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ABSTRAK 

 

Tiya Imelsya Malik(2020): Implementasi Akad Mudharabah Pada 

Produk Tabungan Haji di BRI Syariah 

KC Pekanbaru 

 

 Perbankan syariah merupakan salah satu jenis kegiatan perbankan yang 

kegiatannya didasarkan pada prinsip syariah, yang terbebas dari riba.Penelitian ini 

dilatar belakangi oleh produk tabungan haji di Bank BRISyariah KC Pekanbaru 

yang menjadi produk unggulan.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana 

penerapan akad mudharabah pada produk Tabungan Haji di BRI Syariah KC 

Pekanbaru dan Untuk mengetahui analisis SWOT implementasi akad  

mudharabah pada produk tabungan haji di BRI Syariah KC Pekanbaru 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif, data yang 

diperoleh dalam  penelitian ini juga berupa data primer dan data sekunder yaitu 

dimana penulis mendapatkan data-data dari hasil observasi, wawancara maupun 

dokumentasi selama magang 2 bulan di Bank BRISyariah KC Pekanbaru tentang 

penerapan akad mudharabah pada produk tabungan haji sesuai penjelasan 

nasabah yang sudah diteliti. 

 

 Hasil penelitian ini adalah implementasi akad mudharabah pada produk 

tabungan haji di Bank BRISyariah KC Pekanbaru telah dilaksanakan sesuai 

prinsip syariah dan telah sesuai dengan Fatwa DSN – MUI yang menetapkan 

fatwa No: 02/ DSN/MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa tabungan yang tidak 

dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip bunga dan 

tabungan yang dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang menggunakan 

prinsip mudharabah, serta mekanisme pembukaan rekening sampai dengan 

penutupan rekening tabungan haji juga tidak jauh seperti bank syariah lainnya.  

Dari hasil Analisis SWOT adalah strategi yang cocok digunakan oleh BRISyariah  

KC Pekanbaru  adalah  strategi  SO  (Strengths Opportunities Strategies) yaitu 

menggunakan kekuatan dalam memanfaatkan peluang. 

 

Kata kunci : Tabungan Mudharabah, Tabungan Haji, Analisis SWOT 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bank merupakan lembaga perantara keuangan atau biasa disebut financial 

intermediary. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktiftasnya 

berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan 

dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan 

utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain: 

(1) memindahkan uang; (2) menerima dan membayarkan kembali uang 

nasabah;(3) membeli dan menjual surat beharga; dan (4) memberi jaminan bank.
1
 

Maka dari itu kegiatan bank akan berjalan dengan adanya nasabah dalam 

menggunakan produk yang ada di bank maupun jasa-jasa yang telah disediakan 

oleh bank. 

Lahirnya perbankan syariah di Indonesia dengan beroperasinya bank 

Indonesia pada tahun 1992 M yang mempunyai bentuk operasionalisasi jauh 

berbeda dengan perbankan konvensional diharapkan akan memenuhi kebutuhan 

yang sangat urgent bagi umat islam di Indonesia dalam menggunakan jasa 

perbankan secara syariah. perbedaan yang mendasar antara perbankan syariah 

dengan perbankan konvensional adalah adanya larangan riba (bunga).
2
 Karena 

riba dalam Al-Quran diparsamakan dengan bunga yang hukumnya haram. 

Keharaman mengacu pada ayat Al-Quran Al-Baqarah (2):275: 

                                                             
1
 Muhammad, Manajmen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN 

2005), h. 1 
2
 Evi Yupitri, Raina Linda Sari, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non 

Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah di Medan”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol 1No 1, 

(Desember 2012),h. 46 
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ِيوَ  ََٱَّلذ ُكلَُن 
ۡ
َْي أ ا َٰ ََٱلّرِب  َُم ُق َي  ا ه  َل  َإَِلذ ُقَُمَن  َي  ِيَل  ََٱَّلذ ًُ ُط تذ ت خ  ٰوَُي  ۡيط  ََٱلشذ ِنو 

 َ ّسِ ََٱلۡه  ا ه  َإِنذ ْ َٓا ُ َق ال ۡم ٍُ نذ
 
َةِأ ٰلِك  ََٱۡۡل ۡيعَُذ  َْ ِنۡثُل ا َٰ ََٱلّرِب  لذ ح 

 
أ َُو  ََٱۡۡل ۡيعَ َٱّللذ م  رذ َْ و ح  ا َٰ َٱلّرِب 

آء هَُ وَح  ه  ّبًََِِۥف  ثَّٞنِوَرذ َِۡغظ  َٰف ََۦم  ًََُٱىت ه  ۡمُرهََُۥف ل 
 
أ َو  ل ف  اَس  ََۥَٓن  ِهَإَِل  د ََٱّللذ ۡوََع  و ن 

ُٰبَ ۡصح 
 
َأ َٰٓئِك  ْول 

ُ
ََٱنلذارَِ ف أ ون  ِِٰلُ اَخ   ٍ ۡمَفِي ٌُ٢٧٥ََ
   

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran tekanan penyakit gila, keadaan yang demikian itu, 

adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah 

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-

orang yang telah sampai baginya apa yang telah diambilnya 

dahulu, dan urusannya(terserah) kepada Allah. Orang-orang 

yang kembali mengambil riba, maka orang itu penghuni-

penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”
3
 

 

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT telah 

mengharamkan riba. Kultur yang dibangun perbankan syariah adalah membangun 

sistem bagi hasil (profit and loss sharing system) yang menjadi prinsip dasar 

operasional perbankan syariah.
4
 

Indoneisa merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya 

beragama islam. Dalam menjalankan kewajibannya ada beberapa yang harus 

ditunaikan sebagai umat muslim yaitu menunaikan rukun islam dimana didalam 

rukun islam salah satunya yaitu menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Ibadah 

haji yaitu menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksankan 

amalan-amalan ibadah tertentu pula pada waktu yang sudah ditentukan yaitu pada 

                                                             
3
 Departemen Agam RI, “Tarjamah Al-Quran Al Karim”(Bandung: PT. Al-

Ma‟arif:19960, surat Al-Baqarah,ayat 275,h, 43 
4
 Evi, Raina, Op.Cit, h. 46 
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tanggal 8 sampai dengan 9 dzulhijah. Menunaikan ibadah haji hukumnya wajib 

bagi yang mampu.
5
 

Kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup 

mengadakan perjalan ke baitullah. “Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), 

maka sesungguhnya Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta 

alam”. (QS. Ali –Imran : 97). 

 

ًََُفِيًَِ ل  وَد خ  هَو ن  ٌِٰيم  َإِةۡر  اُم ق  ٰٞجَنذ َب ّيِن  ُٰجُۢ ََۥء اي  َِلَع   ّلِلذ و   َ َء اِنٗيا ن  ََٱنلذاِسََك  ِوََٱۡۡل ۡيجَِِحجُّ ن 
اعَ  ََٱۡست ط  َف إِنذ ر  ف  وَك  و ن  بِيٗٗلَ  ًَِۡس  َ إَِل  ِوََٱّللذ َغ  ِِنٌّ ٰل ِهيَ غ  ٩٧َََٱۡلع 

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. 

. 

Penjelasan dari ayat tersebut yaitu: (adanya terdapat tanda tanda yang 

nyata) diantaranya (makam ibrahim) yakni batu tempat berpijaknya ibrahim 

sewaktu mendirikan Baitullah itu. Kedua telapak kakinya meninggalkan bekas 

padanya sampai sekarang dan tetap sepanjang zaman walupun pemerintahan yang 

berkuasa sudah silih berganti. Diantaranya pula dilipat gandakannya pahala 

kebaikan bagi yang shalat di dalamnya dan burung tidak dapat terbang diatas 

Ka‟bah (dan barang siapa yang memasukinya menjadi amanlah dia) artinya bebas 

dari ancaman pembunuhan, keaniayaan dan lain-lain. (mengajarkan haji di 

Baitullah itu menjadi kewajiban manusia terhadap Allah) ada yang membaca hajja 

                                                             
5
 Nasaruddin umar, Haji & Umrah: Jakarta, Ichtiar baru fan hoeve, 2009. h. 7 
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dengan makna menyengaja. Lalu sebagai badal dari „manusia‟ ialah (yakni orang-

orang yang sanggup mengadakan perjalan kepadanya) yang oleh nabi SAW. 

Ditafsirkan dengan adanya perbekalan dan kendaraan, menurut riwayat hakim dan 

lain-lain. (barang siapa yng 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.
6
 

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah tergolong cepat salah 

satu alasannya adalah karena keyakinan yang kuat dikalangan masyarakat muslim 

bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang agama 

islam. Rekomendasi hasil loka karya utama bunga tentang bunga bank dan 

perbankan itu ditujukan kepada Majelis ulama Indonesia (MUI) kepada 

pemerintahan dan seluruh umat islam
7
. Sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank 

sehari-hari tidak jauh dari menghimpun dana dari masyarakat kemudian 

menyalurkan dana kepada masyarakat luas melalui pemberian pinjaman atau 

pembiayaan.  

Bank berdasarkan prinsip syariah diatur dalam undang-undang no. 7 tahun 

1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no.10 tahun 1998. Dengan 

latar belakang adanya suatu keyakinan dalam agama islam yang merupakan suatu 

alternatif atas perbankkan dengan kekhususannya pada prinsip syariah. dalam tata 

cara dijauhi praktek-praktek yang di khawatirkan mengandung unsur-unsur riba 

untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dari 

                                                             
6
 Mohammad Riva‟i, Terjemahan/Tafdir Al-Quran,Cet 1, Semarang: CV Wijaksana,1993, 

h.138 
7
 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: Ekonisia,2003, h. 

23. 
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pembiayaan perdagangan
8
. Dalam perkembangannya perbankkan syariah secara 

implisit menunjukkan bahwa perkembang perbankkan syariah memberikan 

peluang yang jelas mengenai kegiatan usaha perbankan yang berdasarkan atas 

prinsip bagi hasil. Lembaga keuangan telah berperan sangat  besar dalam 

pembangunan dan pertumbuhan masyarakat industri modren. Produksi berskala 

besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak 

mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan
9
 

Kehadiran BRI Syariah KC Pekanbaru ini menambah suasana baru dalam 

perbankan apalagi masyarakat Pekanbaru sangat terbantu dengan adanya BRI 

Syariah. dalam kegiatan sehari-hari BRI Syariah mempunyai tugas fungsi pokok 

yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada 

masyarakat dengan prinsip syariah. ada banyak produk simpanan yang ditawarkan 

oleh BRI Syariah yaitu Tabungan Deposito, Tabungan Faedah, Tabungan Haji 

dan dalam praktiknya salah satu produk tabungan di BRI Syriah menggunakan 

akad Mudharabah dimana apabila seseorang menyerahkan harta kepada orang 

lain untuk dikelolanya dan keuntungan dibagi diantara keduanya sesuai 

kesepakatannya
10

. 

Tabungan Haji merupakan salah satu kegiatan yang dijalankan oleh BRI 

Syariah KC Pekanbaru produk ini digunakan untuk memudahkan para nasabah 

melakukan proses ibadah haji. Sudah banyak nasabah mempercayakan dananya 

kepada BRI Syariah untuk melakukan proses ibadah haji. Selama 2 tahun 

                                                             
8
 H. Melayu S.P.Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001, h. 35 

9
 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Yogyakarta: UII 

Press, Cet Ke-II, 2004, h. 51 
10

 Lihat, Ibnu Qudamah, op.Cit (5:26), Al-Mawardi, Al-Mudharabah, h. 119. 



6 

 

melakukan proses ibadah haji. Sudah banyak nasabah mempercayakan dananya 

kepada BRI Syariah untuk melakukan proses ibadah haji. Selama 2 tahun 

belakangan ini nasabah yang sudah membuka rekening tabungan haji sekitar 1728 

nasabah setiap tahunnya. Untuk awal pembukaan rekening tabungan haji yaitu Rp. 

100.000 dan jika nasabah ingin langsung mendapatkan kursi maka nasabah harus 

membayar Rp. 25.000.000 dengan nisbah yang sudah disepakati antara bank dan 

nasabah yaitu 8% untuk nasabah dan 92% untuk bank yang akan dihitung, 

dibukukan, dan dibagikan secara bulanan berdasarkan prinsip distribusi bagi hasil. 

Produk tabungan haji ini menggunakan akad Mudharabah  yaitu dimana nasabah 

memberikan dananya kepada BRI Syariah untuk di kelolanya. 

Pengurusan ibadah haji dilaksanakan guna memenuhi potensi pasar yang 

sedang berkembang. Selain itu ibadah haji mengandung lebih sedikit resiko dan 

memberikan keuntungan yang lebih baik jika dibandingkan dengan produk yang 

lain. Hal ini dikarenakan keuntungan yang diperoleh pihak BRI Syariah berasal 

dari nisbah bagi hasil yang diperoleh. Tabungan haji merupakan simpanan yang 

khusus dimanfaatkan untuk pelaksaan ibadah haji. Sesuai dengan Fatwa Dewan 

Syariah Nasional MUI no. 02/DSB-MUI/IV/2000 tentang produk tebungan yang 

dibenarkan atau diperbolehkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan 

prinsip Mudharabah.
11

 

Teknik analisis SWOT digunakan dengan membandingkan antara faktor 

eksternal peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dengan faktor 

internal kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses). Dapat disimpulkan 

bahwa dari penggunaan  teknik  analisis  SWOT   terhadap  kelemahan dari 

                                                             
11

 Ahmad Ifham Solihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah , Jakarta: PT 
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produk tabungan diatas dengan cara menonjolkan kekuatan produk. Sedangkan 

untuk mengatasi ancaman adalah dengan  cara  menggunakan  peluang,  dengan  

cara  ini  akan  meminimalkan ancaman, dan bahkan bisa menjadikan ancaman 

itu sebagai sebuah peluang. sedangkan  hasil  dari  penggunaan  analisis  SWOT  

tersebut  dapat  digunakan sebagai acuan dalam perencanaan strategi 

pengembangan produk pada waktu yang akan datang. 

Sehubungnya dengan perihal tersebut maka penulis tertarik untuk 

mengetahui penerapan akad yang digunakan dalam peroduk tabungan haji dengan 

mengangkat judul “IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA 

PRODUK TABUNGAN HAJI DI BRI SYARIAH KC PEKANBARU”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi akad mudharabah pada produk tabungan haji di 

BRI Syariah KC Pekanbaru? 

2. Bagaimana analisis SWOT  pada implementasi akad mudharabah pada 

produk tabungan haji di BRI Syariah KC Pekanbaru? 

C. Tujuan Penelitian 

Adanya tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. mengetahui bagaimana penerapan akad mudharabah pada produk Tabungan 

Haji di BRI Syariah KC Pekanbaru. 

2. mengetahui analisis SWOT implementasi akad  mudharabah pada produk 

tabungan haji di BRI Syariah KC Pekanbaru 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi penulis 

Menambah wawasan penulis mengenai prosedur pembukaan rekening sampai 

dengan penutupan rekening dan mengetahu penerapan akad mudharabah pada 

Tabungan Haji. 

2. Manfaat bagi Akademis 

Menambah referensi dan informasi bagi pihak yang membutuhkan khususnya 

terkiat dengan penerapan akad mudharabah pada Tabungan Haji. 

3. Manfaat bagi BRI Syariah KC Pekanbaru 

Dengan diadakannya penelitian ini di BRI Syariah KC Pekanbaru, semoga 

hasil dari penelitian ini dapat membantu mempromosikan dan 

memperkenalkan lebih lanjut tentang prosedur pembukaan rekening haji dan 

akad yang digunankan Tabungan Haji 

4. Manfaat bagi masyarakat umum 

Sebagai informasi dalam penggunaan akad yang diwakilkan ketika 

pembukaan Tabungan Haji dnegan prinsip syariah. 

E. Metode Peneltian 

Dalan proposal ini penulis akan memakan beberapa metode untuk 

mendukung penulis atas masalah yang akan diangkat, diantaranya 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah peneltian lapangan 

dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode 
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penelitian lapangan (filled research) yakni dengan turun langsung melakukan 

pengamatan di BRI Syariah KC Pekanbaru. 

2. Lokasi 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan.  

Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam  

penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti  

objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam  

melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga  

tertentu dalam masyarakat. Untuk memperoleh data primer, lokasi penelitian  

dilakukan di Pekanbaru yang dimaksud dengan situs penelitian ini adalah 

suatu tempat dimana  peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek 

yang diteliti untuk  memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Sesuai 

dengan  permasalahan yang dikemukakan dalam bab terdahulu, maka 

penetapan situs penelitian adalah di pekanbaru. 

3. Subjek dan Objek 

a. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah supervisor dan karyawan bank 

BRI Syariah  KC Pekanbaru 

b.  Objek Penelitian  

Objeknya adalah implementasi Akad Tabungan Haji dan Analisis 

SWOT. 
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4. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah  karyawan yang bekerja pada Bank 

Bank BRI Syariah KC Pekanbaru yang berjumlah 50 orang, sampel dari 

penelitian ini dengan menggunakan populasi dan sampel yaitu supervisor, 

teller,customer service. Alasan adalah memperoleh izin dan memperoleh data. 

5. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau 

pihak pertama. Dalam hal ini peneltian langsung meminta informasi atau 

penjelasan terkait penggunaan akad mudharabah pada produk Tabungan 

Haji dan mekanisme Tabungan Haji yang diperoleh selama magang 1,5 

bulan di bank BRI Syariah KC pekanbaru 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

objek penelitian melainkan dari media perantara seperti buku, studi 

pustaka yang berkaitan dengan akad mudhrabah, catatan, bukti yang 

dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam melakukan pengumpulan data penulis menggunakan 

beberapa metode diantaranya: 
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a. Wawancara 

Merupakan mengumpulan data dengan cara tanya jawab antara informan 

dengan penulis. Dimana penuis terlebih dahulu menyusun daftar 

pertanyaan secara sitemastis yang akan diajukan kepada informan. 

b. Observasi 

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap 

objek yang diteliti selama magang, mencatat segala sesuatu yang 

berhubungan dengan Tabungan Haji dan mengetahui rutinitas kerja di 

bank BRI Syariah KC Pekanbaru. 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah mencatat semua hal-hal atau fenomena yang 

masih aktual yang sesuai dengan penelitian. Metode dokumentasi ini 

digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan kegiatan 

yang ada di BRI Syariah KC Pekanbaru. Dokumen yang sudah 

dikumpulkan berupa company profile, formulir Tabungan Haji dan 

prosedur SOP Haji.  

7. Metode Analisa Data 

 Metode analisa data yang digunakan adalah kualitatif diperoleh dengan 

menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (wawancara, rekaman 

video/audio, data dari buku, data dari web), Berdasarkan fakta-fakta yang 

telah penulis peroleh dari pihak bank BRI Syariah KC Pekanbaru. 
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8. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan adalah teori SWOT diperoleh dengan 

Analisis yang dilakukan berdasarkan logika yang bisa mengoptimalkan 

kekuatan atau Strengths serta peluang atau Opportunities. Tapi secara 

beriringan, analisis ini juga harus bisa meminimalkan ancaman atau Threats 

dan kelemahan atau Weaknesses.
12

 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui serta memahami gambaran secara umum isi dari Tugas 

Akhir ini, maka penulisan Tugas Akhir ini terdiri 5 (Lima) bab, dimana masing-

masing bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan 

Tugas Akhir ini sebagai berikut:  

     BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang rumusan masalah,tujuan dan 

manfaat penulisan,metode penelitian,dan sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM BANK BRI SYARIAH KC PEKANBARU 

Pada bab ini diuraikan tentang sejarah bank BRI Syariah KC 

Pekanbaru, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, tugas pokok 

dan wewenang, produk-peroduk bank BRI Syariah KC Pekanbaru. 
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   BAB III : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian Mudharabah, rukun 

dan syarat mudhrabah, jenis-jenis mudharabah, mudharabah dalam 

perbankkan, manfaat mudharabah, pengertian tabungan, jenis-jenis 

tabungan, tabungan mudharabah dan Tabungan Haji. 

   BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian Tata Tata Cara 

Pelaksaan Tabungan Haji dan Implementasi Akad Mudharabah pada 

produk Tabungan Haji pada bank BRI Syariah KC Pekanbaru. 

   BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini menguraikan hasil kesimpulan dari isi penelitian serta 

saran yang berguna untuk penulis dari hasil penelitian yang dilakukan 

dan penutup tentang topik yang diangkat penulis. 

    DAFTAR PUSTAKA  
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

A. Sejarah Berdirinya PT. Bank BRI Syariah 

 Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap 

Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank 

Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, 

maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRIsyariah Tbk secara resmi 

beroperasi. Kemudian PT Bank BRIsyariah Tbk merubah kegiatan usaha yang 

semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan 

perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.  

 Dua tahun lebih PT Bank BRIsyariah Tbk hadir mempersembahkan 

sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan 

nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani 

nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam 

produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.  

 Kehadiran PT Bank BRIsyariah Tbk di tengah-tengah industri perbankan 

nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. 

Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah 

bank modern sekelas PT Bank BRIsyariah Tbk yang mampu melayani masyarakat 

dalam kehidupan modern.  

 Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan 

putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), 
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Tbk., Aktivitas PT Bank BRIsyariah Tbk semakin kokoh setelah pada 19 

Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank BRIsyariah 

Tbk (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. 

 Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur 

Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo 

selaku Direktur Utama PT Bank BRIsyariah Tbk. Saat ini PT Bank BRIsyariah 

Tbk menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT Bank BRIsyariah 

Tbk tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan 

dana pihak ketiga.  

 Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT Bank BRIsyariah 

Tbk menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam 

produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT Bank 

BRIsyariah Tbk merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), 

Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), 

Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang 

berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumer 

berdasarkan prinsip Syariah.
13

 

B. Visi dan Misi 

Dalam menjalankan kegiatan operasional bisnisnya PT. BRI syariah 

cabang Pekabaru memiliki visi dan misi, yaitu: 
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1. Visi  

Menjadikan bank ritel modern terkemuka dalam ragam layanan 

finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangakuan termudah untuk 

kehidupan bermakna. 

2.  Misi 

a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi baragam 

kebutuhan finansial nasabah 

b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah. 

c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun 

dan dimana pun. 

d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas 

hidupdan menghadirkan ketentraman pikiran. 

Adapun 7 nilai utama budaya kerja Bank BRISyariah, sebagai berikut: 

1. Profesional 

Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai standar teknis dan etika yang 

telah ditentukan. 

2. Antusias 

Semangat atau mendorong untuk berperan aktif dan mendalam pada setiap 

aktivitas kerja. 
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3. Penghargaan SDM 

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan 

dengan menjalankan upaya-upaya yang optimal mulai perencanaan, 

perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas serta 

memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan 

saling percaya, terbuka, adil dan menghargai. 

4. Tawakal 

Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, 

dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh dan diakhiri 

dengan keikhlasan atas hasil yang dicapai. 

5. Integritas 

Kesesuaian antara kata dengan perbuatan dalam menerapkan etika kerja 

nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga 

dapat dipercaya dan senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, 

meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya. 

6. Berorientasi bisnis 

Tanggap terhadap perubahan dan peluang, selalu berfikir dan membuat 

untuk mengasilkan nilai tambah dalam pekerjaannya. 

7. Kepuasan pelanggan 

Memiliki kesadaran sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan 

pelanggan eksternal dan internal dilingkungan perusahaan.
14
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C. Produk-produk PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru 

 Dalam meningkatkan pelayanan kepada nasabah PT. BRI Syariah cabang 

Pekanbaru menawarkan beragam produk kepada nasabah. Sama halnya 

dengan bank konvensional, hanya saja perbedaannya terletak pada harga baik 

harga jual maupun harga beli dan sistem operasionalnya. Berikut jenis-jenis 

produk yang ditawarkan oleh PT. BRI Syariah cabang Pekanbaru kepada 

nasabah: 

Produk penghimpunan dana 

a. Prinsip wadiah (Giro Wadiah) 

b. Prinsip Mudharabah: Mudharabah Mutlaqah dan 

Mudharabah Muqayyadah. 

Adapun produk penghimpunan yang ada pada PT Bank BRISyariah: 

1. Tabungan Faedah BRI Syariah iB 

Tabungan Faedah merupakan tabungan andalan BRI Syariah, 

dimana banyak fitur-fitur menarik yang ditawarkan kepada nasabah. 

Diantaranya: 

a) Setoran awal minimal Rp 50.000,- 

b) Saldo mengendap minimal Rp 25.000,- 

c) Biaya jika saldo di bawah minimal adalah Rp 2.500,- 

d) Gratis biaya administrasi bulanan tabungan 

e) Gratis biaya administrasi bulanan katru ATM  

f) Biaya penutupan rekening Rp 25.000,- 
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2. Tabungan Haji BRI Syariah iB 

Tabungan haji merupakan produk tabungan untuk nasabah yang ingin 

mendaftar pelaksanaan ibadah haji. Produk ini dimaksudkan untuk 

memberikan fasilitas dan membantu calon haji dalam memenuhi 

kebutuhan biaya perjalanan haji dengan fasilitas: 

a) Aman, karena diikutsertakan dalam program penjaminan 

pemerintah 

b) Dapat bertransaksi di seluruh jaringan kantor cabang BRI Syariah 

secara Online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu 

(SISKOHAT) 

c) Gratis asuransi jiwa dan kecelakaan 

d) Gratis biaya administrasi bulanan 

e) Bagi hasil yang kompetitif 

f) Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang didapatkan 

g) Dana  tidak  dapat  ditarik  sewaktu-waktu,  tidak  diberikan  

kartuATM 

h) Kemudahan dalam merencanakan persiapan ibadah haji. 

3. Tabungan Impian BRI Syariah iB 

 Tabungan impian BRISyariah iB adalah tabungan berjangka 

dari BRISyariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk 

mewujudkan impian anda dengan terencana. Tabungan impian 

BRISyariah iB memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh 

nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai 
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syariah serta dilindungi asuransi dengan fasilitas yang ditawarkan 

sebagai berikut: 

a) Tenang, dikelola dengan prinsip syariah 

b) Ringan, setoran awal ataupun setoran rutin bulanan minimal Rp 

50.000, 

c) Praktis, anda tidak perlu datang ke cabang untuk melakukan 

setoran rutin bulanan dengan adanya autodebet 

d) Fleksibel, anda bebas memilih jangka waktu maupun tanggal 

autodebet setoran rutin 

e) Gratis, biaya administrasi tabungan dan premi asuransi 

f) Aman, karena otomatis dilindungi asuransi jiwa 

g) Mudah, perlindungan asuransi otomatis tanpa pemerikasaan 

kesehatan 

h) Kompetitif, bagi hasil yang menarik 

Nyaman, dengan layanan berstandar tinggi dari BRISyariah 

dalam mengingatkan kedisiplinan untuk mewujudkan impian. 

4. TabunganKu BRI Syariah iB 

 TabunganKu BRISyariah iB meupakan produk tabungan 

yang diadakan BI untuk semua bank syariah. Ini dimaksudkan untuk 

mengenalkan seluruh masyarakat tentang tabungan. Dimana fitur yang 

ditawarkan produk ini adalah: 
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a. Setoran awal minimal Rp 20.000,- 

b. Gratis biaya administrasi bulanan 

c. Saldo minimal mengendap Rp 20.000,- 

d. Dana hanya dapat ditarik di cabang tempat membuka rekening 

minimal  

Rp 100.000,- 

e. Penyetoran dapat dilakukan di seluruh cabang BRI Syariah 

secara online. 

5. Giro BRI Syariah iB 

 Merupakan simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan 

pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan (wadi’ah yaddhamanah) 

yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat denganCek/Bilyet Giro. 

Dengan keuntungan dan fasilitas sebagai berikut: 

a) Online real time di seluruh kantor BRI Syariah 

b) Laporan dana berupa rekening koran setiap bulannya 

c) Setoran awal Rp 2.500.000,- (perorangan) dan Rp 5.000.000,-

(perusahaan) 

d) Biaya saldo minimal Rp 20.000,- 

e) Saldo mengendap minimal Rp 500.000,- 

6. Deposito BRI Syariah iB 

 Deposito BRISyariah iB adalah salah satu jenis simpanan 

berdasarkan prinsip bagi hasil. Hasil investasi anda tidak hanya 

menguntungkan, tetapi juga akan membawa berkah dengan manfaat 
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ketenangan serta kenyamanan investasi yang menguntungkan dan 

membawa berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah. Dengan 

fasilitas: 

a) Aman, karena diikutsertakan dalam program penjaminan 

pemerintah 

b) Tersedia pilihan janka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan 

c) Bagi hasil yang kompetitif 

d) Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang anda 

dapatkan 

e) Pemindahbukuan otomatis setiap bulan dari bagi hasil yang didapat 

ke rekening tabungan atau giro di BRISyariah 

f) Dapat diperpanjang secara otomatis dengan nisbah bagi hasil 

sesuai kesepakatan pada saat diperpanjang 

g) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan. 

1) Rekening atas nama perorangan 

- Minimal saldo pembukaan Rp. 2.500.000,- 

- Fotocopy KTP yang masih berlaku 

- NPWP 

- Memiliki rekening tabungan atau giro di 

BRISyariah 

2) Rekening atas nama perusahaan/badan hokum 

- Minimal saldo pembuakaan 2.500.000,- 
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- Fotocopy KTP yang masih berlaku dari pengurus Fotocopy 

akte pendirian perusahaan berserta perubahahn (jika ada), 

serta pengesahan departemen kehakiman 

- Surat persetujuan pengurus 

- Fotocopy SIUP, NPWP 

- Memiliki rekening tabungan atau giro di BRISyariah 

Produk penyaluran dana 

a) Prinsip jual beli meliputi Murabahah, Istishna, dan salam 

b) Prinsip sewa (Ijarah wa iqtina dan Ijarah Muntahiya Bittamlik) 

c) Prinsip bagi hasil meliputi Musyarakah, Mudharabah Mutlaqah, 

Mudharabah Muqayyadah 

d) Jasa Perbankan meliputi Qardh, Hiwalah, Rahn 

Adapun jenis produk penyaluran dana yang ada pada PT Bank BRISyariah 

diantaranya: 

a. KPR (Kepemilikan Rumah) BRI Syariah iB 

Pembiayaan iB Kepemilikan rumah bersedia membantu pegawai 

yang berpenghasilan tetap, pekerja profesi, dan pengusaha untuk memiliki 

tanah dan bangunan diatasnya termasuk rumah susun, ruko, kios, rukan, 

apartemen, vila dan kavling siap banun dengan prinsip murabahah. 

b. KPR (Kepemilikan Rumah) Sejahtera BRI Syariah iB 

Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah untuk pembiayaan 

rumah dengan dukungan bantuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 

Perumahan (FLPP). 
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c. KKB (Kepemilikan Kendaraan Bermotor) BRISyariah iB 

Pembiayaan Kendaraan Bermotor Murabahah ialah pembiayaan 

yang diberikan pegawai yang berpenghasilan tetap, pekerja profesi, dan 

pengusaha dalam rangka kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan 

roda empat. 

d. KMG (Kepemilikan Multi Guna) BRI Syariah iB 

 Pembiayaan iB Kredit Multi Guna adalah, pembiayaan yang 

diberikan kepada pegawai dan pensiunan yang berpenghasilan tetap, 

pekerja profesi dan pengusaha dalam rangka pembiayaan perumahan, 

pembangunan/ renovasi sendiri, pembelian perabot dan peralatan rumah 

tangga serta kebutuhan lainnya, sesuai dengan prinsip syariah. 

e. PKE (Pembiayaan Kepemilikan Emas) BRI Syariah iB 

 Pembiayaan iB Kepemilikan Emas membantu nasabah 

mendapatkan modal dengan emas denganmengikuti prinsip syariah. 

f. Gadai BRI Syariah iB 

 Gadai iB BRISyariah kini hadir sebagai solusi terbaik untuk 

memperoleh dana tunai dan investasi. Prosesnya cepat, mudah, aman dan 

sesuai syariah untuk ketentraman nasabah. Dengan fasilitas: 

1) Persyaratan mudah dan proses cepat 

2) Nilai pinjaman 90% dari nilai taksir barang 

3) Biaya administrasi terjangkau dan berdasarkan berat emas 

4) Jangka waktu pinjaman maksimal 120 hari dan dapat diperpanjang 

 



5) Fleksibelitas dalam pelunasan sesuai kemampuan 

6) Dapat dilunasi sebelum jatuh tempo tampa biaya pinalti 

7) Penyimpanan yang aman dan berasuransi syariah 

8) Mendapatkan sertifikat gadai syariah. 

g. Mikro Faedah BRI Syariah iB 

Skema pembiayaan mikro BRISyariah menggunakan akad 

Murabahah (jual beli), dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja, 

investasi dan konsumsi. Jenis pembiayaan mikro BRISyariah:  

1. Mikro 25 iB 

2. Mikro 75 iB 

3. Mikro 200 iB 

4. KUR 

Jasa-jasa perbankan 

1) Wakalah (Arranger, Agency) 

2) Sharf (Jual beli valuta asing) 

3) Kafalah (Garansi Bank) 

4) Ijarah (Sewa). 

Adapun jenis produk jasa yang ditawarkan PT Bank BRI Syariadiantaranya: 

a. Kartu ATM BRI Syariah 

Hadir untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada kita 

dalam bertransaksi. Kartu ATM BRIS adalah kartu debit yang 

dipersembahkan untuk nasbah pemegang tabungan BRIS iB. Dengan 

memiliki kartu BRIS, hanya dengan membuka rekening tabungan 

25 
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BRISyariah senilai Rp. 100.000,- kita dapat menikmati beragam manfaat 

yang sesuai dengan dengan kebutuhan kita. 

b. E-Form BRISyariah 

Untuk membuka rekening tabungan Faedah di BRISyariah cukup 

melakukan input data anda di website BRISyariah, kemudian datang ke 

Cabang BRISyariah terdekat, maka proses pembukaan rekening akan di 

proses dengan cepat. 

c. CMS (Cash Management System) 

Salah satu produk unggulan BRISyariah, dalam rangka mengusung 

visinya sebagai bank ritel modern terkemuka, adalah Cash Management 

BRISyariah iB (CMS). Produk yang disegmentasikan bagi nasabah 

korporat ini memberikan solusi terbaik dalam rangka pengelolaan 

keuangan dan memonitoring arus kas korporat. 

d. Internet Banking BRISyariah 

Adalah fasilitas layanan transaksi perbankan melalui jaringan 

internet yang dapat diakses selama 24 jam, kapan dan dimanapun 

nasabah berada menggunakan personal computer, laptop, notebook 

ataupun smartphone. 

e. SMS Banking 

Dengan hanya mengetikkan SMS dan mengirimkan ke 3338, 

transaksi perbankan semakin mudah dilakukan kapan dan dimana saja. 
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f. Mobile BRIS 

Make it simple, dengan hanya mengunduh (men-download) 

aplikasi mobileBRIS menjadikan semua transaksi perbankan semakin 

mudah dilakukan kapanpun dan dimanapun. 

MobileBRIS adalah fasilitas layanan berbasis ponsel yang 

dapat memudahkan pembayaran seluruh tagihan rutin bulanan, 

transfer, isi ulang pulsa, sampai pembayaran zakat, infaq, shadaqah. 

g. CallBRIS 500-789 

Layanan Call Center BRI Syariah merupakan layanan yang 

memberikan kemudahan bagi nasabah untuk menghubungi 

BRISyariah melalui telpon. Cukup dengan menghubungi 1 yang dapat 

diakses dari seluruh tempat di Indonesia kapanpun dan dimanapun 

kita berada, tanpa harus datang ke bank. 

h. EMBP BRISyariah iB 

Employee Benefit Program adalah program kerjasama dengan 

suatu perusahaan yang dituangkan dalam Master Agreement berupa 

pemberian fasilitas pembiayaan langsung kepada karyawan/i. 

D. Struktur Organisasi PT. Bank BRI Syariah Pekanbaru 

 Dalam setiap perusahaan ataupun lembaga perbankan, struktur organisasi 

mempunyai arti sangat penting agar pelaksanaan kegiatan apapun usahanya 

dapat berjalan baik dan lancar, sesuai dengan hierarki dan masing-masing 

unsur dapat berjalan secara profesional, simbiosis mutualisme dan sistematik. 
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Struktur organisasi PT. Bank BRI Syariah Pekanbaru, akan lebih jelas dapat 

dilihat pada gambar: 

Struktur organisasi PT. Bank BRI Syariah Pekanbaru 

 

Sumber : “Dokumetasi Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru” 

Begitu pula dengan PT. BRI Syariah cabang Pekanbaru juga memiliki 

susunan pembagian tugas sebagai berikut: 

 

 

Pimpinan Cabang 

Marketing 
Manager 

Account Officer 

Funding  Office & 
Relationship 

Officer 

Micro marketing 
Manager 

Unit Head (UH) 

Financing Support 
Manager 

Legal 

Financing 
Administration 

Report &  
Costudy 

Appraisal 

Penaksir Emas 

Area Support 

Collection Officer 

Micro Collection 
Officer 

Operation & 
Service manager 

B.O.S 

Customer Service 

CS Multifungsi 

CS Multi E-Bus 

Teller 

Back Office 

General Affair 

Branch 
Administration 

Kepala kantor Kas 
UIN Suska 

Teller 

Customer Service 

Financing Review 

Reviewer junior 

BQA 
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1. Pimpinan Cabang 

Pimpinan Cabang adalah struktur tertinggi di kantor cabang yang 

bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya sistem operasi perbankan di 

level kantor cabang dan membawahi keseluruhan manajer, baik bisnis 

maupun operasional, antara lain: 

a. Merencanakan, mengelola dan mengendalikan aktivitas kantor cabang 

utama sejalan dengan kebijaksanaan dan pedoman yang digariskan 

kantor pusat. 

b. Memaksimalkan tingkat pelayanan dan probabilitas dengan memastikan 

bahwa pegawai selalu memberikan pelayanan yang bermutu pada 

nasabah. 

2. Financing Risk Manajer 

Melakukan review pembiayaan, mencermati setiap pengajuan pembiayaan 

yang melebihi kewenangan limit cabang untuk memutuskan, untuk diajukan 

ke komite pusat. 

3. Mikro Marketing Manager 

Bertanggung jawab atas program-program marketing untuk segmen bisnis 

mikro dan sekaligus bertanggung jawab terhadap SDM yang menjadi 

coordinatnya baik dari segi bisnis maupun administrasi. 
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4. Marketing Manager 

Bertanggung jawab atas program-program marketing sekaligus memasarkan 

produk-produk customer, juga bertanggung jawab terhadap SDM yang 

menjadi sub ordinatnya baik dari segi bisnis maupun administrasi. 

5. Operation Service Manajer 

Bertanggung jawab atas berjalannya operasional perbankan yang berada di 

luar aspek bisnis 

6. Financing Support Manager 

Bertanggung jawab melakukan review terhadap proses pembiayaan baik dari 

aspek penilaian jaminan, aspek yuridis atau legal, pengadministrasian dan 

pelaporan. 

7. Account Officer 

Melakukan proses marketing untuk segmen SME, dan commercial khususnya 

giro dan deposito. 

8. Collection 

Menagih pembayaran pada nasabah dengan cara terjun langsung ke lapangan. 

9. General Affair 

Mengurus bangunan, fisik ATM, satpam, cleaning service serta kartu nama 

tetapi juga ada yang mengurus absensi karyawan. 

10. Branch Operational Supervisor (BOS) 

Membina dan memberikan pengarahan kepada kepala Teller dan 

Customer Service, menjamin kecepatan dan pelayanan tinggi terhadap 

Customer Cervice dan Teller, menciptakan suasana kerja yang ramah, 
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bersahabat, dapat dipercaya, disiplin dan dinamis demi pelayanan yang 

baik.Bertanggungjawab atas kegiatan operasional dan pelayanan dana. 

11. Financing Administration 

Pengelolaan yang meliputi seluruh aktifitas yang berkaitan dengan 

keuangan untuk mencapai tujuan sebuah organisasi ataupun perusahaan 

tertentu. 

12. Account Officer Micro (AOM) 

Mengetahui nasabah potensial, mencari nasabah pembiayaan untuk mikro, 

menyampaikan informasi produk Mikro, memberikan pelayanan pada 

nasabah, melakukan riset, membantu menentukan nasabah dan strategi. 

13. Unit Head (UH) 

Melakukan review terhadap dokumen dan proposal pembiayaan untuk produk 

Mikro 500 iB.Melakukan analisis terhadap kelayakan pembiayaan calon 

nasabah.Melakukan transaksi jaminan pembiayaan mikro. Memberikan 

persetujuan atau menolak proposal pembiayaan berdasarkan hasil 

analisanya.Memproses proposal sesuai dengan SLA (Service Level 

Agreement) yang ditetapkan.Membuat Ins 

truksi Realisasi Pembiayaan (IRP).Menjalankan proses pembiayaan sesuai 

dengan kebijakan. Penyelidikan informasi negatif calon nasabah. Mematuhi 

kebijakan pembiayaan dan P3M BRI Syariah. 
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14. Funding Officer 

Melakukan proses marketing atau produk funding untuk segmen consumer 

atau tabungan perorangan. 

15. Teller 

Melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai dan non tunai 

serta transaksi lainnya sesuai aturan SLA yang ditetapkan untuk mencapai 

service excellent, memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan kerja 

terutama counter teller dan kondisi khasanah. 

16. Customer Service 

Melayani nasabah memberikan informasi produk dan layanan serta 

melaksanakan transaksi operasional sesuai kewenangannya berdasarkan 

instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang ditetapkan, sebagai petugas 

yang menerima dan menangani keluhan nasabah sertamelakukan koordinasi 

dengan pihak-pihak terkaituntukpenyelesaiannya, memperhatikan dan 

menjaga kebersihan lingkungan kerja terutama tempat kerja, tempat tunggu 

nasabah, tempat brosur dan area banking, memahami produk layanan yang 

diberikan terkait dengan operasi layanan customer service. 

17. Penaksir Emas 

a. Penaksir Madya 

 Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan supervise terhadap 

seluruh hasil taksiran oleh penaksir muda selanjutnya memutuskan besaran 

pinjaman (pemutus kredit) sesuai dengan kewenangan atau memberikan 
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rekomendasi keatas/ komite pinjaman gadai satu tingkat di atasnya untuk 

besaran pinjaman bagi yang bukan kewenangannya. 

b. Penaksir Muda 

 Bagian ini mempunyai tugas-tugas sebagai berikut: 

1) Melayani nasabah melalui kegiatan penaksiran barang jaminan 

sesuai dengan ketentuan dan peraturan perusahaan berlaku. 

2) Melakukan verifikasi pengisian data nasbah yang tercantum di 

aplikasi gadai syariah dan surat kuasa dengan identitas diri/ KTP 

nasabah. 

3) Verifikasi keabsahan KTP serta verifikasi tanda tangan nasabah. 

4) Memberi layanan yang profesional yang berorientasi kepada 

kepuasan nasabah. 

5) Melakukan taksiran barang jaminan dan nilai pinjaman gadai sesuai 

dengan limit dan kewenangannya dan meneruskannya kepada 

atasannya/ penaksir madya untuk kepuasan lebih lanjut, melakukan 

perhitungan seluruh kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah 

(pokok pinjaman, upah simpan, dll) khusus pada saat nasabah 

melunasi pinjaman. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

A. Akad Mudharabah 

1. Pengertian akad Mudharabah 

Mudharabah menurut syar‟i artinya menyerahkan harta tertentu 

kepada orang yang mampu mengelolanya. AL-„ALLAHMAH ibnu Qayyin 

mengatakan “ seoarang mudharib bertindak sebagai pemegang amanah, 

buruh, wakil, sekaligus partner. Dia selaku pemegang amanah ketika 

menerima modal, lalu wakil saat menggunakannya, kemudian buruh saat itu 

menerjuni usaha itu”. Agar mudharabah sah syaratnya bagian pengelola harus 

ditentukan karena dia baru berhak mendapatkan bagiannya bila di isyaratkan 

sebelumnya”
15

. 

Mudharabah juga disebut istilah lain yaitu qiradh, dalam hal yang 

demikian itu investor atau pemilik modal disebut muqarib. Istilah 

mudharabah dipakai oleh Mahab Hanafi, Hanbali, dan Zaydi, sedangkan 

qiradh dipakai oleh maliki dan syafi‟i
16

. Mudharabah adalah suatu transaksi 

pembiayaan berdasarkan syariah, yang juga digunakan sebagai transaksi 

pembiayaan perbankan islam, yanag dilakukam oleh para pihak berdasarkan 

kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting karena dalam 

transaksi mudharabah, shahibul Al-mal tidak boleh meminta jaminan atau 

agunan dari mudharib dan tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan 

usaha tersebut. Paling jauh shahibul Al-mal hanya boleh memberikan saran-

                                                             
15

 Syaikh shaleh bin fauzan bin abdullahnal-fauzan,Mulakhkhas Fiqih,jilid 2,h.205-206. 
16

 M.Umer Chapra, Op, Cit,. H.248. 



35 

 

saran tertentu kepada mudharib dalam menjalankan atau mengelola usaha 

tersebut
17

. 

Berdasarkan pemaparan definisi di atas,dapat di pahami bahwa 

mudharabah adalah kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan suatu 

usaha atau bisnis tertentu, di mana pihak satu sebagai pemilik modal, 

kemudian pihak lainnya sebagai pelaksana usaha. Apabila terjadi kerugian 

maka yang menanggung seluruh kerugian adalah pihak pemilik modal, 

kecuali kerugian terjadi karena kelalaian pihak yang menjalankan usaha. 

Sementara apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka dibagi 

sesuai dengan kesepakatan di anatara mereka
18

. 

2. 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.demikian pendapat 

fuqaha, sementara  mereka mengakui  bahwa tidak ada nash yang 

membatasi modal mudharabah dengan naqdin. 

b) Pelaku 

Didalam akad Mudharabah harus ada 2 pelaku, pihak pertama 

sebagai shahibu al-mal (pemilik modal) dan yang satu yaitu mudhari 

                                                             
17

 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum 

Perbankan Indonesia,Jakarta: Pusaka Utama Grafiti,2007,h.26-27. 
18

 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Jakarta : Gema 

Insani,2001,h.95 
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(pengelola modal) karena jika hanya  ada  satu  pelaku  maka  akad 

mudharabah tidak sah. 

c) Persetujuan Kedua Belah Pihak (ijab qabul) 

Faktor    ketiga    yakni    persetujuan kedua belah 

pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip an-taraddin 

minkum (sama-sama rela). 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 

Banyaknya keuntungan untuk pekerja hendaknya  ditentukan  

ketika  akad berlangsung misalnya seperdua atau sepertiga dari 

keuntungan. Faktor yang keempat ini nisbah adalah rukun  yang 

khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual 

beli. Nisbah ini 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. 
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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 

b) Masing- masing pihak memenuhi persyaratan mukallaf ( cakap 

hukum) 

Untuk  mewakilkan  memberikan kuasa (bagi shahib al-mal) dan 

menerima perwakilan /kuasa (bagi mudharib) karena dalam akad 

mudharabah terkandung akad wakalah  kuasa;  yaitu  mudharib  

melakukan usaha atas dasar kuasa dari shahibul al-mal. 

Mudharabah boleh dilakukan antara muslim dengan nonmuslim 

di negeri muslim, 

c) Modal harus jelas jumlahnya 

Modal harus berupa alat tukar (nuqud/ uang), bukanberupa 

barang, masih perlu didiskusikan lebih lanjut; karena syarat ini 

kelihatannya ditetapkan lebih banyak mempertimbangkan aspek 

mashlahat dan dalam kitab fiqih juga dikenal dengan tandhidh. 

d) Yang terkait dengan keuntungan 

Disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus  jelas dan  

bagian  masing- masing   diambilkan   dari   keuntungan   itu, 

seperti setengah sepertiga atau seperempat. Apabila pembagian 
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keuntungan tidak jelas menurut ulama Hanafiyah akad itu faiq 

(rusak)
19

. 

B. Jenis-jenis Akad Mudharabah 

a. Al-Mudharabah Al-Muthlaqah 

Disebut    al-mudharabah    al-muthlaqah    atau  mudahrabah  yang  

mutlak  atau  tidak  terbatas  apabila rabb-ul mal menyerahkan sepenuhnya 

kepada pertimbangan mudharib untuk ke dalam bidang bisnis atau uang 

rabb-ul mal akan di tanamkan 
 

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 dihimpun.
 

Ketentuan umum:
 

a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik  dana  mengenai  nisbah  dan 

tata cara pemberi tahunan keuntungan dan atau pembagian keuntungan 

secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang 

dicantumkan dalam aqad.
 

b) Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan 

sebagai bukti penyimpanan. Untuk deposito  mudharabah, bank  wajib 

memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.
 

                                                             
19

 Nafan, pembiayaan musyarakah dan mudharabah,Yogyakarta : 

Graha Ilmu,2014,h. 118 
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c) Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuatu 

dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami 

saldo negatif.
 

d) Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu 

yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang,   setelah   jatuh   tempo 

akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah 

dicantumkan perpanjangan otomatis   maka   perlu   dibuat   akad baru.
 

e) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan deposito atau 

tabungan   tetap   berlaku   sepanjang tidak bertentangan dengan syari‟ah 

20
.
 

b. Al –Mudharabah al- Muqayadah 

Disebut al-mudharabah al-muqayyadah atau mudharabah yang terbatas 

apabila  rabb-ul mal menentukan bahwa mudharib hanya boleh bertindak 

dalam bidang tertentu. Berati mudharib hanya boleh menginvestasikan uang 

rabb-ul mal pada  bisnis  di  bidang  tersebut  dan  tidak  boleh pada bisnis 

yang lain 
21

 

Jenis  mudharabah  ini  merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana 

dapat menetapkan  syarat tertentu  yang harus  dipatuhi oleh mudharib. 

Karakteristik jenis simpanan ini: 

a) Shahibul Al-mal   wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti 

oleh bank. 

                                                             
20

 Dwi Suwiknyo, Jasa-jasa Perbankan Syariah Produk-Produk Jasa Perbankan Syariah 

Lengkap dengan Akuntansinya , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, h 12 
21

 Sutan Remy Sjahdeini......,h.304. 
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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. 

C. Mudhrabah dalam Perbankan 

Dalam perbankan islam, perjanjian mudharabah telah diperluas menjadi 

meliputi tiga pihak: para nasabah penyimpan  dana  sebagai  shahib  Al-mal,  bank  

sebagai suatu  interrmediary,  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  shahib  al-mal  yaitu  yang  menyediakan  dana untuk para nasabah 

debitor
22

. 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 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 kegitan yang 

                                                             
22

 Elias G. Kazarian, Op. Cit h.61-62. 
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menghasilkan  barang-barang dan jasa-jasa yang melanggar hukum jika 

perjanjian itu dilanggar maka perjanjian itu akan batal. 

b.   Bank   berhak   menanamkan   dana   yang   telah diberikan kepada 

nasabah untuk bentuk invesatasi dan untuk keperluan overhead cost dari 

bank itu sendiri atau menawarkan dana itu kepada pengusaha nasabah 

bank. 

c. Bank   tidak   diperkanankan   meminta   jaminan apapun dari nasabah 

yang bersangkutan, yang bertujuan untuk menjamin modal dalm hal 

kerugian. Apabila terdapat ketentuan atau syarat yang demikian itu 

tercantum dalam perjanjian mudharabah maka dipastikan perjanjian 

tersebut batal
23

. 

D. Manfaat Mudharabah 

a. Mudharib  akan  menikmati  peningkatan  bagi  hasil pada saat keuntungan 

usaha nasabah meningkat 

b. Pengembalian pokok pembiayan disesuaikan dengan cash  flow/  arus  kas  

usaha  nasabah  sehingga  tidak  memberatkan nasabah. 

c. mudharib  akan  lebih  selektif  dan  hati-hati  mencari usaha yang benar-

benar halal, aman, dan menguntungkan. 

d. Mudharib  atau  lembaga  keuangan  syariah  lainnya tidak berkewajiban 

membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi 

disesuaikan dengan pendapatan hasil usaha mudharib sehingga mudharib 

tidak pernah mengalami negatif spread. 
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e. Prinsip  bagi  hasil  dalam  mudharabah  ini  berbeda dengan  prinsip  bunga 

tetap,  dimana  mudharib atau lembaga keuangan konvensional akan menagih 

penerima  pembiayaan  dalam  jumlah  bunga  tetap berapa pun keuntungan 

yang dihasilkan nasabah sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi
24

. 

E. Tabungan  

a. 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
25

.  

Tabungan  merupakan  simpanan  yang  memiliki karakteristik  

tersendiri  dan  lebih  fleksibel  dalam penarikan dananya. Tabungan itu 

sendiri oleh UU Perbankan di definisikan sebagai simpanan yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang 

disepakati, tetapi tidak dapat di tarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat 

lainnya yang dipersamakan dengan itu.   Produk perbankan yang satu ini 

                                                             
24

 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, 
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memiliki kelebihan-kelebihan dibanding produk lainnya, karena beberapa 

faktor dibawah ini: 

a. Tabungan dapat dibuka dengan sejumlah uang yang relatif 

terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. 

b. Penarikan dana tabungan dapat dilakukan dengan berbagai sarana 

yaitu: datang ke bank dengan   menggunakan   formulir   penarikan 

dana, datang ke Anjungan Tunai Mandiri ( ATM),   penarikan   

dengan   cara   pemindah bukuan lewat jaringan seluler, penarikan 

otomatis dengan menggunakan fasilitas debet rekening melalui 

kartu belanja /debet. 

c. Penabungan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti: 

pemindahbukuan dari bunga deposito dan transfer rekening dengan 

menggunakan formulir transfer 
26

. 

d. 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. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional 

No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan  ada  dua  jenis,  yaitu:  

pertama,  tabungan  yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah 
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yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga. 

Kedua, tabungan  yang  dibenarkan  secara  prinsip  syariah  yakni 

tabungan yang berdasarkan mudharabah dan wadi’ah
27

. 

Ketentuan umum berdasarkan prinsip mudharabah: 

Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik 

dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. 

a) Dalam kapassitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai 

macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan 

mengembangkannya termasuk di dalamnya melakukan mudharabah 

dengan pihak lain. 

b) Modal      harus      dinyatakan      dengan jumlahnya,   dalam   bentuk   

tunai   dan bukan piutang. 

c) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan 

dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 

d) Bank  sebagai  mudharib  menutup  biaya operasional tabungan dengan 

menggunakan  nisbah  keuntungan  yang menjadi haknya. 

e) Bank  tidak  diperkenankan  mengurangi nisbah keuntungan nasabah 

tanpa persetujuan yang bersangkutan
28

. 

b. Macam-macam Tabungan 

a) Tabungan Mudharabah 

Tabungan mudharabah dipergunakan oleh bank dalam mengelola 

jasa simpanan dari nasabah yang ingin menitipkan dananya untuk tujuan-
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tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud biasanya berkaitan dengan hajat 

beribadah yang dibutuhkan dana besar dan tidak terjangkau, seperti 

ibadah qurban , ibadah haji, atau pendidikan. 

Atas dasar tujuan tersebut, tabungan mudharabah sering 

disebut jenis tabungan berjangka (targeted saving). Berbeda dengan 

wadi’ah yang bersifat tabungan biasa. Praktik produk tabungan 

dengan akad mudharabah dapat dijelaskan: 

a. Rekening dapat dimiliki oleh perorangan, bersama (dua orang atau  

lebih),organisasi yang tidak berbadan hukum, perwalian, serta 

rekening jaminan. 

b. Tabungan dengan akad mudharabah di praktikan dalam  bentuk  

targeted  saving,  yaitu  tabungan yang dimaksudkan untuk suatu 

pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan atau jangka waktu 

tertentu. Oleh karenanya seringkali tabungan mudharabah 

dipergunakan untuk tabungan berjangka. 

c. Bentuk     produk     tabungan      dengan      akad mudharabah seperti 

tabungan haji, tabungan korban,  tabungan  pendidikan  dan  

sebagainya. Oleh  karenanya jumlah  setoran  awal  dan  saldo minimal 

perbulan disesuaikan dengan kebijakan bank dan kemampuan nasabah 

dalam setoran. 

d. Perjanjian atau akad mencantumkan shohibul mal nasabah sebagai 

pihak pertama, mudharib yaitu bank sebagai pihak kedua. 
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e. Dana   tabungan   tidak   boleh   diambil   sesuai permintaan  nasabah 

sampai  perjanjian “ jangka waktu” tabungan tersebut terpenuhi (off 

call). Selama masa itu, dana tabungan dapat di perdayakan oleh pihak 

bank, dengan konsekuensi nasabah mendapatkan “ bagi hasil” dari 

keuntungan bersih (nett profit). 

f. Transaksi  dicatat  dalam  buku  tabungan  (pass book)
29

. 

Surat  Edaran  Bank  Indonesia (SEBI)  No.10/14/DPBS 

tertanggal 17 Maret 2008, juga memberikan ketentuan tentang 

tabungan mudharabah.  Menurut PBI dimaksud dalam kegiatan 

penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atas dasar akad 

mudharabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut: 

a) Bank  bertindak  sebagai  pengelola  dana (mudharib) dan nasbah 

bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal). 

b) Pengelolaan    dana    oleh    bank    dapat dilakukan sesuai 

batasan-batasan yang diterapkan oleh pemilik dana (mudharabah 

muqayyadah) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari 

pemilik dana (mudharabah mutlaqah) 

c) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik 

produk, serta hak dan kewajiban   nasabah   sebagaimana diatur  

dalam ketentuan  Bank  Indonesia mengenai transparasi informasi 

produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah. 
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d) Bank  dan  nasabah  wajib  menuangkan kesepakatan atas 

pembukaan dan penggunaan  produk  tabungan  dan deposito atass 

dasar akad mudharabah dalam bentuk perjanjian tertulis. 

e) Dalam  akad  mudharabah  muqayyadah harus dinyatakan secara 

jelas syarat- syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh 

nasabah. 

f) Pembagian keuntungan dinyatakan dlam bentuk nisbah yang 

disepakati. 

g) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu 

yang disepakati. 

h) Bank    dapat    memebebankan    kepada nasabah biaya 

administrasi berupa biaya- biaya yang terkait langsung dengan 

biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai,   cetak   

laporan   transaksi   dan saldo  rekening,  pembukaan  dan 

penutupan rekening dan 

i) Bank  tidak  diperbolehkan  mengurangi bagian keuntungan 

nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan. 

Untuk jenis tabungan mudharabah memang ditujukan untuk 

memenuhi keinginan nasabah yang mengharapkan keuntungan atas 

uang yang disimpan di  bank.  Besarnya  keuntungan  yang  akan  

diterima oleh nasabah penabung telah ditentukan dalm nisbah tertentu 

diawal perjanjian. Secara yuridis dengan memilih tabungan 

mudharabah nasabah mempunyai peluang mendapatkan keuntungan 
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namun ia juga akan menanggung   resiko   kehilangan   modal   jika   

bank selaku mudharib mengalami kerugian
30

. 

Tabungan mudharabah merupakan tabungan dengan akad 

mudhrabah dimana pemilik dana (shahibul maal) mempercayakan 

dananya untuk dikelola bank (mudharib) dengan bagi hasil sesuai 

dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Tabungan mudharabah 

tidak dapat ditarik sewaktu-waktu karena terkait dengan pembagian 

hasil usaha. Dalam pembagian hasil usaha kepada individu rekening 

data yang   dipergunakan   adalah   saldo   rata-rata   yaitu 

penjumlahan saldo setiap tanggal dibagi dengan hari bagi  hasil.  Jadi  

setiap  rekening  yang  mempunyai saldo, berapapun besarnya dan 

berapapun lamanya mengendap walaupun hanya satu hari akan 

menghasilkan saldo rata-rata. Penjumlahan saldo rata- rata 

perkiraan/buku besar produk yang bersangkutan. Saldo rata-rata 

perkiraan tersebut yang dipergunakan sebagai  dasar  untuk  melakukan  

perhitungan pembagian hasil uaha antara bank syariah dengan nasabah 

pemilik dana mudharabah. 

Penarikan tunai tabungan mudharabah hanya dapat dilakukan 

dengan slip penarikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 

berlaku. Ketentuan- ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan 

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.   

Perhitungan bagi hasil untuk tabungan mudharabah dilakukan 
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berdasarkan besarnya dana investasi  rata-rata  selama  satu  periode  

perhitungan bagi hasil dimana dana rata-rata tersebut dihitung dengan 

menjumlahkan saldo harian setiap tanggal dibagi dengan hari periode 

perhitungan bagi hasil. Periode  perhitungan  bagi  hasil  tersebut tidak 

harus sama dengan jumlah hari bulan yang bersangkutan, jumlah  hari  

dalam  periode  perhitungan  bagi  hasil dihitung mulai tanggal awal 

periode sampai dengan tanggal tutup buku atau perhitungan bagi 

hasil
31

. 

c. 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  BRI Syariah adalah tabungan  yang ditujukan  bagi nasabah 

perorangan guna mempersiapkan Biaya 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 BRISyariah iB sampai dengan tanggal berakhirnya 

akad yang disebabkan oleh penutupan rekening Tabungan Haji BRISyariah 

atas sebab apapun dan atau sebab lain yang diatur dalam syarat ketentuan 

umum dan syarat ketentuan khusus yang telah di sepakati Bank dan 
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Nasabah, termasuk diantaranya adalah sebab yang  diatur  dalam  hukum  

dan  sebab  kahar  (  force majeur). Akad ini merupakan satu kesatuan 

dan bagian yang  tidak  terpisahkan  dengann  Customer  Information File 

(CIF).   Nasabah yang memiliki saldo cukup bisa di daftarkan untuk 

memeperoleh nomor porsi melalui SISKOHAT  sesuai  tahun keberangkatan  

yang  diingkan dan atau sesuai tahun keberangkatan yang masih tersedia jika. 

Untuk saat ini saldo yang bisa didaftarkan untuk memperoleh nomer porsi 

sebesar   Rp 25.000.000. bank akan mengikutsertakan nasabah dalam 

program asuransi jiwa dengan perusahaan asuransi jiwa yang ditunjuk oleh 

bank.  Nasabah  juga  akan  menanggung  resiko  investasi dan memberi 

persetujuan/ ijin kepada bank untuk mengelola dana sesuai dengan prinsip 

akad Mudharabah Muthlaqah
32

.  Manfaat  dari  tabungan  haji  ini  adalah 

sebagai berikut: 

a. Dapat  bertransaksi  di  seluruh  jaringan  kantor cabang BRISyariah 

secara online. 

b. Bagi hasil yang kompetitif 

c. Pemotongan zakat secara otomatis dan bagi hasil yang akan di dapat 

d. Gratis   biaya   administrasi   bulanan   tabungan, asuransi jiwa dan 

kecelakaan 

e. Tabungan BRISyariah  dijamin  oleh  Lembaga penjamin simpanan 

f. Persyaratan dan ketentuan sangat mudah. 
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F. Analisis SWOT 

Analisis   SWOT   adalah   sebuah   analisa   yang   dicetuskan   oleh 

Albert Humphrey, pada dasawarsa 1960-1970an. SWOT merupakan 

akronim untuk kata strengths (kekuatan), weaknesses (kelemahan), 

oportunities (peluang), threats (ancaman). Analisis SWOT merupakan 

instrumen  yang ampuh dalam melakukan analisis strategik, keampuhan 

tersebut terletak pada kemampuan para penentu strategi perusahaan untuk 

memaksimalkan peranan faktor  kekuatan  dan  pemanfaatan  peluang  

sehingga  sekaligus  berperan sebagai alat untuk meminimalisasi kelemahan 

yang timbul.
33

 

Freddy Rangkuti mengungkapkan bahwa analisis SWOT adalah 

identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi 

perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan 

kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan 

dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats). Proses 

pengambilan  keputusan  strategis  selalu  berkaitan  dengan  pengembangan 

misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan
34 

Analisis kondisi 

internal dan eksternal inilah yang digunakan sebagai kerangka acuan dalam 

menetapkan formulasi strategi (perencanaan strategi). 

Dalam analisis SWOT ini menganalisis adanya dua faktor 

lingkungan usaha, dimana lingkungan itu berupa: 
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a.  Lingkungan  eksternal  merupakan  suatu kekuatan, suatu  kondisi,  

suatu keadaan, suatu peristiwa yang saling berhubungan dimana 

organisasi atau perusahaan tidak mempunyai kemampuan atau sedikit 

kemampuan untuk mengendalikan atau mempengaruhinya. Lingkungan 

eksternal perlu dianalisis sehingga dapat diantisipasi pengaruhnya 

terhadap perusahaan. Lingkungan  eksternal  memang sulit  untuk  

dikendalikan  karena melibatkan pihak-pihak lain yang tidak 

berhubungan langsung dengan perusahaan.   Oleh   karena   itu analisis 

lingkungan eksternal sangat diperlukan oleh perusahaan khususnya 

dalam proses perumusan strategi. 

b. Lingkungan  internal  merupakan  suatu  kekuatan,  suatu  kondisi,  

suatu keadaan, suatu peristiwa yang saling berhubungan dimana 

organisasi atau perusahaan mempunyai kemampuan untuk  

mengendalikannya. 

Manfaat menggunakan metode analisis SWOT : 

a.   Analisis SWOT dapat membantu melihat suatu persoalan dari empat 

sisi sekaligus yang menjadi dasar sebuah analisis persoalan, yaitu 

kekuatan, kelemahan, kesempatan/peluang, dan ancaman. 

b.   Analisis SWOT mampu memberikan hasil berupa analisis yang 

cukup tajam sehingga mampu memberikan arahan ataupun rekomendasi 

untuk mempertahankan kekuatan sekaligus menambah keuntungan 

berdasarkan sisi peluang yang ada, sambil mengurangi kekurangan dan 

juga menghindari ancaman. 
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c.   Analisis SWOT dapat membantu kita “membedah” organisasi dari 

empat sisi yang dapat menjadi dasar dalam proses identifikasinya dan 

dengan analisis ini kita dapat menemukan sisi-sisi yang terkadang 

terlupakan atau tidak terlihat selama ini. 

d. Analisis SWOT dapat menjadi instrumen yang cukup ampuh dalam 

melakukan analisis strategi,  sehingga  dapat  menemukan  langkah  

yang tepat dan terbaik sesuai dengan situasi pada saat itu 

e. Analisis  SWOT  dapat  digunakan  untuk  membantu  organisasi 

meminimalisasi kelemahan yang ada serta menekan munculnya dampak 

ancaman yang mungkin akan timbul.
35

 

 Tujuan menggunakan metode analisis SWOT: 

Dengan menggunakan analisis SWOT memungkinkan perusahaan 

untuk   mengidentifikasi   faktor-faktor   yang   mempengaruhi   baik   

positif maupun negatif dari dalam maupun luar perusahaan atau organisasi. 

Peran kunci dari SWOT adalah untuk membantu mengembangkan 

kesadaran penuh dari semua faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan 

strategis dan pengambilan keputusan, tujuan yang dapat diterapkan pada 

hampir semua aspek industri. 

 Fungsi menggunakan metode analisis SWOT: 

Fungsi analisis SWOT adalah untuk menganalisa mengenai 

kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan yang dilakukan melalui 
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telaah terhadap kondisi internal perusahaan, serta analisa mengenai 

peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan yang dilakukan melalui 

telaah terhadap kondisi eksternal perusahaan. 

 Faktor-Faktor Analisis SWOT : 

a. Strengths (kekuatan) merupakan sebuah kondisi yang menjadi sebuah 

kekuatan dalam organisasi. Faktor-faktor kekuatan merupakan suatu 

kompetensi keunggulan yang terdapat dalam tubuh organisasi itu 

sendiri. Faktor-faktor kekuatan tersebut merupakan nilai tambah atau 

keunggulan komparatif dari sebuah organisasi. Hal tersebut mudah 

terlihat apabila sebuah organisasi memiliki hal khusus yang lebih 

unggul dari pesaing- pesaingnya serta dapat memuaskan stakeholders 

maupun pelanggan. Bagi sebuah organisasi, mengenali kekuatan dasar 

organisasi tersebut merupakan langkah awal atau tongkak menuju 

organisasi yang memiliki kualitas tinggi. 

b. Weaknesses (kelemahan) merupakan kondisi atau segala sesuatu hal 

yang menjadi   kelemahan   atau   kekurangan   yang   terdapat   dalam   

tubuh organisasi. Pada dasarnya, sebuah kelemahan merupakan suatu 

hal yang wajar ada dalam organisasi. Namun yang terpenting adalah 

bagaimana organisasi membangun sebuah kebijakan sehingga dapat 

meminimalisasi kelemahan-kelemahan tersebut atau bahkan dapat 

menghilangkan kelemahan yang ada. Bisa juga menjadikan 

kelemahan menjadi sebuah sisi kelebihan yang tidak dimiliki oleh 

organisasi yang lain. 
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c. Opportunities (peluang) merupakan suatu kondisi lingkungan di luar 

organisasi yang sifatnya menguntungkan bahkan dapat menjadi senjata 

untuk memajukan sebuah perusahaan atau organisasi. Beberapa hal 

yang dapat dijadikan peluang perlu dirangking berdasarkan success 

probability (kemungkinan berhasil), sehingga tidak semua peluang 

harus dicapai dalam target. 

d. Threats (ancaman) merupakan kondisi eksternal yang dapat 

mengganggu kelancaran  berjalannya  sebuah  organisasi  atau  

perusahaan.  Ancaman dapat meliputi hal-hal dari lingkungan yang 

tidak menguntungkan bagi sebuah  organisasi.  Apabila  ancaman  

tidak  segera  ditanggulangi  maka dapat berakibat dampak 

berkepanjangan sehingga menjadi sebuah penghalang atau 

penghambat tercapainya visi dan misi sebuah organisasi atau 

perusahaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan pembahasan  diatas maka penulis dapat menyimpulkan 

beberapa hal yang berkaitan dengan implementasi akad mudharabah pada produk 

Tabungan Haji di Bank BRISyariah KC Pekanbaru sebagai berikut: 

1. Implementasi tabungan haji pada BRISyariah KC Pekanbaru menggunakan 

akad mudharabah mutlaqah karena tidak ada batasan untuk rabb –ul mal 

menyerahkan sepenuhnya  kepada pertimbangan mudharib untuk ke dalam 

bidang bisnis. Keuntungan usaha dibagi antara nasabah dengan  bank  sesuai  

dengan  kesepakatan  yang telah di tulis dalam kontrak. Dalam tabungan haji 

ini  nisbah  bagi  hasil  yang  telah  di  tetapkan mereka berdua yaitu sebesar   

8% untuk nasabah dan  92%  untuk  pihak  bank.  

2. Berdasarkan hasil Analisis SWOT, strategi yang cocok digunakan oleh 

BRISyariah  KC Pekanbaru  adalah  strategi  SO  (Strengths Opportunities 

Strategies) yaitu menggunakan kekuatan dalam memanfaatkan peluang. 

strategi SO yang dapat dilakukan diantaranya ialah melakukan upaya 

peningkatan terhadap SDM pemasaran, menyusun strategi promosi yang 

efektif dan efisien, melakukan inovasi pengembangan produk, memperluas 

kerjasama dengan pihak-pihak yang berpengaruh, melakukan social 

education kepada masyarakat  terkait  pemahaman  sistem  bank  syariah,  

serta  melakukan  upaya peningkatan dibidang teknologi. 
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B. Saran 

Setelah melakukan penelitian di Bank BRI Syariah KC Pekanbaru penulis 

ingin memberikan saran sebagai berikut : 

1.  Meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat menarik nasabah lain 

untuk membuka rekening Tabungan Haji pada BRISyariah KC Pekanbaru. 

Diharapkan adanya bagian marketing khusus untuk memasarkan produk 

tabungan haji dan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Tabungan Haji 

yang ada di BRISyariah KC Pekanbaru, sehingga masyarakat bisa lebih 

memahami alur pelaksanaan produk Tabungan Haji. 

2. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penulis  merekomendasikan 

kepada peneliti selanjutnya  untuk menggunakan strategi SO (Strengths 

Opportunities Strategies) yaitu menggunakan kekuatan dalam 

memanfaatkan peluang dan peneliti juga merekomendasikan alternatif 

strategi yaitu dengan menggunakan strategi diferensiasi.  
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