, dan pengusaha sebagai 

mudharib yang membutuhkan dana. Bank bertindak sebagai pengusaha 

(mudharib) dalam hal ini bank menerima dana dari nasabah yang 

menyimpan dananya, dan bank bisa sebagai shahibul maal yaitu yang 

menyediakan dana untuk para nasabah debitor. Syarat-syarat utama 

yang menyangkut perjanjian mudharabah bagi perbankan islam 

adalah: 

a. Bank menerima dana dari masyarakat atas dasar mudharabah 

artinya dimana bank tidak diberi batasan-batasan dalam 

menggunakan dana nasabah baik jangka waktu maupun lokasi 
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kegiatan itu sendiri. Dengan kata lain mudharabah yang 

digunakan yaitu mudharabah mutlaqah perjanjian ini tidak 

dapat diterapkan untuk kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh 

islam seperti untuk spekulasi dan kegiatan yang menghasilkan 

barang-barang dan jasa-jasa yang melanggar hukum jika 

perjanjian itu dilarang maka perjanjian itu akan batal. 

b. Bank berhak menanamkan dana yang telah diberikan kepada 

nasabah untuk bentuk investasi dan untuk keperluan overhead 

cost dari bank itu sendiri atau menawarkan dana itu kepada 

pengusaha nasabah bank. 

c. Bank tidak diperkenankan meminta jaminan apapun dari 

nasabah yang bersangkutan, yang bertujuan untuk menjamin 

modal dalam hal kerugian. Apabila terdapat ketentuan atau 

syarat yang demikian itu tercantum dalam perjanjian 

mudharabah maka dipastiakan perjanjian itu akan batal.
42
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Mekanisme pendaftaran haji melalui produk tabungan Batara Haji pada 

PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru 

Mekanisme pendaftaran haji melalui produk tabungan Batara Haji 

pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru 

adalah sebagai berikut: 

a. Pembukaan Rekening Tabungan Haji 

b. Pendaftaran Haji 

c. Pelunasan Haji 

d. Pembatalan Haji 

2. Penerapan Akad pada produk Tabungan Batara Haji di PT. Bank 

Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru 

Tabungan haji ini menggunakan mata uang rupiah untuk 

membantu pelaksanaan ibadah haji dengan menggunakan akad 

mudharabah mutlaqah. Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi 

hasil yaitu 2% untuk nasabah dan 98% untuk bank. 

Usaha yang dilakukan oleh Bank BTN Syariah KCS Pekanbaru 

terhadap nisbah bagi hasil yang di dapatkan adalah dengan menyalurkan 

kembali ke nasabah dalam bentuk kredit atau fee based income. Bagi hasil 

yang di dapatkan nasabah diterapkan dengan pembagian hasil setiap 

bulannya. 
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B.  Saran 

1. Sebagai produk yang sudah lama, tabungan haji harus terus 

dikembangkan. Langkah yang harus diambil oleh PT. Bank Tabungan 

Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru dalam mengembangkan 

produk ini, yaitu dengan melakukan sosialisasi atau mempromosikan 

produk ini ke masjid dan instansi pemerintahan.  

2. Dari penelitian yang dilakukan, penulis menyarankan peneliti selanjutnya 

dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang tabungan haji dengan 

akad mudharabahmutlaqah, sehingga dapat mengembangkan data yang 

lama. 
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