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ABSTRAK 

 

 

Egi Khodijah Febrianti (2020):  Implementasi Produk Tabungan iB 

Tapenas Hasanah Pada PT. BNI Syariah 

Kantor Cabang Pekanbaru. 

 

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana 

implementasi produk tabungan iB Tapenas Hasanah Pada PT. BNI Syariah Kantor 

Cabang Pekanbaru, dan apa saja keunggulan produk tabungan iB Tapenas 

Hasanah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi produk 

tabungan iB Tapenas Hasanah dan keunggulan produk tabungan iB Tapenas 

Hasanah. 

 

Penelitian ini 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. Sampel dalam 

penelitian ini adalah customer service dan sales funding senior yang berjumlah 3 

orang. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi 

dari beberapa brosur yang berkaitan. Analisis data menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. 

  

Hasil penelitian bahwa Implementasi Produk Tabungan iB Tapenas 

Hasanah Pada PT BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru sudah sesuai dengan 

aturan syariah yang berlaku. Tabungan ini bermanfaat untuk membantu 

menyiapkan rencana masa depan seperti rencana pernikahan, liburan, ibadah 

umrah, pendidikan ataupun rencana lainnya dengan menggunakan akad 

mudharabah muthlaqah. Keunggulan tabungan iB Tapenas hasanah adalah nisbah 

bagi hasil lebih tinggi, memiliki jangka waktu yang lama, mendapatkan 

perlindungan asuransi jiwa yang besar, setoran awal ringan, dan biaya 

administrasi bulanan ringan. 

 

Kata Kunci: Implementasi, Tabungan, iB Tapenas Hasanah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya 

adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana 

tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa Bank lain.
1
 Menurut undang-

undang RI No.10 Tahun 1998, 10 November 1998 tentang perbankan. Yang 

dimaksud dengan Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
2
 

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan 

disetujui Undang-undang No.10 tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut 

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

dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank syariah.
3
 

Upaya umat Islam untuk mendirikan Bank syariah di indonesia baru 

mulai menemukan titik terang pada saat pemerintah menerbitkan serangkaian 

paket deregulasi bidang ekonomi yang pertama kali diterbitkan pada 1 Juni 

1983. Diantara isi paket deregulasi ini adalah memberikan kebebasan kepada 

setiap Bank untuk menentukan sendiri suku bunga simpanan dan pinjaman. 

Setelah lima tahun deregulasipertama, akhirnya pemerintah menerbitkan 

                                                             
1
 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 11. 

2
 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2008), h. 25. 
3
 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dan Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema 

Insani,2001), h. 26. 
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deregulasi kedua pada tanggal 17 oktober 1989 yang lebih dikenal dengan 

“pakto 89”. Isi inti dari pakto 1989 ini adalah liberalisasi dibidang industri 

perbankan yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mendirikan 

Bank-Bank selain dari yang sudah ada. 

Secara kelembagaan awal mula berdirinya perbankan syariah di 

Indonesia dimulai dengan berdirinya PT. Bank Mualamalat Indonesia (BMI) 

pada tahun 1991 sebagai satu-satunya Bank yang secara murni menerapkan 

prinsip syariah berupa prinsip bagi hasil dalam operasional kegiatan usahanya. 

Perbankan syariah semakin berkembang setelah dikeluarkannya Undang-

Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang secara eksplisit 

memperbolehkan Bank menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil. 

Hal tersebut kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya peraturan 

pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi 

hasil.
4
 

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan 

syariah menyebutkan bahwa Bank syariah adalah Bank yang menjalankan 

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum 

Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Undang-undang tersebut juga 

memberikan arahan bagi Bank-Bank konvensional untuk membuka cabang 

syariah atau bahkan mengkonversikan diri secara total menjadi Bank syariah.
5
 

Dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berdasarkan prinsip 

operasianalnya Bank dibedakan menjadi dua, yakni Bank konvensional yang 

                                                             
4
 Setiawan Budi Utomo, Perbankan Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 9. 

5
 Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawiereja, dan Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan 

Syariah Teori dan Praktik Kontemporer, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 20. 
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mendasarkan pada prinsip bunga dan Bank berdasarkan prinsip syariah atau 

yang kemudian lazim dikenal dengan Bank syariah. Bank syariah terdiri Bank 

Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau yang saat ini 

disebut sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
6
 Pada pasal 13 menyatakan 

bahwa usaha-usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi: penyediaan 

pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
7
 

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai 

Islamic Banking atau juga disebut dengan interest-free banking.
8
 Bank syariah 

adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah 

dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut 

tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, 

kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
9
 

Dengan peluang dan potensi yang besar dalam perbankan syariah, 

memberikan inspirasi bagi bank konvensional untuk menerapkan perbankan 

dengan sistem syariah. Bank konvensional yang menerapkan sistem tersebut 

salah satunya PT. BNI 46 yang melahirkan PT. BNI Syariah saat ini telah 

menjadi Bank Umum Syariah (BUS) yang mulai beroperasi pada 19 juni 2010 

Bank Umum Syariah (BUS) ini telah memiliki banyak Kantor Cabang dan 

Kantor Cabang pembantu yang tersebar di seluruh Indonesia. 

                                                             
6
 Setiawan Budi Utomo, op.cit, h. 1. 

7
 Kamaen A. Perwataatmadja,  Apa dan Bagaimana Bank Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti 

Wakaf, 1992), h. 95. 
8
 Ibid, h. 1. 

9
 Nurnasrina, Perbankan Syariah 1, (Pekanbaru: Suska Press, 2012), h. 19. 
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Untuk mewujudkan visi PT Bank BNI Syariah, menjadi Bank syariah 

pilihan masyarakat salah satu strateginya melalui pengembangan maupun 

menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan dan harapan 

target dalam pasar. 

Datangnya krisis ekonomi global mengakibatkan peningkatan semua 

biaya kebutuhan. Program yang telah disediakan oleh Bank menyadarkan kita 

pentingnya merencanakan keuangan untuk menjamin perencanaan masa 

depan, dan produk yang ditawarkan BNI Syariah ini adalah tabungan. 

Tabungan merupakan simpanan pada Bank yang penarikannya sesuai 

dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank.
10

 Tabungan adalah 

simpanan yang penarikan nya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu 

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

lainnya yang dipersamakan dengan itu. Atau dengan kata lain tabungan adalah 

simpanan yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan buku tabungan 

dan ATM.
11

 

Salah satu produk tabungan yang dikembangkan oleh Bank BNI 

Syariah adalah produk Tabungan Perencanaan Masa Depan atau disebut 

dengan TAPENAS. PT Bank BNI Syariah cabang Pekanbaru 

mengembangkan produk yang dinamakan Produk Tabungan iB Tapenas 

Hasanah. Produk ini ada sejak tahun 2004 dan terus mengalami perkembangan 

hingga saat ini. Produk Tapenas Hasanah ini adalah salah satu produk yang 

                                                             
10

 Kasmir, Pemasaran Bank Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 34. 
11

 Nurnasrina, dan P.Adiyes Putra, Kegiatan Usaha Bank Syariah, (Yogyakarta: 

Kalimedia, 2017), h. 53. 
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lebih unggul karena nisbah bagi hasil nya lebih besar dibandingkan dengan 

produk tabungan lainnya yang ada di BNI Syariah. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik 

untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang Produk Tabungan 

Perencanaan Masa Depan atau disebut dengan (TAPENAS) pada BNI Syariah 

Pekanbaru yang dituangkan dalam tugas akhir dengan judul: 

“IMPLEMENTASI PRODUK TABUNGAN iB TAPENAS HASANAH 

PADA  PT. BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEKANBARU”. 

 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu 

Implementasi Produk Tabungan iB Tapenas Hasanah pada PT. BNI Syariah 

Kantor Cabang Pekanbaru. 

 

C. Rumusan Masalah. 

Dari batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Bagaimana implementasi produk tabungan BNI iB Tapenas Hasanah pada 

PT. BNI Syariah kantor Cabang Pekanbaru? 

2. Apa saja keunggulan produk tabungan BNI iB Tapenas Hasanah pada PT. 

BNI Syariah kantor Cabang Pekanbaru? 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah : 

1. Mengetahui implementasi produk tabungan BNI iB Tapenas Hasanah pada 

PT. BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru. 

2. Mengetahui keunggulan produk tabungan BNI iB Tapenas Hasanah pada 

PT. BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru. 

 

E. Manfaat Penelitian. 

Adapun manfaat dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

implementasi produk tabungan Tapenas Hasanah 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. 

2.  Bagi PT. BNI Syariah sebagai menjadi motivasi untuk meningkatkan 

pelayanan khususnya tabungan BNI iB Tapenas Hasanah. 

3. Bagi akademik Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat 

memberikan kontribusi dalam menambah wawasan keilmuan kepada 

civitas akademik dalam bidang Perbankan khususnya tabungan iB Tapenas 

Hasanah. 

 

F.  Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, 

metode kualitatif adalah sebuah metode yang penelitiannya bersifat 
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deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data dan memanfaatkan 

teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta menghasilkan suatu teori.
12

 

2. 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.  

3. Subjek dan Objek Penelitian  

 Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan PT. BNI Syariah Cabang 

Pekanbaru yang mengetahui tentang tabungan BNI iB Tapenas 

Hasanah pada PT. BNI Syariah kantor Cabang Pekanbaru. Sedangkan 

objeknya adalah implementasi tabungan iB Tapenas Hasanah. 

4. Informan  

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian 

(moeleong, 2006: 132).
13

 

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik 

tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atas suatu hal 

kepada peneliti atau pewawancara mendalam.
14

 

  

                                                             
12

 http://www.maxmanroe.com/vid/umum/penelitian-kualitatif.html, diakses pada tanggal 

22 Juni 2020. 
13

 Andi Prasetwo, Metodelogi Penelitian Kualitatif Dalam Respektif Rancangan 

Penelitian, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 195. 
14

 Afrizan, Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan 

Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Ed Ke-1, Cet 

kw-2, h. 139. 

http://www.maxmanroe.com/vid/umum/penelitian-kualitatif.html
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Menurut Koenjaningrat (1981) informan terbagi menjadi dua jenis, 

yaitu :
15

 

a. Informan Pangkal, yaitu informan yang memiliki pengetahuan luas di 

berbagai bidang atau pengetahuan yang bersifat umum (general). 

Selain itu informan pangkal juga harus memiliki kemampuan untuk 

memberikan rekomendasi dan informasi bagi peneliti kepada orang-

orang yang mengetahui lebih rinci dan mendalam serta sesuai dengan 

keahliannya. 

b. Informan kunci, yaitu informan yang memiliki keahlian atau 

pengetahuan terinci dan mendalam di bidangnya, mampu menuturkan 

pengetahuan/keahlian pengalaman hidupnya sesuai kebutuhan data 

peneliti. 

Informan dalam penelitian ini yaitu berjumlah 3 orang, 

diantaranya yaitu : Customer Service (CS) dan sales funding senior. 

 

5. Sumber Data 

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

PT. BNI Syariah Pekanbaru yaitu wawancara yang dilakukan terhadap 

karyawan BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.  

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

Syariah Pekanbaru, seperti buku buku referensi, dan brosur brosur 

yang berkaitan dengan BNI iB Tapenas Hasanah. 

                                                             
15

 Nawari Ismail, Metodelogi Penelitian Untuk Studi Islam, (Yogyakarta: Samudra Biru, 

2015), h. 58. 
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6. Metode Pengumpulan  

Data Dalam pengumpulan data bagi penelitian ini, penulis 

menggunakan metode sebagai berikut : 

a. Observasi yaitu penulis melakukan sebuah pengamatan secara 

langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan baik itu yang 

sedang berlangsung atau masih dalam tahap yang meliputi berbagai 

aktivitas perhatian terhadap suatu kajian objek yang menggunakan 

pengindraan.
16

 

b. Wawancara yaitu penulis melakukan wawancara langsung kepada 

karyawan PT. BNI Syariah Pekanbaru untuk melakukan 

pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan 

melalui Tanya jawab dengan para staf perusahaan. 

c. Dokumentasi yaitu peneliti mengumpulkan, melihat dan 

menganalisis dari dokumen-dokumen data atau arsip-arsip dari pihak 

PT. BNI Syariah Pekanbaru yang berhubungan dengan penelitian.
17

 

7. Teknik Analisis  

 Dalam menganalisa data ini, penulis menggunakan metode deskriptif 

yaitu sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan 

dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif sering 

digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara 

                                                             
16

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2006), h. 118. 
17

 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 

1993), h. 39. 
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sosial dan jenis penelitian deskriptif kualitatif menampilkan hasil data apa 

adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan lain.
18

 

8. 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. 

 

G. 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, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II      : GAMBARAN UMUM BANK BNI SYARIAH KOTA 

PEKANBARU 

  Merupakan bab gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri 

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

                                                             
18

https://m.liputan6.com/hot/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-

kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah, diakses pada tanggal 22 Juni 2020. 

https://m.liputan6.com/hot/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah
https://m.liputan6.com/hot/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah
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struktur organisasi, dan produk produk yang dikeluarkan oleh PT. 

BNI Syariah Kantor Pekanbaru. 

BAB III    : LANDASAN TEORITIS 

  Merupakan bab teoritis implementasi tabungan BNI iB Tapenas 

pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru. 

BAB IV    : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Merupakan bab hasil dari penelitian tentang bagaimana 

implementasi tabungan BNI iB Tapenas Hasanah pada PT. BNI 

Syariah Kantor Cabang Pekanbaru. 

BAB V      : KESIMPULAN DAN SARAN 

  Merupakan bab yang 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 PT. BANK BNI SYARIAH 

 

A. Sejarah dan Perkembangan PT. Bank BNI Syariah KC Pekanbaru 

PT. Bank BNI Syariah didirikan pada tanggal 19 Juni 2010 sebagai anak 

perusahaan dari PT. Bank BNI (persero). Sebelum beroperasi sebagai Bank 

Umum Syariah (BUS) yang berdiri secara independen. BNI Syariah telah 

beroperasi sebagai Unit Usaha Syariah selama 10 tahun dengan menawarkan 

berbagai produk perbankan syariah. Begitu juga dengan BNI Syariah di 

Pekanbaru juga telah dibuka pada tanggal 19 Juni 2010.
19

 

BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru sudah beroperasi selama 4 tahun 

sebelumnya bernama Unit Usaha Syariah BNI yang beralamat jl. Jend 

Sudirman No. 484, Pekanbaru. Sekarang BNI Syariah Cabang Pekanbaru 

memiliki Kantor Cabang Pembantu yaitu di Jl. Maharaja Indra Pangkalan 

Kerinci, di jl. HR. Soebrantas Pekanbaru dan memiliki Kantor Kas di kampus 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau. Hingga 

sekarang BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru masih berjalan dengan baik 

serta menjadi Bank yang handal dan mampu bekerja secara profesional dan 

tetap patuh pada ases ekonomi syariah dan perbankan yang berlaku.
20

 

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru merupakan kantor 

cabang yaitu diberi kewenangan oleh kantor pusat atau wilayah untuk 

melakukan semua transaksi perbankan. Dengan kata lain, semua transaksi 

                                                             
19

 BNI Syariah KC Pekanbaru. 
20

 BNI Syariah KC Pekanbaru. 
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perbankan dapat dilakukan oleh Kantor cabang penuh. Kantor cabang penuh 

melayani semua produk yang terkait dengan ketiga fungsi utama Bank, yaitu 

menawarkan produk penghimpunan dana, penyaluran dana, dan memberikan 

pelayanan jasa perbankan. Kantor cabang penuh membawahi kantor cabang 

pembantu dan dan kantor kas, oleh karena itu, kantor cabang pembantu dan kas 

bertanggung jawab kepada kantor cabang penuh dalam melakukan aktivitas 

operasionalnya. 

Bank BNI Syariah adalah salah satu Bank Syariah terbesar di indonesia. 

Hingga September 2012, BNI Syariah telah memiliki 49 kantor cabang, 89 

kantor cabang pembantu, 5 kantor kas, 22 Mobil Layanan Gerak (BLG), 11 

kantor cabang mikro dan 38 kantor cabang pembantu mikro. BNI Syariah 

memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas 

Syariah (DPS), semua Produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS 

sehingga telah memenuhi aturan syariah.
21

 

Dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat akan produk 

Bank berbasis syariah, BNI Syariah dengan slogan memberikan yang terbaik 

sesuai kaidah mengeluarkan berbagai produk syariah yang sesuai dengan 

Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dewan Bentukan MUI). Produk-produk 

tersebut berupa simpanan, pendanaan, maupun pembiayaan serta didukung 

dengan layanan seperti Internet Banking, SMS banking, ATM dan sebagainya 

untuk mempermudah konsumen. 
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 BNI Syariah KC Pekanbaru. 



 

 

 

14 

B. Visi, Misi Dan Motto PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru 

Dengan adanya usaha di bidang perbankan dan jasa keuangan yang 

senantiasa berorientasi kepada peningkatan profit bagi perusahaan, maka 

diperlukan perumusan visi, misi dan motto sebagai pedomannya. Adapun visi 

dan misi PT. Bank BNI Syariah adalah:
22

 

Visi : Menjadi bank syariah yang unggul dalam layanan dan kinerja dengan 

menjalankan bisnis sesuai dengan kaidah sehingga Insya Allah 

membawa berkah. 

  Mewujudkan suatu visi, maka harus didukung dengan suatu misi-misi. 

Misi merupakan sebuah pernyataan yang menegaskan visi, yang 

memaparkan secara garis besar, langkah-langkah yang diambil untuk 

mencapai visi dan sesuai visinya Bank BNI Syariah terus-menerus 

melakukan perbaikan dalam layanan dan kinerja dengan serangkaian 

training dan motivasi untuk meningkatkan mutu serta kualitas layanan 

yang akan diberikan kepada masyarakat. 

Misi :  Secara istiqomah melaksanan amanah untuk memaksimalkan kinerja 

dan layanan perbankan dan jasa keuangan syariah sehingga dapat 

menjadi bank syariah kebanggan anak negeri, denagan cara sebagai 

berikut: 

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada 

kelestarian lingkungan. 

2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa 

perbankan syariah. 

                                                             
22
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3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor. 

4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk 

berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah. 

5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.  

Di dalam mencapai misinya, BNI Syariah selalu berupaya 

memberikan layanan yang baik bagi nasabah/mudharib mulai dari 

mengenali kebutuhan nasabah/mudharib, membimbing 

nasabah/mudharib dalam melakukan transaksi, memberikan pelayanan 

dengan cepat dan tepat, sampai memelihara (maintance) hubungan 

baik dengan nasabah/mudharib.  

Motto : Memberikan kenyamanan dalalm setiap transaksi. 

 

C. Struktur Organisasi PT. BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru 

 Dalam setiap perusahaan atau pun lembaga perbankan 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 

selalu 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 :
23
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D. Job Description (Uraian – Uraian Tugas ) 

Dilihat dari struktur organisasi maka terdapat pembagian tugas, 

wewenang serta tanggung jawab yang di emban. Hal ini untuk memperlancar 

serta mempermudah jalannya pekerjaan dalam aktivitas perbankan sehari-hari. 

Adapun dari struktrur diatas dapat dijelaskan beberapa item penting 

mengenai pembagian tugas, wewenang serta tanggung jawab, yang antara lain 

sebagai berikut :
24

 

1. Branch Manager 

Branch Manager bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kegiatan 

operasionl Bank. Adapun tugas, wewenang serta tanggung jawab adalah 

sebagai berikut: 

a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional kantor cabang seperti: 

pengawasan, pengembangan usaha serta pendaya gunaan semua 

organisasi cabang untuk mencapai tingkat usah yang optimal, efektif 

serta efisien. 

b. Memastikan pencapaian target usaha cabang serta menetapkan upaya 

pengembangan kegiatan usaha. 

c. Mengkoordinir semua unit kerja, memberikan supervisi, motivasi serta 

dorongan bagi pegawai yang berada di bawahnya. 

d. Mengiplementasikan struktur organisasi, fungsi dan tugas setiap unit 

kerja cabang sesuai dengan pedoman serta Visi dan Misi PT. Bank BNI 

Syariah Kantor Cabang Pekanbaru. 

                                                             
24
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e. Melakukan kegiatan pemupukan dana serta melakukan kegiatan 

pemasaran pembiayaan. 

f. Selain yang disebutka diatas, masih banyak lagi tugas wewenang serta 

tanggung jawab yang harus di laksanakan. Yang intinya bahwa kepala 

cabang bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan di Kantor 

Cabang.  

2. Business Manager 

Tugas-tugas Business Manager : 

a. Meluruskan strategi pemasaran cabang 

b. Memastikan tercapainya target pembiayaan cabang.  

c. Memastikan tercapainya target pendanaan cabang.  

d. Memastikan tercapainya target fee based income cabang.  

e. Memastikan kelayakan nota analisa pembiayaan.  

f. Memastikan kualitas aktiva produktif dalam kondisi terkendali dan 

pelaksanaan pengawalan terhadap seluruh nasabah cabang.  

g. Memastikan penyelamatan seluruh pembiayaan bermasalah di cabang.  

h. Memastikan ketepatan pembiayaan seluruh kewajiban nasabah 

cabang.  

i. Memastika implementasi standar pelayanan prima terhadap nasabah 

prioritas. 
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3. Manager Operational 

Tugas tugas Manager Operational : 

a. Membantu Pimpinan Cabang dalam mempersiapkan RKA dalam 

rangka mencapai target bisnis yang telah ditetapkan 

b. Mendukung Pinca dalam membina dan mengkoordinasikan unit-unit 

kerja di bawahnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan, 

terutama yang terkait dengan bidang operasional dan pelayanan. 

c. Memfungsikan bawahannya dalam melaksanakan tugas pekerjaan 

sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan Pimpinan Cabang guna 

mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi nasabahnya. 

d. Mengkoordinasi dan mengawasi semua bawahannya dalam rangka 

melaksanakan dan mencapai sasaran rencana kerja yang telah 

ditetapkan. 

e. Memastikan bahwa pengelolaan kas Kanca dan surat-surat berharga 

telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaga 

aset bank. 

f. Memastikan bahwa pelayanan kas, pelayanan dana jasa (termasuk 

devisa dan Surat Kredit Berjangka Dalam Negeri/SKBDN) dan 

pelayanan pinjaman serta kegiatan back office telah sesuai ketentuan 

guna menghindari resiko yang mungkin timbul. 

g. Memastikan bahwa semua keluhan nasabah atas pelayanan yang 

diberikan sudah ditindak lanjuti dengan benar sesuai dengan ketentuan 

http://jobdeskripsi.blogspot.co.id/2016/06/tugas-dan-tanggung-jawab-pimpinan-cabang.html
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yang berlaku untuk mewujudkan kepuasan nasabah dengan tetap 

memperhatikan kepentingan Bank. 

h. Melayani seluruh kebutuhan unit kerja di bawah Kanca/unit kerja 

lainnya dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai denan ketentuan yang 

berlaku untuk mencapai kepuasan nasabah dan menjaga kepentingan 

Bank. 

4. Recovery & Remedial Head 

Tugas tugas Recovery & Remedial Head : 

a. Melakukan pengumpulan kepada nasabah pembiayaan dengan kategori 

kolektibilitas 3,4,5 dan hapus buku ( HB ).  

b. Memproses usulan penyelamatan nasabah pembiayaan dengan kategori 

kolektibilitas 3,4,5  

c. Memproses usulan hapus buku nasabah pembiayaan dengan kategori 

kolektibilitas 3,4,5. 

5. Recovery & Remedial Assistant 

Tugas tugas Recovery & Remedial Assistant : 

a. Melakukan Collection kepada nasabah dengan kategori kolektibilitas 3, 

4, 5 dan hapus buku (HB).  

b. Memproses usulan penyelamatan nasabah pembiayaan dengan kategori 

kolektibilitas 3, 4, 5. 

c. Memproses usulan dan eksekusi penyelesaian nasabah dengan kategori 

3, 4, 5, & hapus buku (HB). 
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d. Memproses usulan hapus buku nasabah pembiayaan dengan kategori 

kolektibilitas 3, 4, 5. 

6. SME Financing Head 

Tugas tugas SME Financing Head : 

a. Memasarkan produk pembiayaan produktif ritel.  

b. Memproses permohonan pembiayaan produktif ritel  

c. Melakukan penilaian jaminan nasabah terkait proses permohonan 

pembiayaan produktif ritel.  

d. Mengelola pemantauan, melakukan collection dan memproses usulan 

pembiayaan produktif ritel dengan kategori kolektibilitas 1 dan 2. 

Memproses pengalihan pengelolaan nasabah pembiayaan produktif 

kepada Recovery & Remedial Head sesuai ketentuan. 

7. Consumer Sales Head 

Tugas tugas Consumer Sales Head : 

a. Meneliti permohonan kredit setelah perjanjian kredit dinyatakan efektif.  

b. Mengawasi penggunaan kredit dan mengikuti perkembangan nasabah. 

c. Memonitor dan mengawasi terpenuhinya persyaratan-persyaratn dalam 

perjanjian kredit dan jaminan Bank.  

d. Meneliti dan menilai laporan perkembangan perusahaan nasabah baik 

fisik maupun finansial.  

e. Membina nasabah guna perkembangan usahanya baik lisan maupun 

tulisan.  
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f. Melakukan usaha penagihan pembiayaan sesuai dengan perjanjian 

pembiayaan yang dilakukan dengan musyawarah maupun melalui  

g. badan penyelesain sengketa (BPS). 

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

berlaku. 

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh pimpinan cabang. 

8. Sales Assistant 

Tugas Sales Assistant : 

a. Memasarkan produk dan jasa konsumer dan institusi/kerjasama lembaga.  

b. Memasarkan produk pembiayaan konsumer.  

c. Memproses verifikasi awal permohonan pembiayaan konsumen.  

d.  Memproses permohonan pembiayaan talangan haji. 

9. Consumer Processing Head 

Tugas tugas Consumer Processing Head : 

a. Melakukan verifikasi data dan kelengkapan dokumen permohonan 

pembiayaan konsumer.  

b. Melakukan penilaian jaminan nasabah terkait proses permohonan 

pembiayaan konsumer, jika cabang belum mengikuti aktivitas setara 

transaksi. 

c. Memproses permohonan pembiayaan konsumer melalui aplikasi proses 

pembiayaan dan mengelola validitas datanya.  

d. Mengajukan keputusan atas pembiayaan konsumer yang telah diproses. 



 

 

 

23 

e. Melakukan pemeriksaan data sistem informasi debitur untuk 

pembiayaan produktif dan konsumer. 

10. Collection Assistant 

Tugas tugas Collection Assistant : 

a. Melakukan collection dan memproses usulan penyelamatan pembiayaan 

konsumer dengan kategori kolektibilitas 1 dan 2, termasuk atas nasabah 

non skoring agunan likuid.  

b. Memproses pengalihan pengelolaan nasabah pembiayaan konsumer 

kepada recovery dan remedial head sesuai ketentuan berlaku. 

11. Customer Service Head  

Tugas tugas Customer Service Head : 

a. Melayani informasi mengenai produk jasa dalam negeri dan luar negeri. 

b. Melayani semua jenis transaksi kas/tunai dan pemindahan. 

c. Mengelola kas besar dan Melayani kegiatan eksternal payment point, 

kontrol kas, kas mobil dan CAPEM (Cabang Pembantu). 

d. Mengelola transaksi giro, tabungan, deposito dan lain-lain. 

e. Melayani nasabah inti dan nasabah yang menggunakan jasa-jasa Bank 

yang hanya pada waktu transaksi saja atau pada waktu jatuh tempo sesuai 

kesepakatan dengan artian hanya satu kali transaksi saja selebihnya habis 

sesuai dengan kontrak atau kesepakatan yang ada. 

12. Teller  

Teller kantor cabang adalah unit yang bertanggung jawab atas transaksi 

uang tunai maupun non tunai yang terjadi pada kantor cabang. Teller 

memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut :  



 

 

 

24 

a. Menerima setoran dari nasabah (baik tunai maupun non tunai), kemudian 

melakukan posting di sistem komputer Bank. 

b. Melakukan pembayaran tunai kepada nasabah yang bertransaksi tunai di 

counter Bank, dan melakukan posting di sistem komputer Bank.  

c. Menjadi gerbang awal pengamanan Bank dalam mencegah peredaran 

uang dan warkat (cek atau bilyet giro) palsu.  

d. Menjalankan fungsi tag on dalam cross selling produk. 

e. Bertanggung jawab terhadap kesesuaian antara jumlah kas. 

13. Customer Service  

Customer Service adalah unit yang disediakan untuk melayani kebutuhan 

dan memberikan kepuasan kepada nasabah yang biasanya meliputi 

menjawab pertanyaan-pertanyaan atau memberikan informasi dan 

penanganan keluhan-keluhan yang berhubungan dengan produk dan 

pelayanan yang ditawarkan Bank kepada nasabah. Customer Service 

memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:  

a. Melayani pembukaan rekening tabungan, giro dan deposito dalam negeri. 

b. Melayani pembelian buku cek dan atau bilyet giro oleh nasabah.  

c. Melayani informasi mengenai produk dan jasa Bank dalam negeri.  

d. Melayani pembukaan dan penutupan kartu ATM.  

e. Melayani permohonan transaksi jasa dalam negeri. 

f. Melayani keluhan nasabah. 
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14. Operational Head 

Tugas tugas Operational Head : 

a. Mengelola langsung pegawai di unit administrasi domestik dan kliring 

dan melaksanakan kegiatan meliputi: Mengelola transaksi kliring 

termasuk KU/inkaso dalam negeri, Melaksanakan entry transaksi 

keuangan secara kliring/pemindahan ke dalam sistem, Mengelola daftar 

hitam/nasabah penarik cek kosong, Mengelola komunikasi cabang, 

Menyelesaikan transaksi daftar pos terbuka (DPT) rupiah. 

b.  Mendukung dan mensupport berjalannya program-program peningkatan 

budaya pelayanan (service culture enhancement). 

 

15. Financing Support Assistant 

Tugas tugas Financing support Assistant : 

a. Mengelola proses administrasi pembiayaan (akad, pengikatan, skp, 

ceklist, asuransi, dokumen to be obtained, dan lain-lain).  

b. Memproses transaksi pencairan pembiayaan pendebetan angsuran dan 

pelunasan. 

c. Mengelola rekening pembiayaan termasuk perubahan data rekening dan 

jaminan. 

d. Mengelola penyimpanan dokumen pembiayaan dan dokumen jaminan 

pembiayaan.  

e. Mengelola laporan kepada regulator terkait data debitur. 

f. Mengelola hubungan dengan notaris. 
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16. Operational Assistant 

Tugas tugas Operational assistant : 

a. Melakukan pembukuan transaksi cabang.  

b. Memproses transaksi kliring.  

c. Mengelola daftar hitam nasabah.  

d. Menyelesaikan daftar pos terbuka.  

e. Memproses pembukuan garansi Bank,L/C,dan SKBDN. 

f. Melaksanakan fungsi financing support assistant apabila dibutuhkan. 

17. General Affairs Head 

Tugas tugas General Affairs Head : 

a. Bertanggung jawab atas penyimpanan, penyusunan, keberadaan serta 

kerapian dokumen transaksi harian tersebut.  

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

(BUMT, hak cuti, lembur dan lain-lain) serta perubahan data karyawan, 

terutama yang berhungan dengan personil file.  

c. Melayani kebutuhan karyawan dalam reimbursement kesehatan, uang, 

makanan, transport dan lembur.  

d. Membuat administrasi kebutuhan karyawan dalam hal mengambil cuti 

reguler maupun tahunan dan mengatur jadwal cuti sehingga tidak 

mengatur aktivitas kantor.  

e. Melayani perjuangan dinas karyawan dalam hal yang berhubungan 

dengan biaya perjalanan dinas karyawan. 
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f. Membuat surat memo, dan mengirimkan untuk kepentingan cabang 

yang berhubungan langsung dengan pimpinan cabang dan manager 

operasi. 

g. Memfile surat, memo keluar dan masuk. 

h. Melaksanakan tugas rekrutment apabila dibutuhkan penambahan 

karyawan. 

i. Mengurus pembayaran dan pelaporan PPH pasal 21 karyawan ke kantor 

pelayanan pajak. 

j. Memelihara dan menjaga kerahasian perusahaan dan karyawan. 

k. Menjalin instruksi lain dari atasan dengan baik. 

l. Melakukan cash count terhadap uang tunai yang berada di teller 

maupun di khasanah minimal sebulan sekali.  

m. Melakukan cash count petty cash periksaan rutin materai temple 

sebulan sekali.  

n. Bertanggung jawab atas percetakan cek dan BG yang diminta bagian 

CS. 

o. Membina suasana kerja yang harmonis dan kondusif yang mendukung 

pencapaian target Bank BNI Syariah cabang.  

p. Mengadministrasikan statement rekening giro nasabah dan memantau 

pengirimannya serta mereview dokumen-dokumen yang kembali ke 

Bank. 
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18. Security 

     Security adalah unit paling depan sebuah perusahan yang pertama kali 

bertemu nasabah sekaligus menjadi pintu pertama pelayanan terhadap 

nasabah yang akan melakukan suatu kebutuhan transaksi di Bank. Security 

memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut:  

a. Menjaga situasi dan kondisi bank agar tetap aman dan nyaman bagi 

nasabah. 

b. Menjaga kelancaran dan ketertiban aktivitas di dalam Bank.  

c. Membantu nasabah yang butuh akan informasi umum berkisar kebutuhan 

transaksi yang akan dilakukan nasabah.  

d. Membantu mengarahkan nasabah ke bagian yang sesuai dengan 

kebutuhan transaksinya. 

19. Office Boy 

     Office Boy merupakan supporting yang memberikan pelayanan, baik 

kepada pegawai juga pada nasabah. Office Boy termasuk bagian yang 

terpenting di sebuah perusahaan, meskipun terletak pada hierarki tapi 

pengaruh nya terasa pada semua bagian yang ada pada sebuah perusahaan. 

Tugas dan tanggung jawab office boy adalah : 

a. Menjaga kebersihan kantor. 

b. Menjaga kelengkapan dan peralatan kantor. 

c. Membantu pegawai ketika di butuhkan. 

d. Mobilitas dalam hal pembelian peralatan dan perlengkapan kantor. 
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20. Driver 

Driver berfumgsi untuk mobilitas, tugas dan tanggung jawab yaitu : 

a. Menunjang kelancaran transportasi yang diperlukan kantor. 

b. Mengurus dan merawat mobil agar tetap bersih dan siap pakai. 

c. Melaporkan kerusakan kendaraan agar segera dilakukan perbaikan. 

d. Bersama petugas kantor dan satpam membawa uang setoran dari 

Kantor Cabang utama ke Kantor Cabang pembantu, atau sebaliknya. 

 

E. Produk dan Layanan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru 

1. Penghimpunan Dana 

a. BNI Dollar iB Hasanah. 

Tabungan yang dikelola dengan akad wadi’ah dan mudharabah 

yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi Nasabah 

Perorangan dan Non Perorangan dalam mata uang USD.
25

 

b. BNI SimPel iB Hasanah. 

Produk simpanan untuk siswa/pelajar dengan fitur yang menarik 

dan persyaratan yang sangat mudah sehingga mendorong budaya 

menabung sejak dini. BNI SimPel iB Hasanah dilengkapi dengan Kartu 

ATM SimPel iB.
26

 

c. BNI Baitullah iB Hasanah. 

Tabungan Haji & Umrah yang dikelola secara Syariah sebagai 

sarana pembayaran haji untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat 

                                                             
25

 https://www.bnisyariah.co.id/id-id/, Diakses pada 01 Februari 2019. 
26

 Brosur Dapatkan Kebaikan dari Produk Dana Hasanah. 
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menunaikan ibadah Haji dan perencanaan ibadah Umrah dalam mata 

uang Rupiah dan USD. BNI Baitullah iB Hasanah dilengkapi dengan 

Katu Haji & Umrah Indonesia sebagai kartu ATM/debit yang dapat 

digunakan di Tanah Suci dan Tanah Air. BNI Baitullah iB Hasanah 

tersedia dalam akad Mudharabah atau Wadi’ah.
27

 

d. BNI Prima iB Hasanah. 

Tabungan bagi nasabah “High Networh” berakad Mudharabah 

dengan bagi hasil kompetitif dan akad Wadi’ah serta manfaat berupa 

fasilitas transaksi e-Banking, perlindungan asuransi jiwa dan fasilitas 

Executive Lounge bandara yang telah bekerja sama dengan BNI Syariah. 

BNI Prima iB Hasanah dilengkapi dengan Zamrud Card.
28

  

e. BNI Tunas iB Hasanah. 

Tabungan yang diperlukan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia 

dibawah 17 tahun. Tabungan ini disertai dengan kartu ATM Debit (Tunas 

card) atas nama anak dan SMS notifikasi ke orang tua. BNI Tunas iB 

Hasanah tersedia dalam akad Mudharabah atau Wadi’ah.
29

 

f. BNI Bisnis iB Hasanah. 

Tabungan dengan informasi transaksi dan mutasi rekening yang 

lebih detail, bagi hasil yang kompetitif, serta berbagai fasilitas transaksi 

e-Banking. BNI Bisnis iB Hasanah dilengkapi dengan Hasanah Debit 
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Gold. BNI Bisnis iB Hasanah tersedia dalam akad Wadi’ah dan 

Mudharabah.
30

 

g. BNI iB Hasanah. 

Tabungan dengan berbagai fasilitas transaksi e-Banking seperti 

Internet Banking, SMS Banking, Mobile Banking, dan lain-lain. BNI iB 

Hasanah dilengkapi dengan Hasanah Debit Silver sebagai kartu 

ATM/Debit yang dapat digunakan untuk transaksi di merchant 

MasterCard seluruh dunia. BNI iB Hasanah tersedia dalam akad 

Mudharabah atau Wadi’ah.
31

 

h. BNI Tapenas iB Hasanah. 

Tabungan perencanaan berakad Mudharabah dengan sistem 

setoran bulanan yang bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana 

masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun 

rencana lainnya. 
32

 

i. BNI TabunganKu iB Hasanah. 

BNI TabunganKu iB Hasanah ialah produk simpanan dana dari 

Bank Indonesia yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah dengan akad 

Wadi’ah dalam mata uang Rupiah untuk meningkatkan kesadaran 

menabung masyarakat.
33

 

 

 

                                                             
30

 Brosur BNI Syariah KC Pekanbaru.  
31

 Brosur BNI Syariah KC Pekanbaru. 
32

 Brosur Produk iB Tapenas Hasanah BNI Syariah Pekanbaru. 
33

 Brosur BNI Syariah KC Pekanbaru.  



 

 

 

32 

j. BNI Deposito iB Hasanah. 

BNI Deposito iB Hasanah yaitu investasi berjangka yang dikelola 

berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan 

perusahaan, dengan menggunakan akad mudharabah.
34

 

k. BNI Giro iB Hasanah. 

BNI Giro iB Hasanah adalah simpanan transaksional dalam mata 

uang IDR dan USD yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan 

pilihan akad Mudharabah Mutlaqah atau Wadi’ah Yadh Dhamanah yang 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, 

Bilyet Giro, Sarana Perintah pembayaran lainnya atau dengan Pemindah 

bukuan.
35

 

2. Penyaluran Dana  

a. BNI Giya iB Hasanah. 

BNI Griya iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang 

diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, 

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

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

besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan 

membayar kembali masing-masing calon nasabah. 

Akad: Murabahah, Musyarakah Mutanaqisah.
36
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b. BNI Multiguna iB Hasanah 

Fasilitas Pembiayaan Konsumtif yang diberikan kepada anggota 

masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif dan/atau jasa 

sesuai prinsip syariah dengan disertai agunan berupa tanah dan bangunan 

yang ditinggali berstatus SHM atau SHGB dan bukan barang yang 

dibiayai. 

Akad: Murabahah atau Ijarah Multijasa dan Hawalah.
37

 

c. BNI Oto iB Hasanah 

BNI Oto iB Hasanah dalah fasilitas pembiayaan konsumtif 

murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian 

kendaraan bermotor yang dibayar dengan pembiayaan ini. 

Akad: Murabahah.
38

 

d. BNI Emas iB Hasanah 

BNI Emas iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan yang 

diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang 

diangsur setiap bulannya melalui akad murabahah (jual beli).
39

 

e. BNI CCF iB Hasanah 

CCF iB Hasanah adalah pembiayaan yang dijamin dengan agunan 

likuid, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, dan 

Tabungan yang diterbitkan BNI Syariah. 

Akad: Murabahah dan Ijarah Multijasa.
40
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f. BNI Fleksi Umrah iB Hasanah 

Pembiayaan konsumtif bagi anggota masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan pembelian Jasa Paket Perjalanan Ibadah Umroh melalui BNI 

Syariah yang telah bekerja sama dengan Travel Agent sesuai dengan 

prinsip syariah.  

Akad: Ijarah Multijasa.
41

 

3. Produk Jasa/Layanan 

1. 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.
42

 

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.
43

 

c. Kliring  

 Kliring adalah suatu tata cara perhitungan surat-surat berharga dari 

peserta kliring terhadap Bank peserta kliring lainnya agar perhitungan 
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tersebut terselenggara dengan mudah, aman serta dapat memperlancar 

lalu lintas pembayaran giral, dengan akad Al-Wakalah.
44

 

 

2. 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, 

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.
45

 

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.
46

 

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 
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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).
47

 

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

kami sediakan bagi anda yang mobilitasnya tinggi. Anda bisa 

melakukan transaksi perbankan melalui handphone, semudah 

melakukan SMS ke rekan atau mitra bisnis anda.
48

 

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 

referensi Bank, penyetoran pajak, pembayaran rekening listrik dan 

lain-lain.
49
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

A.  Implementasi 

1. Pengertian Implementasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi 

artinya pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum implementasi 

adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara 

cermat dan rinci (matang).
50

 Implementasi adalah proses yang mengubah 

strategi dan rencana pemasaran menjadi tindakan pemasaran untuk 

mencapai sasaran. Implementasi mencakup kegiatan sehari-hari, dari bulan 

ke bulan yang secara efektif melaksanakan rencana pemasaran.
51

 

Implementasi menurut para ahli, yaitu : 
52

 

1. Menurut Prof. Tachjan (2006), arti implementasi adalah suatu tindakan 

atau kegiatan yang dilakukan setelah adanya kebijakan.  

2. Menurut Budi Warno, arti impelentasi adalah suatu tindakan yang harus 

dilakukan oleh sekelompok individu yang ditunjuk dalam penyelesaian 

suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.  

3. Menurut Hanifah Harsono, arti implementasi adalah suatu proses untuk 

melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik 

kedalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka 

penyempurnaan suatu program.  
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4. Menurut Nurdin Usman, arti impelementasi adalah suatu yang 

bermuara pada aktivis, aksi, tindakan atau aktivitas yang dilakukan 

secara sistematis dan terikat oleh mekanisme. Dengan begitu 

implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang 

terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. 

5. Menurut Solichin Abdul Wahab, arti implementasi adalah segala 

tindakan yang dilakukan, baik individu maupun kelompok di dalam 

pemerintah atau swasta, yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan 

yang telah ditentukan dalam keputusan kebijakan. 

6. Menurut Presman dan Wildavsky, arti implementasi adalah suatu 

tindakan untuk melaksanakan, mewujudkan, dan menyelesaikan 

kewajiban maupun kebijakan yang telah dirancang.   

Jadi dari pengertian dan penjelasan para ahli bisa disimpulkan bahwa 

implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Keduanya bertujuan 

untuk mencari bentuk tentang hal yang telah disepakati. 

2. Tujuan Implementasi  

  Mengacu pada pengertian implementasi tersebut, adapun beberapa 

tujuan impelementasi adalah sebagai berikut : 
53

 

1. Tujuan utama impelentasi adalah untuk melaksanakan rencana yang 

telah disusun dengan cermat, baik oleh individu ataupun kelompok.  

2. Untuk menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur dalam 

penerapan rencana atau kebijakan.  
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3. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak di capai dalam 

perencanaan atau kebijakan yang telah dirancang.  

4. Untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam menerapkan suatu 

kebijakan atau rencana sesuai dengan yang diharapkan. 

5. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana 

yang telah dirancang demi perbaikan atau peningkatan mutu.  

 

B. Produk 

Secara umum definisi produk adalah sesuatu yang dapat memenuhi 

kebutuhan dan keinginan pelanggan. Sedangkan pengertian produk menurut 

Philip Kotler adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

mendapatkan perhatian untuk dibeli, untuk digunakan atau dikonsumsi yang 

dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan.
54

 

Dari pengertian dapat disimpulkan bahwa produk adalah sesuatu yang 

memberikan manfaat baik dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari atau 

sesuatu yang ingin dimiliki oleh konsumen.Agar produk yang dibuat laku 

dipasaran, maka penciptaan produk haruslah memperhatikan tingkat kualitas 

yang sesuai dengan keinginan nasabahnya.  

Produk yang berkualitas tinggi artinya memiliki nilai yang lebih baik 

dibandingkan dengan produk pesaing atau produk plus. Bagi dunia perbankan 

produk plus harus selalu diciptakan setiap waktu, sehingga dapat menarik 

minat calon nasabah yang baru atau dapat mempertahankan nasabah yang 
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sudah ada sekarang ini. Ada banyak keuntungan yang dapat dipetik dengan 

adanya produk plus, misalnya :
55

 

1. Untuk meningkatkan penjualan. 

2. Menimbulkan rasa bangga bagi nasabahnya. 

3. Menimbulkan kepercayaan. 

4. Menimbulkan kepuasan. 

Dalam menciptakan produk plus tidaklah mudah. Produk plus yang 

diciptakan haruslah memiliki keunggulan dan kelebihan jika dibandingkan 

dengan produk pesaing. Untuk menciptakan produk plus maka diperlukan 

kondisi-kondisi yang satu sama lainnya saling mendukung. Kondisi-kondisi 

untuk menciptakan produk plus tersebut sangat tergantung dari :
56

 

1. Pelayanan yang prima, karena produk Bank sangat tergantung dari 

pelayanan yang diberikan oleh karyawan Bank, maka kualitas 

pelayanan sangat menentukan keunggulan produk tersebut. 

2. Pegawai yang professional. 

3. Sarana dan prasarana yang dimiliki haruslah dapat memberikan 

pelayanan yang cepat dan tepat, sehingga nasabah merasa puas setiap 

pelayanan yang diberikan. 

4. Lokasi dan layout gedung serta ruangan. Lokasi Bank yang diinginkan 

adalah lokasi yang mudah dijangkau serta layout yang dapat 

memberikan kenyamanan dan keamanan bagi nasabahnya. 

5. Nama baik Bank yang ditunjukkan dari citra dan prestasi Bank. 
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C. Tabungan 

1. Pengertian 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, dan tabungan. Dalam hal ini akan dikupas mengenai tabungan 

dalam perbankan.
57

 

Tabungan adalah simpanan 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 wadi’ah 

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.
58

  

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 
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tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip 

wadi’ah dan mudharabah.
59

  

Tabungan wadi’ah adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah 

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.
60

 

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.
61

 

Tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan (funding) yang 

dananya disimpan pada suatu rekening. Setiap saat dan kapan saja pemilik 

tabungan dapat menarik uangnya baik tunai maupun non tunai (pindah 

buku, transfer ke Bank lain) melalui mesin ATM atau Teller. Tabungan 

boleh dibuka oleh karyawan, ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, 

disamping pengusaha juga dan lain-lain. 

Nasabah umumnya diberikan buku tabungan untuk media 

pencatatan setoran maupun tarikan, tetapi ada juga produk tabungan yang 

tanpa buku. Sebagai alat penarikan tabungan adalah berupa slip tarikan 
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(via teller) atau kartu ATM (via ATM). Pada saat sekarang produk 

tabungan dikemas dan dimodifikasi produk sehingga kelihatan lebih 

menarik dan cantik dengan segmentasi yang berbeda dan keuntungan yang 

berbeda-beda pula
62

 

Tabungan (saving deposit) adalah jenis simpanan yang sangat 

populer di lapisan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota 

sampai pedesaan. Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat 

dikenal oleh masyarakat, karena sejak sekolah dasar anak-anak sekolah 

sudah dikenalkan dengan tabungan, meskipun masih bersifat menabung 

di sekolah.
63

 

Hal ini secara tidak langsung pihak sekolah memperkenalkan 

kepada anak-anak untuk berhemat dengan menabung. Meskipun tabungan 

tersebut sifatnya bukan tabungan seperti yang diterapkan di Bank, akan 

tetapi setidaknya istilah tabungan sudah diperkenalkan kepada kita sejak 

kecil. 

Dalam perkembangan zaman, masyarakat saat ini justru 

membutuhkan Bank sebagai tempat menyimpan uangnya. Hal ini 

disebabkan karena keamanan uangnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

Simpanan tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang 

diperlukan oleh masyarakat untuk menyimpan uangnya, karena merupakan 
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jenis simpanan yang dapat dibuka dengan persyaratan yang sangat mudah 

dan sederhana.
64

 

Persyaratan untuk dapat membuka rekening tabungan, masing-

masing Bank berbeda. Akan tetapi, pada umumnya bank memberikan 

persyaratan yang sama pada setiap Bank yaitu setiap masyarakat yang 

ingin membuka rekening tabungan perlu menyerahkan fotokopi identitas, 

misalnya KTP, SIM, paspor dan identitas lainnya. 

Disamping itu, setiap Bank akan memberikan persyaratan tentang 

setoran awal, minimal, serta saldo minimal yang harus disisakan. Saldo 

minimal ini diperlukan apabila tabungan akan ditutup, maka terdapat saldo 

yang akan digunakan untuk membayar biaya administrasi penutupan 

tabungan.
65

 

Dalam abad modern, Bank melakukan inovasi produk tabungan 

dengan berbagai jenis. Berbagai jenis dan variasi tabungan yang 

ditawarkan oleh setiap Bank dengan berbagai keunggulannya karena Bank 

sedang menghadapi persaingan ketat dalam menghimpun dana masyarakat 

melalui produk tabungannya. Beberapa contoh tabungan yang ditawarkan 

oleh Bank antara lain :
66

 

1)  Tabungan Bunga Harian. 

2)  Tabungan Pendidikan. 

3)  Tabungan Autosave. 
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4) Tabungan Berhadiah. 

5) Tabungan Dengan Asuransi. 

6) Dan berbagai jenis tabungan lainnya yang dikembangkan oleh Bank 

umum devisa maupun Bank non devisa. 

2. Sarana Penarikan Simpanan Tabungan 

2. Buku Tabungan. 

Persyaratan formal buku atau kartu tabungan sekurang-kurangnya 

memuat: 

a.  Tanda Tangan Pejabat Bank dan Tanda Tangan Nasabah. 

b.   Data Nasabah. 

c.   Nomor Rekening. 

d.   Daftar Mutasi. 

e.   Ketentuan Umum dan Persyaratan.
67

 

3. Automatic Teller Machine (ATM)/ Debit Card. 

 ATM merupakan sarana penarikan tabungan yang menggunakan 

kemajuan teknologi dan mampu memberi banyak kemudahan serta 

manfaat bagi pemilik rekening tabungan. Persyaratan formal minimal 

yang harus dimiliki ATM adalah sebagai berikut : 

a. Nomor Kartu (terdiri dari prefix number Bank, kode cabang, 

sequence, dan nomor rekening nasabah. 

b. Nama nasabah (sesuai keinginan nasabah: antara mencantumkan 

nama atau tidak ). 

                                                             
67

 Ibid, h. 57. 



 

 

 

46 

c. Specimen tanda tangan nasabah. 

d. Data Bank penerbit. 

e. Magnetic Stream. 
68

 

4. Layanan SMS Banking dan Mobile Banking. 

Pesatnya perkembangan teknologi juga memberi manfaat pada 

peningkatan pelayanan dan fasilitas yang diberikan Bank syari’ah 

kepada nasabahnya. Layanan SMS Banking/Mobile Banking 

menjadi salah satu daya Tarik nasabah menggunakan produk 

simpanan/tabungan. Layanan ini bisa dilakukan oleh nasabah 24 jam 

hanya digenggaman dan nasabah tidak perlu capek-capek pergi ke 

ATM atau antrian di kantor Bank.
69

 

3. Tujuan dan manfaat tabungan : 

1) Bagi Bank : 

a. Sebagai sumber pendanaan bank baik dalam bentuk rupiah maupun 

valuta asing. 

b. Salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa (fee based income) 

dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening tabungan oleh nasabah. 

2) Bagi nasabah : 

a. Kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal 

penyetoran, penarikan, transfer, dan pembayaran transaksi yang 

fleksibel. 
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b. Dapat memperoleh bonus atau bagi hasil.
70

 

4. Landasan Hukum Tentang Tabungan : 

Landasan hukum produk Tabungan iB Tapenas Hasanah mengacu 

pada prinsip mudharabah mutlhaqah sebagai berikut  

1. Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 : 

َزةً َعه  َٰٓ أَن تَُكىَن تَِجَٰ ِطِل إَِلَّ لَُكم بَْيىَُكم بِٱْلبََٰ ۟ا أَْمَىَٰ َٰٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَه َءاَمىُى۟ا ََل تَأُْكلُىَٰٓ ۞ يََٰ

َ َكاَن بُِكْم َرِحيًما ۟ا أَوفَُسُكْم ۚ إِنَّ ٱَّللَّ ىُكْم ۚ َوََل تَْقتُلُىَٰٓ   تََزاٍض مِّ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 

suka di antara kamu (Q.s An-Nisa:29). 

Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa salah satu syarat sahnya 

nasabah menitipkan uangnya untuk ditabung di Bank dengan kesepakatan 

suka sama suka atau bisa dikatakan nasabah mempercayakan uangnya 

untuk dikelola oleh Bank sesuai dengan prinsip syariah yang kemudian 

keuntungan dibagikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di awal dan 

disepakati kedua belah pihak. 

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 

April 2000 tentang tabungan: “Tabungan yang dibenarkan, yaitu 

tabungan yang berdasarkan prinsip syariah”. 

3. UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 ayat 9 “Tabungan 

adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut 
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syarat yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, 

dan alat lainnya yang bisa dipersamakan dengan itu”. 

4. UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan 

bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah 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.
71

   

5. Petunjuk pelaksanaan pembukaan kantor Bank syariah, BI, 1999. 

6. PBI No 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan 

usahanya yang diantaranya meliputi upaya penghimpunan dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi. 

 

D. Tabungan BNI Tapenas 

BNI Syariah semula bernama Unit Usaha Syari’ah Bank Negara 

Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT BNI Persero, Tbk. Sejak 

2010, Unit Usaha BNI Syariah berubah menjadi Bank umum syariah dengan 

nama PT Bank BNI Syariah. Bank ini memiliki visi menjadi Bank syariah 

pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja dengan salah satu 
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misinya yaitu memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa 

perbankan syariah.
72

 

Ada banyak poduk penghimpunan dana yang secara teknis finansial 

dikembangkan sebuah lembaga keuangan Islam termasuk BNI Syariah. Bank 

syariah atau lembaga keuangan syariah untuk menggunakan dan 

memanfaatkan uang atau dan titipannya, sedangkan Bank atau lembaga 

keuangan syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana yang disertai hak 

untuk menggunakan atau memanfaatkan dana dari pihak nasabah. Hubungan 

diantara pihak ketiga adalah kemitraan.
73

 

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 

Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah 

simpanan 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.
74

 Adapun yang dimaksud dengan 

tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip 

syariah.
75

  

Dalam Islam menabung sangatlah dianjurkan, karena dengan 

menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan 

perencanaan yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak 

diinginkan. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung 

                                                             
72

 https://www.cermati.com/tabungan-syariah/tabungan-ib-tapenas-hasanah, diakses pada 

tanggal 20 Maret 2020. 
73

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

Grafindo Persada, 2004), h. 62. 
74

 Edy Wibowo, Mengapa Memilih Bank Syariah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 25. 
75

 Adiwarman  A. Karim, op.cit, h. 297. 

https://www.cermati.com/tabungan-syariah/tabungan-ib-tapenas-hasanah


 

 

 

50 

telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok agar 

lebih baik. Dalam Firman Allah SWT Surat An-Nisa Ayat 8 : 

  ۞  َوإَِذا َحَضَز اْلقِْسَمتَ أُولُى اْلقُْزبَىَٰ َوالْيَتَاَمىَٰ َواْلَمَساِكيُه فَاْرُسقُىهُْم ِمْىهُ 

  َوقُىلُىا لَهُْم قَْىًَل َمْعُزوفًا. 

Artinya:  Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim 

dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu 

(sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang 

baik. (Q.s An-Nisa ayat : 8).
76 

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa bersikap hemat tidak berarti 

kikir dan bakhil. Karena yang dimaksud hemat di sini adalah menggunakan 

sesuatu dengan tidak berlebih-lebihan atau sesuai keperluan saja. Sedangkan 

kikir atau bakhil adalah sikap terlalu menahan diri dari belanja sehingga untuk 

keperluan sendiri yang pokok pun sedapat mungkin ia hindari, apalagi 

memberikannya kepada orang lain. Dengan kata lain, ia berusaha agar uang 

miliknya tidak dikeluarkan, tetapi berupaya agar orang lain memberikan uang 

kepadanya. Ia akan terus menyimpan dan memupuknya.
77

 

Tabungan iB Tapenas Hasanah adalah tabungan perencanaan berjangka 

waktu dengan sistem setoran bulanan yang dikelola secara syariah dengan akad 

mudharabah mutlhaqah, membantu menyiapkan rencana masa depan seperti 

rencana liburan, pernikahan, ibadah umroh ataupun pendidikan untuk anak. 
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Dilengkapi dengan asuransi jiwa, Tabungan iB Tapenas Hasanah dapat 

membantu mewujudkan rencana masa depan yang lebih baik.
78

  

BNI Tapenas (Tabungan Perencanaan Masa Depan) adalah simpanan 

berjangka untuk membantu mewujudkan tujuan masa depan dengan lebih 

aman. Dengan mendapatkan keuntungan jangka waktu menabung yang 

fleksibel hingga 18 tahun dan Gratis asuransi jiwa hingga Rp 1 Milyar. 

Rencanakan kemapanan finansial Anda untuk mendapatkan 

kenyamanan di masa depan. BNI memudahkan Anda merencanakan impian 

Anda dengan produk tabungan rencana. Memiliki tabungan rencana berarti 

Anda telah mempersiapkan secara disiplin, kemapanan finansial Anda untuk 

jangka pendek dan jangka panjang. Pada saat jatuh tempo, akumulasi dana dan 

pengembangannya secara otomatis akan ditransfer ke rekening afiliasi nasabah 

sehingga nasabah tidak perlu datang ke cabang pada saat tabungan jatuh 

tempo.
79

 

Tabungan iB Tapenas Hasanah menggunakan prinsip mudharabah 

mutlhaqah yaitu, akad antara pihak pemilik modal (shahibul 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.
80
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian terhadap Implementasi produk tabungan iB 

Tapenas Hasanah pada bank BNI Syariah KC Pekanbaru, maka peneliti 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Implementasi dalam produk Tabungan iB Tapenas Hasanah yaitu Sebelum 

membuka rekening tabungan iB Tapenas Hasanah nasabah di haruskan 

memiliki rekening induk berupa rekening tabungan iB Hasanah atau 

tabungan iB Bisnis Hasanah. Setiap bulannya secara auto dari rekening 

induk. Penarikan hanya dapat dilakukan pada saat penutupan jatuh tempo.  

2. Keunggulan produk tabungan iB Tapenas Hasanah adalah tersedia pilihan 

jangka waktu yang lama minimal 1 tahun s/d maksimal 18 tahun, memiliki 

Bagi hasil yang lebih tinggi, mendapatkan manfaat perlindungan asuransi 

jiwa yang besar hingga Rp. 1.000.000.000,- Biaya administrasi bulanan 

yang ringan hanya Rp. 500,-/ bulan dan biaya setoran awal yang ringan 

hanya Rp. 100.000. 

 
B. Saran 

 Saran-saran yang hendak penulis sampaikan di antaranya adalah sebagai 

berikut: 

1. BNI Syariah KC Pekanbaru harus tetap mempertahankan dan 

mengembangkan  inovasi  tabungan iB  Tapenas  Hasanah yang  lebih  

dan berbeda  dengan  produk-produk lainnya tanpa meninggalkan prinsip 
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syariah yang telah digunakan, tetap memberikan service exellent yang 

memuaskan pada nasabah, agar pemasaran produk tabungan iB Tapenas 

Hasanah cepat diterima oleh masyarakat.  

2.  BNI Syariah KC Pekanbaru harus bisa menempatkan tim marketing dan 

customer service yang handal dan paham akan akad-akad syariah pada 

tiap-tiap Kantor Cabang, dalam pembagian bagi hasil harus dapat 

memperhatikan  pola-pola  yang digunakan agar tidak terjadi resiko-

resiko  yang  timbul  kemudian  hari.  
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