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ABSTRAK 

Nama   : Asri Anto  

NIM   : 14.1.2.040 

Fakultas   : Syariah  

Program Studi  : Hukum Ekonomi Syariah 

Judul Skripsi  : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Tabungan 

Impian di BRI Syariah Manado 

 

Tabungan impian ini tabungan yang membantu kita kedepannya bila ingin 

menyekolahkan anak-anak sampai ke jenjang perguruan tinggi, juga melaksanakan 

ibadah umroh, membangun rumah ataupun ingin membeli kendaraan. Tabungan 

impian di BRIS dapat mewujudkan keinginan dan kebutuhan masyarakat. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengangkat bagaimana sistem 

pengelolaan tabungan impian di BRISyariah Manado, dan mengkaji hukum Islam 

terhadap produk tabungan  impian. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

Deskriptif Kualitatif, yang menggambarkan proses kegiatan menabung di tabungan 

impian dan pandangan hukum islam tentang tabungan impian. Penarikan informan 

dilakukan secara purposive sampling, dan diperoleh sebanyak 3 orang  pegawai 

Bank BRISyariah dengan 3 jabatan yang berbeda diantaranya Acount officer,Back 

office dan PJS CS. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah 

observasi, wawancara, dan komunikasi. Kemudian analisis data dilakukan dengan  

menyajikan data, menganalisis data, membuat  Interpretasi data dan membuat 

diagnosis. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan tabungan 

impian terdapat produk pendanaan yang diperuntukkan untuk mewujudkan impian 

nasabah dengan terencana seperti umrah, qurban, liburan, pendidikan dan 

sebagainya. Produk tabungan impian yang mengambil peran terhadap nasabah yang 

mewujudkan keinginan dan kebutuhan. Didalam tabungan impian juga mengkaji 

bagaimana tinjauan hukum Islam  tentang tabungan impian, didalam tabungan 

impian ini terdapat akad. Akad yang digunakanan dalam tabungan impian yaitu 

akad mudharabah muthlaqah akad yang sifatnya mutlak dimana shahibul maal 

tidak menetapkan syart-syarat tertentu kepada si mudharib.  

Kata kunci :Produk Tabungan, Tabungan Impian, Sistem Pengelolaan. 
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ABSRACT 

Name   : Asri Anto 

NIM  : 14.2.6.040 

Faculty : syariah  

Courses : Islamic Economi Law  

Title : Islamic Law Review of Dream Savings Products at BRI 

Syariah Manado 

 

This dream saving that helps us in the future if need be went to school until 

get to the tertiary level also execute to worship, building homes or need buy 

transport. Dreams saving at BRIS can make a wish come true and community needs. 

The purpose of this study is to raise how the processing system saving 

dreams at BRIsyariah manado and study Islamic law towards the product saving 

dreams. 

Type of research used in this research is qualitative descriptive research 

which describes the process saving activities in saving dreams and view of Islamic 

law about saving dreams. Withdrawal of informants is carried out by purposive 

sampling, and obtained as much 3 people employee at BRIS with 3 position in 

different between Account officer back and PJS CS. The technique used to collect 

data is observation, interview, and communication. Then data analysis performed 

with presenting data, make interpretations and make the diagnosis.  

The result of research show that management system saving dreams there 

are funding products intended for  realized the customer’s dream with planed as a 

worship, sacrifice, holiday, education, etc. saving dream product who took the role 

to customer which embodies wants and needs. In saving dream also study how to 

review the Islamic law about saving dream, in saving dreams there is a contract. 

The contract used in saving dream is contract mudharabah muthlaqah contract the 

absolute nature of which sahibul maal not set certain conditions to mudharib. 

Key word : Saving Product, Saving Dreams,  Management System. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank Islam yang berkembang di Negara Islam berpengaruh ke Indonesia. 

Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syari’ah sebagai pilar ekonomi 

Islam mulai dilakukan. Akan tetapi prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank 

syariah di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Bank syari’ah adalah suatu 

sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip syari’ah sedangkan 

prinsip syari’ah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan 

fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan 

fatwa dibidang syari’ah (dalam hal ini MUI).1 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.2 

Dengan mendasarkan pengertian bank menurut UU No 10 tahun 1998 tentang 

perubahan UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan dan UU No 21 tahun 2008 

tentang perbankan syariah tampak bahwa bank adalah lembaga keuangan yang 

berfungsi sebagai intermediasi keuangan (financial intermediary institution). Dari 

pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem hukum perbankan di Indonesia bank 

                                                           
1 Abu Muhammad Dwino Koesen Al-Jambi, Selamat Tinggal Bank Konvensional, 

Jakarta: CV Tifa Surya Indonesia, cet Ke-2, 2011, h.39 
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah  
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sebagai intermediary bagi masyarakat yang surplus dana dan masyarakat yang 

kekurangan dana.3  

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan ditanggapi positif 

bahwa ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap bank bagi 

hasil dari lebih populer dengan bank syariah. Menyadari hal itu prinsip bank syariah 

perlu dipertegas kembali, agar persepsi masyarakat yang memandang perbankan 

syariah sama dengan bank konvensional dapat dihilangkan. Karena hal itu akan 

menghambat proses sosialisasi yang terus digulirkan, sehingga sikap masyarakat 

yang meliputi sikap terhadap sistem maupun produk perbankan syariah. Untuk itu, 

perlu di ciptakan daya inovasi baru untuk mendapatkan produk baru sebagai variasi 

dan produk yang telah ada dan akhirnya mampu menciptakan segmentasi pasar baru 

diantar pasar yang telah ada.4 

Krisis yang menghantam Indonesia tahun 1998, telah memporak-

porandakan kehidupan perekonomian Indonesia. Tidak terkecuali Negara-negara 

dikawasan Asia Tenggara juga tidak luput dari krisis ekonomi dan moneter. Namun 

secara factual Indonesialah yang paling lama melaksanakan proses pemulihan 

ekonomi (economic recovery). Hal ini diantara lain disebabkan oleh ara tingkat 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga perbaikan ekonomi juga 

menyebabkan terjadinya krisis-krisis lain yang bersifat multi dimensional, berupa 

krisis yang mengarah pada krisis kepercayaan dan krisis moral. 

                                                           
3 Try Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia, 

Bogor, Ghalia Indonesia, cet. Ke-1, 2006, h. 7-9 
4 Fandi Tjiptono, strategi pemasaran Edisi II, Yogyakarta, h. 19 
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Perbankan juga tidak luput dari krisis, yakni ditandai dengan banyaknya 

bank-bank yang dilikuidasi, dibekukan, dan ataupun digabung dengan bank-bank 

lain (merger). Hal ini lebih disebabkan oleh adanya praktik perbankan yang sangat 

kurang dalam menerapkan prinsip kehati-hatian bank (prudential banking 

principle) dalam mengelola kegiatan usaha, khususnya dalam hal penyaluran dana 

kepada masyarakat. Memburuknya situasi perekonomian Indonesia akibat 

kebijakan suku bunga tinggi dan depresiasi nilai tukar mata uang rupiah ternyata 

justru membawa akibat yang sangat buruk pada dunia perbankan.5 

PT. Bank Rakyat Indoseia (Persero), Tbk., itu berawal dari akuisisi 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 secara resmi 

beroperasi. Kemudian PT> Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula 

beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan 

berdasarkan prinsip syariah Islam. dua tahun lebih PT. Bank BRISyariah hadir 

mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial 

sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk keidupan lebih 

bermakna. 

Nasabah dilayani dengan pelayanan prima (service excellence) dan 

menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah 

baik dalam bentuk simpanan tabungan harian dan juga pada kegiatan pemberian 

                                                           
5 A. Riawan Amin, Bank Syariah sebagai Solusi yang Berkeadilan dan Berkerakyatan, 

Jakarta:Bank Muamalah Indonesia, 2003, h.1 
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modal ataupun pembiayaan. Sistem pembiayaan dan simpanan tabungan di bank 

BRISyariah diperuntukkan bagi nasabah yang memenuhi persyaratan guna untuk 

mengembangkan usaha dan nasabah harus memenuhi persyaratan perjanjian yang 

ada di Bank BRISyariah. Dengan adanya Bank BRISyariah dapat menjadikan 

ekonomi umat dengan mengeluarkan produk-produk yang tidak melanggar prinsip-

prinsip syariah baik produk dalam penghimpunan dana atau penyaluran dana. 

Produk penghimpunan dana diantaranya tabungan impian, tabungan faedah, 

tabungan haji dan deposito, sedangkan dipembiayaan atau penyaluran dana 

diantaranya akad murabahah, musyarakah dan pembiayaan kepemilikan rumah. 

Dari ketiga produk tabungan diatas produk tabungan impianlah yang memiliki 

peminat paling sedikit dibandingkan tabungan faedah dan tabungan haji. Produk 

tabungan Impian itu sendiri adalah tabungan berjangka dari Bank BRI Syariah 

dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian anda dengan 

terencana. Padahal sudah jelas tabungan impian sendiri itu penting mewujudkan 

masa depan yang terencana dan baik, tapi kenapa peminatnya masih kurang banyak 

dibandingkan dengan tabungan yang lainnya apakah kurangnya peluang bagi bank 

untuk memasarkannya. 

Aktivitas manusia dalam memenuhi kepentingan pribadi guna menjaga 

kelangsungan hidupnya dilakukan dengan bermuamalah bersama manusia lain 

dengan bekerja, baik melaluli jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, dan 

lain sebagainya.6 

                                                           
 
6 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994),  h. 278 
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Muamalah menggunakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang 

dengan seorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.7 

Obyek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang amat luas, sehingga Islam 

memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan segala kegiatan dalam 

berbagai bentuk muamalah sesuai kebutuhan dalam kehidupannya. Akan tetapi, 

semua kegiatan dalam bermuamalah sesuai kebutuhan dalam kehidupannya. Akan 

tetapi, semua kegiatan dalam bermuamalah tidak keluar dari prinsip-prinsip yang 

telah ditentukan oleh Islam. Sebagaimana termaktub dalam surat Al-Isra’  ayat 29.  

                                    

Terjemahnya :  

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (pelit) 

dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya (boros) karena itu kamu 

menjadi tercela dan menyesal.”8 

  

Ayat ini memberi pemahaman secara tersurat menganjurkan untuk bersikap tidak 

pelit yang menyebabkan seseorang menjadi tercela karena kepelitannya dan anjuran 

untuk tidak boros yang menyebabkan seseorang menjadi menyesal karena 

keborosannya tersebut. Focus pada tidak boros mempunyai pengertian sederhana 

sebagai anjuran untuk menyisihkan sebagian harta untuk digunakan bagi keperluan 

masa depan (menabung). 

 Ayat ini merupakan salah satu ayat yang menjelaskan salah satu hikmah 

yang sangat luhur, yakni kebajikan yang merupakan pertengahan antara dua 

                                                           
 
7 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),  h. 1 
8 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al Qur’an, Al Qur’an dan Terjemahnya. 

h. 428 
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ekstrem. Keberanian adalah pertengahan antara kecerobohan dan sifat pengecut. 

Kedermawanan adalah pertengahan antara pemborosan dan kekikiran.9 

Ini merupakan perumpamaan yang dibuat Allah bagi orang yang enggan 

berinfak untuk hak-hak yang diwajibkan Allah pada harta seseorang. Allah 

menjadikannya seperti orang yang terikat tangannya ke leher, sehingga tidak 

mampu mengambil dan memberi. 

 Makna kalam ini adalah, janganlah kamu menahan infakkarena bakhil untuk 

hak-hak Allah, wahai Muhammad. Jia engkau tidak berinfak untuknya sedikitpun, 

maka sama seperti orang yang terikat tangannya ke lehernya dan tidak bisa 

mengulurkan tangannya.10 

Islam merupakan agama yang bersifat paripurna dan universal dalam 

memberikan tuntunan dan panduan bagi kehidupan umat manusia. Alquran sangat 

memotivasi umat Islam untuk melakukan transaksi bisnis atau kegiatan ekonomi 

dalam kehidupan mereka juga mengakui ketentuan-ketentuan dalam bisnis.11  

 Dunia ekonomi dalam Islam bisa dicermati dari tanda-tanda eksplisit untuk 

melakukan investasi hingga tanda-tanda implisit untuk menciptakan sistem 

mendukung iklim investasi seperti halnya dengan adanya sistem zakat sebagai alat 

disinsentif atas penumpukan harta, larangan riba untuk mendorong optimalisasi 

investigasi, serta larangan maysir atau judi dan spekulasi untuk mendorong 

                                                           
9 M. Quraish Shihab, Lentera Hati: Tafsir Al-Misbah,  (cet. V, Muharaam 

1434/Nopember 2012) h. 75. 
10 Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Pustaka Azam: Jami’ Al Bayan an Ta’ 

Wil Ayi Al Qur’an (cet. Pertama, April 2009), h. 644-645. 

 
11 Veithzal Rivai, Islamic Transaction Law Ia Business dari Teori ke Praktik, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2011), h. 1  
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produktivitas atas setiap investasi.12 Pada dasarnya investasi merupakan 

pengalokasian sejumlah harta di masa sekarang dengan harapan agar masa 

mendatang mendapatkan keuntungan dan manfaat. Investasi dengan pola bagi hasil 

sebagai salah satu perilaku ekonomi, seperti hubungan antara lembaga keuangan 

dan nasabah. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama 

dalam bentuk asset keuangan atau tagihan dibandingkan asset non finansial atau 

riil.13 

 Menurut Burhanuddin dalam bukunya yang berjudul Aspek Hukum 

Lembaga keuangan, mendefiniskan lembaga keuangan sebagai lembaga 

intermediasi yang mempertemukan antara pihak yang mempunyai kelebihan dana 

(surplus of funds).14 Dengan demikian, disimpulkan bahwa lembaga keuangan 

merupakan sautu perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha berkaitan dengan 

keuangan. 

 Kategori lembaga keuangan dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga 

keuangan depositori (depository intermediary) dan lembaga keuangan non deposit. 

Lembaga keuangan depositori (depository intermediary) merupakan lembaga 

keuangan yang menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan, misalnya berbentuk giro, tabungan atau deposito berjangka yang 

diterima penabung atau unit surplus. Kategori lembaga keuangan yang seperti ini 

                                                           
 
12 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: rajawali pers, 2013), h. 1 

 
13 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, (Jakarta : Fakultas Ekonomi UI, 2004), 

h. 5 

 
14 Burhanuddin, Aspek Hukum Lembaga Keuangan, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), h. 

14 
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adalah bank. Sedangkan lembaga keuangan non depositori disebut juga lembaga 

keuangan bukan bank, misalnya asuransi, pegadaian, baitul mal wat tamwil (BMT), 

koperasi, perusahaan leasing, dan lain sebagainya.15 

 Sesuai dengan sistem keuangan yang ada, maka dalam operasionalnya 

lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan konvensional dan lembaga 

keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan 

lembaga konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup 

serta tanggung jawabnya.16 

 Dinegara kita, perbankan yang berlandaskan syariah muncul sebagai 

dinamika perkembangan bank konvensional. Bank Muamalat Indonesia hadir 

menjadi gebrakan awal sebagai bank yang berlandaskan syariah didirikan pada 

tahun 1991 dan memulai kegiatan operasionalnya pada bulan Mei 1992. Semenjak 

itu mulai diikuti dengan berkembangnya bank-bank perkreditan rakyat syariah 

(BPRS) dan dibangun lembaga simpan pinjam baitul mal wat tamwil (BMT).17 

 Pesatnya perkembangan syariah menimbulkan ketertarikan bank 

konvensional untuk menawarkan produk-produk bank syariah. Hal tersebut terlihat 

dari tindakan beberapa Bank konvensional beralih kegiatan menjadi perbankan 

berdasarkan prinsip Islam.18 

                                                           
 
15 Nur lailah, dkk. Lembaga Keuangan Islam Non Bank, (Surabaya: IAIN SA PRESS, 

2013), h. 7 

 
16 Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 9 

 
17 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 11 

 
18 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan& Perasuransian syariah di 

Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 64 
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 Begitu halnya yang menjadi awal 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 tanggal 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP/DpG/2008, 

maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan 

usaha yang semula beroperasional secara konvensional. Kemudian diubah menjadi 

kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.19 

 Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa bank syariah juga berfungsi 

sebagai lembaga intermediasi keuangan. Untuk menjalankan fungsinya tersebut, 

bank syariah akan melakukan kegiatan usaha berupa penghimpunana dana, dan 

penyaluran dana, serta menyediakan berbagai jasa transaksi keuangan kepada 

masyarakat yang diwujudkan didalam produk-produk perbankan syariah. 

 PT. Bank BRI Syariah dalam menjalankan kegiatannya memiliki berbagai 

macam produk. Salah satu bentuk produk yang ditawarkan kepada masyarkat dalam 

kegiatan penghimpunan dana adalah Tabungan Impian BRI Syariah untuk nasabah 

perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya 

(kurban,pendidikan,liburan,belanja) dengan terencana memakai mekanisme 

autodebet setoran rutin bulanan.  

 Tabungan Impian BRI Syariah  menggunakan akad mudharabah mutlaqah. 

Dalam pembukaan rekening produk tabungan ini, nasabah diwajibkan memiliki 

                                                           
 
19 www.BRI Syariah.co.id diakses 20 oktober 2016 16:45 

http://www.brisyariah.co.id/
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produk Tabungan Faedah BRI Syariah sebagai rekeining induk. Selain itu, nasabah 

akan mendapatkan fasilitas keunggulan buku tabungan dan sertifikat asuransi. 

 Fasilitas asuransi dalam produk tabungan hanya terdapat pada tabungan 

Impian BRI Syariah saja yang merupakan satu kesatuan dan otomatis didapatkan 

nasabah ketika membuka rekening. Akan tetapi sertifikat asuransi tidak diberikan 

kepada nasabah, melainkan tetap berada dalam penguasa pihak bank.  

 Asuransi dalam Tabungan Impian BRI Syariah iB ini adalah asuransi jiwa 

berupa santunan yang akan diberikan kepada nasabah berdasarkan ketentuan yang 

telah ditetapkan oleh pihak bank. Manfaat dari fasilitas asuransi ini diberikan secara 

sekaligus sebesar akumulasi sisa setoran rutin bulanan yang belum dibayarkan 

hingga jatuh tempo, maksimum Rp 750.000.000,/Nasabah jika : 

1. Tahun pertama kepesertaan, jumlah manfaat asuransi diberikan jika nasabah 

meninggal karena kecelakaan. 

2. Pada tahun kedua atau selanjutnya kepesertaan, jumlah manfaat asuransi 

diberikan jika Nasabah meninggal karena kecelakaan maupun bukan karena 

karena kecelakaan. 

Jika nasabah meninggal dunia karena kecelakaan, maka jumlah manfaat 

asuransi yang diberikan, sebagaimana tercantum pada table dibawah ini. 
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Table 1.1 Jumlah Pemberian Manfaat Asuransi  

Jangka waktu Setoran Rutin Bulanan Jumlah Manfaat 

Asuransi 

1-5 tahun Min. 5x setoran Maks. Rp 25.000.000,00 

6-10 tahun Min. 10x setoran Maks. Rp 50.000.000,00 

11-20 tahun Min. 20x setoran Maks. Rp 100.000.000,00 

Sumber : Dokumen aplikasi Tabungan impian BRI Syariah KC Manado 

Tabungan Impian BRI Syariah iB merupakan simpanan berjangka 

berdasaran jangka waktu yang ditentukan dengan mendapatkan fasilitas asuransi. 

Akan tetapi, jika jangka waktu tabungan telah berakhir Nasabah tidak berhak lagi 

untuk mendapatkan fasilitas asuransi. Begitu pula apabila Nasabah dalam 

melakukan pembayaran setoran rutin bulanan mengalami keterlambatan selama 

tiga kali. Secara otomatis fasilitas asuransi tidak akan didapatkan lagi oleh nasabah, 

bahkan rekening akan ditutup. Sedangkan setoran rutin bulanan akan dikreditkan 

pada rekening induk yaitu rekening tabungan faedah. 

Dengan adanya penerapan kebijakan tersebut di BRI Syariah kantor Cabang 

Manado, penulis bermaksud akan melakukan penelitian lebih mendalam terhadap 

produk tabungan Impian yang didalamnya terdapat asuransi di Kantor Cabang 

Manado. Agar penulis medapatkan gambaran yang jelas mengenai mekanisme pada 

Produk Tabungan Impian BRI Syariah iB dengan didalam Produk Tabungan 

Impian terdapat Asuransi. Bahwasanya Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 

tentang Tabungan, simpanan bisa diambil kapan saja atau sesuai kesepakatan. 
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Sedangkan pada Produk Tabungan Impian syariah iB, simpanan dapat diambil 

ketika jangka waktu telah selesai. Dari penjelasan latar di atas, penulis terinspirasi 

untuk mengangkat sebagai karya ilmiah bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Produk Tabungan Impian di BRI Syariah cabang 

Manado”. 

B. Rumusan  Masalah 

1. Bagaimana sistem pengelolaan Tabungan Impian di BRI Syariah Manado ? 

2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Produk Tabungan Impian BRI 

Syariah Manado ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN  

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan tabungan impian di BRI Syariah 

2. Untuk mengkaji apa pandangan Hukum Islam terhadap produk BRI Syariah 

D. Manfaat penelitian 

1. Bagi mahasiswa 

Dengan penelitian ini diharapkan peneliti memperoleh pengalaman dan 

ilmu pengetahuan terkait dengan penelitian dan seluk beluk perbankan syariah 

khususnya di BRI Syariah Manado tentang produk-produk BRI Syariah yang 

memfokuskan peneliti mengambil produk Tabungan Impian. Penelitian ini juga 

sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum 

(SH) dari Institut Agama Islam Negeri Manado. 

2. Bagi kampus 
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Mahasiswa Fakultas Syariah dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

yang lebih mendalam tentang persepsi, perilaku, dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat nasabah bertransaki di Bank Rakyat Indonesia Syariah. Selain 

itu sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi peneliti lain yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Di sisi lain, penelitian ini dapat menambah wawasan dan 

kepustakaan bagi piha-pihak yang berkepentingan. 

3. Bagi masyarakat 

a) Memiliki alternatif sistem perbankan syariah dimana didalam perbankan 

syariah itu terdapat produk-produk asuransi yang sangat membantu 

masyarakat banyak jika masyarakat menabung di bank syariah khusunya 

Bank Rakyat Indonesia Syariah 

b) Memperoleh layanan perbankan syariah sesuai dengan minat dan 

harapannya. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Pengertian Bank Syariah 

1. Pengertian Bank Syariah 

Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.20 

Kata Syariah berasal dari bahasa Arab dari kata syara’a yang berarti jalan, cara, 

dan aturan. Syariah digunakan dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, 

syariah dimaksudkan sebagai seluruh ajaran dan norma-norma yang dibawa oleh 

Nabi Muhammad saw, yang mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek 

kepercayaannya maupun dalam aspek tingkah laku praktisnya. 

Syariah secara singkat adalah ajaran-ajaran agama Islam yang berisi ajaran 

tentang kepercayaan (akidah) dan ajaran tentang tingkah laku (amaliah). Dalam 

hal ini, syariah dalam arti luas identik dengan syarak (asy-syar,) dan ad-din 

(agama Islam), dalam arti sempit syariah merujuk kepada aspek praktis (amaliah) 

dari syariah dari arti luas, yaitu aspek yang berupa kumpulan ajaran atau norma 

yang mengatur tingkah laku manusia. Syariah dalam arti sempit inilah yang lazim 

diidentikkan dan diterjemahkan sebagai hukum Islam.21 

Bank Islam adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip 

                                                           

20 Pasal 1 Undang-Undang Perbankan syariah tahun 2008 

21 A. Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Umum, 

2012, h.   
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syariah Islam, (2) adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada 

ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Hadis, sementara bank yang beroperasi sesuai 

prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti 

ketentuan- ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara 

bermuamalat secara Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah atau Bank 

Islam adalah bank yang menjalankan usahnya berdasarkan prinsip syariah yaitu 

berupa adanya sifat yang dapat dipercaya dan juga produk yang ditawarkan harus 

sesuai dengan Al quran dan Al hadis, dimana bank tersebut dapat dipercaya untuk 

mengelola dana yang dititipkan masyarakat ke bank.22 

Dana dari masyarakat yang disimpan dalam bentuk rekening giro, 

deposito, dan tabungan kemudian dihimpun dan dikelola oleh bank. Masyarakat 

yang mempercayakan simpanannya kepada bank tersebut kemudian disalurkan 

oleh bank dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan 

dana.4 Pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah 

(selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah), tujuan penyaluran dana oleh 

perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan 

keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Perbankan syariah 

itu sendiri adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit 

Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses 

dalam melaksanakan kegiatan usahanya..23 

                                                           
 
22 A. Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah, h. 1 

 

 
23 A. Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah, h. 2 
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Bank berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi bank 

adalah sebagai salah satu lembaga perantara antara pihak yang menyimpan dana 

dan memberikan dana masyarakat, agar dana yang di berikan bisa membantu 

masyarakat luas yang membutuhkan untuk membuka peluang usaha mereka yang 

tidak memiliki modal, dan disitulah pihak bank berkesempatan membantu 

masyarakat dengan memberikan pinjaman dana pembiayaan masyarakat agar 

masyarakat bisa membuka peluang usaha dan membantu perekonomiannya. 

Perbankan syariah berdasarkan pengertian diatas, maka terdapat tiga pokok utama 

yang di bahas diperbankan syariah, yaitu kelembagaan, kegiatan usaha, dan proses 

dalam melaksanakan kegiatan usaha bank syariah. 

2. Fungsi dan Tujuan Perbankan Syariah 

Perbankan Indonesia mempunyai fungsi utama yaitu sebagai lembaga 

perantara (intermediary institution) yang menghimpun dan menyalurkan dana 

masyarakat. Dana masyarakat yang disimpan dalam bentuk rekening giro, deposito 

atau tabungan kemudian dihimpun dan dikelola oleh bank. Simpanan yang 

dipercayakan oleh masyarakat kepada bank tersebut kemudian disalurkan oleh bank 

dalam bentuk fasilitas pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. 

Tujuan perbankan Indonesia disalurkannya dana kepada masyarakat perbankan, 

yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka untuk 

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.24 

                                                           
 
24 A. Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah, h. 2 
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Bank Syariah dalam penyaluran dananya juga mempunyai tujuan yang tidak 

berbeda dengan tujuan perbankan Indonesia yaitu menunjang pelaksanaan 

pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan 

kesejahteraan rakyat. Tujuan perbankan syariah identik dengan sistem ekonomi 

Islam yaitu meningkatkan perekonomian rakyat agar masyarakat luas juga dapat 

merasakan kesejahteraan. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang adil dan 

saksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu 

kelompok saja, tetapi tersebar keseluruh masyarakat. 

Ciri penting sistem ekonomi Islam itu digambarkan dalam Surah Al Hasyr 

ayat 7 sebagai berikut: 

                                     

                                   

                      

Terjemahnya:  

“apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari 

harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk 

Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan 

orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di 

antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul 

kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka 

tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat 

keras hukumannya. 

 

Ekonomi Islam memiliki sistem yang berbeda dengan sistem ekonomi 

kapitalis yang menganut konsep persaingan bebas dan kepemilikan tidak terbatas, 

atau sistem ekonomi sosialis dimana pengawasan pemerintah dilakukan secara ketat 

dan dikratorial terhadap kaum buruh serta tidak adanya hak kepemilikan terhadap 

harta. Sedangkan Ekonomi Islam memiliki sistem yang adil dan merata dimana 
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harta tidak hanya beredar pada orang-orang yang kaya saja tapi juga bisa beredar 

diantara orang-orang miskin juga seperti yang telah dijelaskan pada Qs. Al Hasyr 

ayat:7. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi bank syariah 

dank bank konvensional adalah sama yaitu sebagai lembaga bantuan yang 

mengumpulkan dan memberikan dana kepada masyarakat yang bertindak sebagai 

financier dan tujuan perbankan konvensional dan perbankan syariah pada dasarnya 

sama, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dan meningkatkan 

pemerataan kesejahteraan rakyat banyak. 

3. Karakteristik Bank Syariah  

Islam mempunyai prinsip syariah dalam pengelolaan harta menekankan pada 

keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus 

dimanfaatkan untuk hal-hal produktif dan bermanfaat terutama dalam kegiatan 

investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Karena 

tidak semua orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk 

menhasilkan kaeuntungan oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang 

menghubungkan antara masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan 

dana (pengelola dana). Sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat (pemilik dana) 

dapat disalurkan atau dimanfaatkan oleh pengusaha sehingga dana tersebut bisa 

bermanfaat bagi pengelola dana dan bisa jadi investasi bagi pemilik dana. 

Bank syariah ialah bank yang berasaskan antara lain, pada asas kemitraan, 

keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan 

berdasarkan prinsip syariah. Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah 
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bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah 

merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, antara 

lain sebagai berikut : 

a) Pelanggaran riba dalam berbagai bentuknya. 

b) Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time-value of money).  

c) Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas. 

d) Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif. 

e) Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang  

f) Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad. 

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak 

menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun 

membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga 

merupakan riba yang diharamkan. Berbeda dengan bank non-syariah, bank 

syariah tidak membedakan secara tegas antara sector moneter dan sector riil 

sehingga dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi-transaksi sector riil, 

seperti jual beli dan sewa menyewa. Disamping itu, bank syariah juga dapat 

menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain 

yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

Transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi 

seluruh syarat berikut ini : 

a. Transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman. 

b. Tidak mengandung riba. 

c. Tidak membahayakan semua pihak baik pihak sendiri atau pihak lain. 
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d. Tidak ada unsur penipuan (gharar). 

e. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan. 

f. Tidak mengandung unsur judi (maisyir). 

Bank syariah dalam operasionalnya perlu memperhatikan hal-hal yang 

memang telah diatur oleh syariah atau ajaran Islam berkaitan dengan harta, uang, 

jual beli, dan transaksi ekonomi lainnya agar kegiatan yang dilakukan memang 

benar-benar berdasarkan prinsip syariah. 

4. Pelaksanaan Akad Tabungan Impian BRISyariah  

Pelaksanaan akad pada produk Tabungan Impian BRISyariah di Bank 

BRISyariah Kantor Cabang Manado ketika calon Nasabah mengajukan 

permohonan pembukaan rekening. 

Sebagaimana telah diulas diatas, bahwa produk Tabungan Impian BRISyariah 

ini menggunakan akad mudharabah mutlaqah yakni akad kerjasama suatu antara 

kedua belah pihak dimana nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahib al-ma) 

menyediakan modal sedangkan pihak bank bertindak sebagai pengelola dana 

(amil), dan keuntungan usaha dibagi antara mereka berdasarkan kesepakatan yang 

dituangkan dalam kontrak di awal akad. 

Akad mudharabah mutlaqah tidak dilaksanakan dalam bentuk ucapan, 

melainkan berbentuk tulisan yang dituangkan pada formulir yang akan diisi 

Nasabah ketika melakukan pembukaan rekening Tabungan Impian BRISyariah. 

Pelaksanaan akad dalam pembukaan Tabungan Impian BRISyariah cukup 

mudah. Bagi nasabah yang belum mempunyai tabungan di Bank BRISyariah, 
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diwajibkan untuk membuka Tabungan Faedah BRISyariah terlebih dahulu 

kemudian dilanjutkan proses pembukaan Tabungan Impian BRISyariah. 

5. Kegiatan Usaha Bank Syariah  

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut financial 

intermediary. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya 

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

dengan masalah uang seperti menghimpun dana dan menyalurkannya yang 

merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Selain fungsi dan 

tujuan perbankan syariah dan perbankan konvensional yang pada dasarnya sama, 

begitu juga dengan kegiatan usaha bank syariah pada dasarnya juga sama dengan 

bank konvensional, yaitu meliputi bidang pengumpulan dana (liabilities), 

penyaluran dana (asset) berupa pembiayaan, dan jasa-jasa perbankan lainnya 

(services). 

Jasa-jasa pembiayaan yang diberikan bank syariah lebih beragam dan lebih 

banyak dari pada jasa-jasa yang diberikan oleh bank konvensional. Kegiatan dan 

usaha lainnya dari bank yang terikat dengan komoditas, antara lain: 

a. Memindahkan uang. 

b. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening Koran. 

c. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya. 

d. Membeli dan menjual surat-surat berharga. 

e. Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang. 
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f. Memberi jaminan bank.25  

Tabungan Impian merupakan tabungan berjangka yang memberikan nisbah 

bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan 

dan dilengkapi dengan fasilitas asuransi secara gratis.26 Adapun latar belakang 

tabungan impian adalah sebagai berikut : 

a. Kebutuhan masyarakat terhadap produk-produk perencanaan dan 

pengelolaan keuangan (wealth planning and management) 

b. Tabungan Impian merupakan produk investasi yang jangka waktu dan 

tujuan investasinya dapat ditentukan secara fleksibel oleh penabung dan 

dilengkapi dengan fasilitas asuransi sesuai dengan syariat dan ketentuan 

yang berlaku. 

c. Keperluan untuk mempertahankan produk tabungan Impian agar tetap 

memiliki selling point sebagai produk dengan kontribusi asuransi gratis.27 

Selanjutnya ada juga karakteristik dari tabungan Impian yaitu berdasarkan 

prinsip syariah mudarabah mutlaqah; usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 

60 tahun saat jatuh tempo; jangka waktu tabungan 1 sampai dengan 10 tahun; target 

dana minimal Rp 1.200.000,- dan maksimal Rp 200 juta; jumlah setoran bulanan 

dan periode tabungan tidak dapat diubah.28 Tabungan Impian juga dilengkapi 

                                                           
25 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 

2014, h.6 

 
26 Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, h. 48 

 
27 Wiroso, Penghimpun dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, h. 48 

 
28 Brosur Produk Dana dan Jasa Bank Rakyat Indoensia Syariah 
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dengan fasilitas asuransi kecelakaan diri dan jiwa dengan ketentuan sebagai berikut 

: 

a) Asuransi mulai efektif pada saat pembukaan rekening dan asuransi 

dilakukan berakhir bila setelah tabungan jatuh tempo; setelah terjadi klaim 

oleh penabung atau ahli warisanya; setelah tabungan dinyatakan sebagai 

rekening tidak aktif oleh bank. 

b) Kontribusi asuransi (dana yang digunakan untuk menutup fasilitas asuransi 

dalam tabungan yang dibayarkan setiap bulan oleh bank kepada perusahaan 

asuransi) gratis dan menjadi beban bank.29 

c) Manfat asuransi adalah sebesar kekurangan target dana dari saldo rekening, 

dengan metode penghitungan dari pihak bank. 

Dari grafik diatas maka dapat dijelaskan bahwa tabungan Impian adalah 

tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian 

bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target pada 

waktu yang diinginkan. Yang perlu digaris bawahi adalah kepastian pencapaian 

target dana. Jadi dalam tabungan Impian juga terdapat perlindungan asuransi, yang 

bermanfaat sebagai santunan tunai, yang berfungsi untuk memenuhi kekurangan 

target dana, sehingga manfaat asuransi dihitung dengan cara target dana dikurangi 

dengan saldo saat klaim. 

B. Dasar Hukum Tabungan Bank Syariah 

                                                           
 
29 Surat Edaran operasi Bank Rakyat Indonesia Syariah No. 14/003/OPS, Periahl Tabungan 

Impian BRI Syariah, 2012.  
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Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan 

syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad 

wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabh atau akad lain yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati. 

Islam dalam hal ini mempunyai dua prinsip perjanjian yang sesuai 

diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu wadiah dan 

mudharabah. Hampir sama dengan giro, pilihan terhadap produk ini tergantung 

keinginan dari nasabah. Jika hanya ingin menyimpan saja maka bisa dipakai produk 

tabungan wadiah, sedangkan jika untuk memenuhi nasabah yang ingin berinvestasi 

atau mencari keuntungan maka yang ditawarkan dan yang sesuai adalah tabungan 

mudharabah.30 

1. Landasan Hukum Tabungan 

Fatwa Dewan Syariah Nasional No;02/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Tabungan : 

a) Bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam 

penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan 

salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat 

adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak 

                                                           
 
30 Pasal 1 Undang-Undang Perbankan Syariah 
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dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan 

dengan itu; 

b) Bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum 

Islam (syaria’ah); 

c) Bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang 

bentuk-bentuk mu’amalah syariah untuk dijadikan pedoman dalam 

pelaksanaan tabungan pada bank syari’ah.  

1. Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 283 

                                        

                                        

                 

Terjemahnya :  

 “ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang 

kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan 

yang dipegang, (oleh yang berpiutang). Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai 

sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 

(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah 

kamu (parasaksi) menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang 

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdoa hatinya 

dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 

 

2. Hadist riwayat Ibnu Majah : 

Dari Shalih bin Shuaib r.a bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal 

yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, 

muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung 

untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah no. 2280, 

kitab at-Tijarah) 

3. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, 

mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun 

mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’ 

(Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1989, 4/838) 
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4. Qiyas. Trasnsaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.  

5. Kaidah fiqh : 

“pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada 

dalil yang mengharamkannya”. 

6. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai 

harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha 

memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak 

memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam 

memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di 

antara kedua pihak tersebut.  

Berdasarkan tafsir surat Al Baqarah: 282 – 283 memiliki tujuan untuk (1) 

membantu manusia (stakeholders) dalam menjaga hak Allah dan menjaga hak-hak 

manusia (stakeholders) dalam bermuamalah, (2) sehingga manusia (stakeholders) 

bisa mengambil manfaat (menjadikannya sebagai pedoman dan memperoleh 

perasaan tenang karena tidak khawatir atas haknya) karena terjaminnya hak-hak 

mereka dalam bingkai takwa. Untuk tujuan inilah, konsep-konsep yang dibangun 

untuk membantu muamalah dalam Islam hendaknya tidak menjadi kesukaran dan 

kesempitan bagi umat dan dilakukan dengan tidak melampaui apa yang digariskan 

oleh Allah dalam agama. Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk ibadah, maka 

dalam bermuamalah menjalankan agama Allah kita tidak boleh mempersulit diri 

dan tidak boleh pula membuat sulit hamba-hamba Allah, karena Allah Azza wa 

Jalla mencintai yang "AlHanifiyah As-Samhah" (yang lurus dan yang mudah). 
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1) Hadis riwayat Ibnu Majah 

 

 

 

 

Terjemahan :  

Dari Shahih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “tiga hal 

yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, 

muqaradhah (mudharabh), dan mencampur gandum dengan tepung untuk 

keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah no. 2280, kitan at-

tijarah. 

 

C. Peranan Bank Syariah 

Sistem Lembaga Keuangan, atau yang lebih khusus lagi disebut sebagai 

aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme keuangan    

suatu    negara,    telah    menjadi    instrument    penting dalam memperlancar 

jalannya pembangunan suatu bangsa. Indonesia yang mayoritas beragama Islam 

tentu saja menuntut adanya sistem baku yang mengatur dalam kegiatan 

kehidupannya. Termasuk diantaranya kegiatan keuangan yang dijalankan oleh 

setiap umat. Keberadaan perbankan Islam ditanah air telah mendapatkan pijakan 

kokoh setelah lahirnya Undang- Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang direvisi 

melalui Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 yang dengan tegas mengakui 

keberadaan dan berfungsinya Bank bagi hasil atau Bank Islam. 

Bank ini adalah bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil 

adalah prinsip muamalah berdasarkan syariah didalam melakukan kegiatan usaha 

bank. Berbicara tentang peranan sesuatu, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi dan 

kedudukan sesuatu itu. Diantara peranan bank syariah adalah : a) memurnikan 
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operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan 

masyarakat. b) meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat 

memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah. c) menjalin kerjasama 

dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama, khususnya di Indonesia 

sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.31 

1. Tabungan Impian BRI Syariah 

a. Pengertian Tabungan 

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. Nasabah jika hendak 

mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku 

tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.32 Adapun yang dimaksud 

dengan tabungan syariah adalah simpanan yang dijalankan berdasarkan prinsip-

prinsip syariah. 

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan 

syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad 

wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati.33 

                                                           
 
31 12Muhamad,   Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 

2014), h. 7 

 
32 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta:Gadjah Mada 

Universuty Press, 2009), h. 92 

 
33 Pasal 1 Undang-Undang Perbankan Syariah 
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Islam dalam hal ini mempunyai dua prinsip perjanjian yang sesuai 

diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu wadiah dan 

mudharabah. Hampir sama dengan giro, pilihan terhadap produk ini tergantung 

keinginan dari nasabah. Jika hanya ingin menyimpan saja maka bisa dipakai produk 

tabungan wadiah, sedangkan jika untuk memenuhi nasabah yang ingin berinvestasi 

atau mencari keuntungan maka yang ditawarkan dan yang sesuai adalah tabungan 

mudharabah. 

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak 

pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal (dana), sedangkan pihak 

lainnya menjadi pengelola dana (mudharib) dalam suatu kegiatan produktif. 

Perbankan syariah secara singkat memiliki dua macam produk tabungan, yaitu 

tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. Perbedaan utama dengan tabungan 

diperbankan konvensional adalah tidak dikenalnya suku bunga tertentu yang 

diperjanjikan, yang ada adalah nisbah atau presentase bagi hasil pada tabungan 

mudharabah dan bonus pada tabungan wadiah.34 

b. Akad  

Akad yang digunakan dalam tabungan ada dua, yaitu : 

1) Wadiah adalah akad penitipan dana atau barang dari pemilik kepada 

penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang 

menyimpan untuk mengembalikan dana  atau barang titipan sewaktu-

                                                           
 
34 Anshori, Perbankan…, h. 92 
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waktu dan yang dititipi menjamin pengembalian barang tersebut secara 

utuh. 

2) Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih 

dimana pihak pertama sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan pihak 

kedua sebagai pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan 

usaha tertentu yang sesuai syariah, dimana pembagian hasil usaha antara 

kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. 

2. Manfaat Tabungan Impian BRI Syariah 

Manfaat tabungan Impian ada dua yaitu bagi bank dan bagi nasabah. 

Manfaat Tabungan Impian bagi bank yaitu menambah customer base nasabah; 

sumber pendanaan yang potensial dengan fluktuasi pendanaan yang relative 

predictable maturity-nya. Sedangkan manfaat bagi nasabah adalah memudahkan 

mengatur rencana kebutuhan dana jangka menengah dan panjang; bagi hasil yang 

menguntungkan; dilengkapi dengan asuransi jiwa, nasabah tidak perlu membayar 

premi asuransi dikarenakan gratis.35 Tabungan Impian diperuntukkan bagi orang 

yang belum menikah; orang yang belum menikah dan belum mempunyai anak; dan 

kebanyakan yang membuka tabungan Impian adalah orang-orang yang 

berpenghasilan tetap. 

Tabungan Impian BRI Syariah iB merupakan tabungan berjangka dari BRI 

Syariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian 

dengan terencana. 

                                                           
 
35 Surat Edaran Operasional Bank Rakyat Indonesia SyariahNo. 14/003/OPS, Perihal 

Tabungan Impian BRI Syariah, 2012 
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a. Manfaat : 

Memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta 

lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah serta dilindungi asuransi. 

 

b. Fasilitas / Keunggulan : 

1) Tenang, dikelola dengan prinsip syariah. 

2) Ringan, setoran awal maupun setoran rutin bulanan minimum 

Rp.50.000,- 

3) Fleksibel, pilihan jangka waktu mulai 1 tahun sampai 20 tahun sesuai   

dengan tujuan impian. 

4) Praktis, tidak perlu datang ke cabang untuk melakukan setoran rutin 

bulanan dengan adanya autodebet. 

5) Gratis, biaya administrasi tabungan dan premi asuransi. 

6) Aman, karena otomatis dilindungi asuransi jiwa. 

7) Mudah, perlindungan asuransi otomatis tanpa pemeriksaan kesehatan. 

8) Kompetitif, bagi hasil yang menarik. 

9) Nyaman, dengan layanan berstandar tinggi dari BRI Syariah dalam 

mengingatkan kedisiplinan untuk mewujudkan impian. 

c. Tujuan Tabungan  

Adapun tujuan tabungan adalah sebagai berikut : 

1) Penyisihan sebagian hasil pendapatan nasabah untuk dikumpulkan 

sebagai cadangan hari depan.  
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2) Sebagai alat untuk melakukan transaksi bisnis atau usaha 

individu/kelompok. 

3) Menaikkan minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank dengan 

memberikan kepercayaan kepada bank untuk mengelola dananya. 

4) Meningkatkan pelayanan kepada nasabah bank dalam hal ini 

nasaabah tabungan dengan barbagai fasilitas transaksi yang bisa 

dilakukan seperti penyetoran, penarikan,pemindahbukuan dan 

pelayanan lainnya. 

5) Mengantisipasikan persaingan antar bank. 

6) Dengan banyaknya produk tabungan yang ditawarkan oleh berbagai 

bank di Indonesia, maka diciptakan produk yang diharapkan dapat 

ikut bersaing dalam menghimpun dana masyarakat. 

7) Dengan menawarkan fasilitas online, kartu ATM, dan lain-lain. 

Fasilitas-fasilitas tersebut diharapkan dapat menarik minat nasabah 

baru dan mempertahankan nasabah lama agar tidak pindah ke bank 

lain. 

3. Prosedur Tabungan Impian Syariah  

Tabungan Impian BRISyariah  adalah tabungan berjangka dari BRISyariah 

dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian para nasabah 

dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah, yaitu pemilik memberikan hak 

kebebasan untuk mengelola dana kepada mudarib. Tabungan Impian BRISyariah 

memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih 

berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah serta dilindungi asuransi. Tabungan 
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ini memberikan manfaat bagi nasabah yang ingin menyiapkan dana untuk 

melakukan persiapan ibadah haji, pendidikan anak, persalinan, simpanan hari tua 

dan lainnya, produk ini memiliki kelebihan premi asuransi gratis.36 

4. Pembukaan Rekening Tabungan Impian BRISyariah  

a) Untuk perorangan  

Pembukaan rekening secara perorangan bisa dilakukan dengan cara 

melampirkan foto kopi identitas diri seperti KTP/SIM yang masih berlaku. Apabila 

ada nasabah yang belum memiliki kartuidentitas tetapi tertarik untuk membuka 

rekening tabungan impian BRISyariah maka bisa menggunakan perwakilan dalam 

kepemilikan tabungan. Istilah untuk perwakilan tersebut adalah qq (quality qua) 

yang berarti bertindak sebagai, mewakili, atas kuasa, dimana setelah nama nasabah 

yang akan membuka rekening tabungan QQ tersebut. 

Sebagai contoh Ade Anto adalah siswa PAUD yang akan membuka 

rekening tabungan BRISyariah, karena belum mempunyai tanda pengenal maka dia 

harus memiliki wakil dan ibu siti Fajar sebagai wakilnya. Sehingga pembukaan 

rekening harus menggunakan kartu identitas ibu Siti Fajar dan pada tabungan akan 

ditulis dengan nama Siti Fajar QQ. 

b) Untuk Badan Usaha 

Untuk badan usaha melampirkan akta pendirian perusahaan dan NPWP, 

melampirkan surat izin usaha dan melampirkan surat kuasa atas nama 

perusahaan dengan dibuktikan surat kuasa dari direksi kepada pihak yang 

mewakili. 

                                                           
36 brisyariah.co.id  
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Langkah-langkah dalam pembukaan rekening tabungan impian BRISyariah, 

yaitu : 

1) Costumer service memberikan informasi mengenai produk tabungan 

kepada calon nasabah, apabila calon nasabah sudah jelas mengenai 

produk tabungan yang ditawarkan maka costumer service memberikan 

formulir pembukaan rekening tabungan dan asuransi dan menjelaskan 

cara pengisiannya. 

2) Calon nasabah harus sudah memilki rekening tabungan faedah, apabila 

belum mempunyai maka harus membuka dua tabungan sekaligus yaitu 

tabungan faedah dan tabungan impian. 

3) Costumer service meminta calon nasabah untuk menandatangani 

specimen tanda tangan pada kolom yang sudah tersedia dan meminta foto 

kopi identitas diri. 

4) Costumer service menerima formulir pendaftaran tabungan yang telah 

diisi calon nasabah secara lengkap dan untuk dikoreksi. Apabila 

dokumen persyaratan sudah lengkap dan formulir pendaftaran sudah 

benar maka costumer service menginput  data tersebut. 

5) Costumer service memberikan slip setoran kepada calon nasabah, 

kemudian memintanya untuk mengisikan sejumlah uang sebagai setoran 

awal minimum Rp 50.000 

6) Costumer service meminta nasabah menandatangani buku tabungan, 

kemudian ditutup dengan kertas magnesium. Costumer service meminta 

pengesahan kepada kepala bagian operasional buku tabungan. 
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7) Costumer service memberikan buku tabungan, slip setoran kepada 

nasabah. Kemudian nasabah memberikan slip setoran, buku tabungan, 

dan sejumlah uang yang ditentukan kepada teller. 

8) Teller menerima uang dan memeriksa apakah nilai yang tertera di dalam 

slip setoran sesuai dengan uang setoran. 

9) Teller menandatangani slip setoran dan membubuhi stempel. 

10) Teller menginput nomor rekening serta jumlah setoran yang diterima. 

11) Teller mengprint out buku tabungan, memparaf slip dan memberikan 

validasi. 

12) Teller menyerahkan buku tabungan dan slip setoran nasabah. 

13) Teller menanyakan apakah masih ada yang bisa dibantu lagi, jika 

nasabah sudah merasa cukup maka Teller mengucapkan terimakasih dan 

meminta maaf. 

5. Penutupan Produk Tabungan Impian BRI Syariah 

a) Penutupan tabungan hanya dapat dilakukan oleh penabung secara 

langsung dan tidak di wakilkan kecuali si penabung meninggal dunia. 

b) Penutupan tabungan terjadi karena beberapa hal yaitu penabung ingin 

mengakhiri tabungan, jatuh tempo, secara tiga kali berturut-turut tidak 

menyetorkan tabungan, si penabung sudah meninggal dun ia, umur 

penabung sudah melampaui persyaratan. 

c) Nasabah mengisi formulir penutupan rekening dan membawa foto copy 

tanda pengenal, dibubuhi tanda tangan teller dan customer service. 
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d) Nasabah menuju ke teller untuk penarikan atau pengambilan yang dan 

mengisi slip penarikan. 

e) Customer service bertanggung jawab untukmelakukan perubahan status 

rekening. 

f) Rekening tabungan sudah ditutup oleh customer service dan tanda tangan 

yang tertera pada tabungan dipotong sebagai bukti bahwa nomor 

rekening dan buku tabungan sudah tidak aktif. 

6. Penyetoran Tabungan Impian BRISyariah  

Penyetoran tabungan impian BRISyariah dapat dilakukan dengan cara auto 

debet dari tabungan faedah dan juga dapat menyetor melalui rekening tabungan 

impian secara langsung tetapi juga harus menabung pada tabungan faedah agar 

tidak terjadi jatuh tempo dengan setoran rutin tiap bulan dengan setoran yang tetap. 

Setoran rutin minimal Rp 50.000 pada waktu yang ditentukan pula diawal. 

7. Penutupan Tabungan Impian BRISyariah  

a. Penutupan tabungan hanya dapat dilakukan oleh penabung secara langsung 

dan tidak dapat diwakilkan kecuali si penabung meninggal dunia. 

b. Penutupan tabungan terjadi karena beberapa hal yaitu : penabung ingin 

mengakhiri tabungan, jatuh tempo, secara tiga kali berturut-turut tidak 

menyetorkan tabungan, si penabung sudah meninggal dunia, umur 

penabung sudah melampaui persyaratan. 

c. Nasabah mengisi formulir penutupan rekening dan membawa foto kopi 

tanda pengenal, serta dibubuhi tanda tangan teller dan service. 
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d. Nasabah menuju ke teller untuk penarikan atau pengambilan uang dan 

mengisi slip penarikan. 

e. Costumer service bertanggung jawab untuk melakukan perubahan status 

rekening. 

f. Rekening tabungan sudah ditutup oleh costumer service dan tanda tangan 

yang tertera pada tabungan dipotong sebagai bukti bahwa nomor rekening 

dan buku tabungan sudah tidak aktif. 

8. Perhitungan dan Mekanisme Bagi Hasil  

Istilah bagi hasil lebih banyak digunakan pada lembaga perbankan yakni 

perhitungan pembagian pendapat yang diperoleh berdasarkan nisbah (rasio) yang 

disepakati diawal. Namun bagi hasil belum ada dasar undang-undangnya, maka 

penerapan sistem bagi hasil berdasarkan kesepakatan saja.  

Dalam mekanisme lembaga keuangan perbankan syariah model bagi hasil 

berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (funding) dan penyaluran dana 

(financing) terutama dalam kegiatan produk pernyataan modal atau kerja sama. 

Penggunaan sistem bagi hasil tidak hanya pada lembaga keuangan bank juga pada 

lembaga non bank yang berfungsi sama dengan lembaga keuangan syariah bank. 

Karena memiliki pertimbangan sebagai berikut 37: 

a. Sistem bagi hasil sudah menjadi tradisi dalam masyarakat Indonesia. Sistem 

ini terdapat pada penggarapan sawah, pemeliharaan tanah dan lainnya. 

b. Sistem bagi hasil lebih adil bagi bank dan nasabah. 

                                                           
37 http://eprints.walisongo .ac.id/859 
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c. Sistem bagi hasil menumbuhkan tanggung jawab agar ikut serta membina 

dan mengambangkan usaha kecil agar tidak terjadi kerugian. Bank usaha 

sebagai mitra usaha. 

Mekanisme bagi hasil sebagai berikut : 

a. Saldo rekening tabungan impian akan diberikan bagi hasil yang 

diperhitungkan berdasarkan saldo rata-rata dalam satu bulan yaitu pada 

setiap akhir bulan. Bagi hasil tersebut dikreditkan pada rekening tabungan 

b. Bagi hasil dihitung atas dasar saldo rata-rata rekening tabungan dala, satu 

bulan. 

c. Pembayaran bagi hasil langsung didebetkan ke tabungan nasabah. 

D. Penelitian Yang Relevan 

1)  Penelitian Muhamad Wanto (2014) 

Tabungan  mudharabah adalah salah satu produk penghimpun dana yang 

diterapkan di PT. Bank Syariah Mega Indonesia Gallery cianjur yaitu salah satunya 

adalah produk Tabungan Rencana tersebut menggunakan akad mudharabah. 

Produk akad dalam tabungan Rencana di buku tabungan Utama/induk 

menggunakan akad wadi’ah. Landasan hukum dalam produk Tabungan Impian 

(mudharabah) yaitu Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. 

Dalam perspektif muamalah, dua akad dalam satu transaksi itu dilarang. Dalam 

prakteknya akad produk Tabungan Rencana (mudharabah) itu kelihatan seperti ada 

dua akad dalam satu tranaksi. Namun dari hasil penelitian ternyata itu hanya 

masalah teknis procedural dari bank. Pada hakekatnya hal itu telah sesuai dengan 

fatwa DSN No. 02 dan tidak ada pelanggaran dalam fikih muamalah. 
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2) Hairul Rizal (2012) 

Skripsi penelitian lapangan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Asuransi Jiwa Pada Produk Tabungan Impian BRI Syariah Di Bank 

Rakyat Indonesia Syariah Cabang Surabaya” dan bertujuan untuk menjawab 

pertanyaan tentang bagaimana operasional asuransi jiwa pada produk tersebut.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi jiwa pada produk Tabungan 

Impian BRI Syariah merupakan asuransi jiwa yang diberikan kepada penabung oleh 

Bank Rakyat Indonesia Syariah bekerja sama dengan PanainLife Syariah sebagai 

manfaat (fasilitas) dari Tabungan Impian BRI Syariah dimana Bank Rakyat 

Indonesia Syariah sepenuhnya menanggung biaya premi asuransi nasabah. 

Asuransi jiwa ini beroperasi atas dasar takaful, yang dalam mekanismenya 

membagi premi ke dalam 2 rekening, yaitu rekening saving dan rekening tabarru’, 

serta menerapkan akad takafull atau tabarru’ dan akad mudharabah. Bentuk 

perjanjian dalam asuransi jiwa ini merupakan perjanjian yang dilakukan secara 

tertulis, dimana dalam perjanjian tersebut terdapat ketentuan yang mengatur tentang 

berakhirnya kontrak apabila: tidak melakukan setoran bulanan selama 3 bulan 

berturut-turut, atau melakukan penutupan (atas persetujuan bank) dengan 

membayar biaya administrasi. 

3) Ayu Aulia Yossiana ( 2018) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh bagi hasil 

produk tabungan mudharabah terhadap minat menabung nasabh Bank Syariah 

Mandiri KCP Ulee Kareng. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan angket/kuesioner dengan populasi berupa nasabah tabungan 
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mudharabah yang bertransaksi di Bank Mandiri Syariah KCP Ulee Kareng. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan convenience sampling. Metode penelitian yang 

digunakan adalah analisis regresi sederhana dengan menggunakan bantuan 

software IBM SPSS versi 25. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa 

variable bagi hasil produk tabungan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap 

minat menabung nasabah BSM CP Ulee Kareng. Variable minat manabung nasabah 

dapat dijelaskan oleh variabel bagi hasil produk tabungan mudharabah sebesar 

56,6% sedangkan 43,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. Maka dari 

itu Bank harus mempertahankan atau meningkatkan bagi hasil yang kompetitif dan 

konsisten dalam menjelaskan bagi hasil kepada nasabah diawal akad, agar nasabh 

memiliki wawasan yang baik sehingga berminat menabung atau bahkan 

merefrensikan produk tabungan BSM mudharabah kepada orang lain. Nasabah 

juga harus berusaha untuk memahaminya dan menjadikan aspek bagi hasil ini 

bukan hanya sebagai keuntunungan materil, tetapi juga keuntungan moril. 

4) Fajar Amanah (2016) 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana Analisis 

SWOT pada produk tabungan impian dan bagaimana karakteristik produk tabungan 

impian. Penelitian ini dilakukan pada Bank BRI Syariah Cabang Weleri. Metode 

yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metodelogi kualitatif deskriptif. 

Metodelogi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif dengan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Produk Tabungan Impian mempunyai peringkat ketiga dibandingkan 

dengan Tabungan Faedah dan Tabungan Haji, tabungan impian merupakan 
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tabungan berjangka yang bertujuan untuk mewujudkan impian secara terencana 

seperti pendidikan, untuk menikah, umrah dan lain sebagainya. Hasil penelitian ini 

adalah bagaimana cara untuk mensosialisasikan produk tabungan impian agar lebih 

banyak yang meminati pemasarannya tidak cukup dengan cara sebar brosur dan 

penawaran dari Customer Service saja, pemasarannya bisa juga dengan melakukan 

pemasangan spanduk, program berhadiah maupun dengan media elektronik 

maupun media cetak dengan itu akan banyak masyarakat yang tahu dan akan 

meningkatkan juga nasabah tabungan impian. 

 Tabungan Impian BRI Syariah iB adalah tabungan berjangka dari BRI 

Syariah dengan prinsip bagi hasil yang di rancang untuk mewujudkan impian 

nasabah dengan terencana. Manfat yang diberikan tabungan ini adalah ketenangan 

serta kenyamanan yang penuh dengan nilai kebaikan serta lebih berkah karena 

pengelolaan dana sesuai dengan prinsip syariah dan lindungan asuransi. Fasilitas 

yang disediakan oleh tabungan Impian BRI Syariah iB ini adalah ringan setoran 

awal, pilihan jangka waktu yang fleksibel, sistem auto debet, gratis biaya 

administrasi tabungan dan premi asuransi, bagi hasil yang kompetitif. Kemudahan 

dalam mempersiapkan dana umrah ke tanah suci dan berqurban kini semakin 

mudah dan murah. 

 

5) Gusti Pelita Dewi (2019) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : apakah kualitas produk 

tabungan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah PT. Bank Rakyat 
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Indonesia Syariah Cabang Bengkulu, seberapa besar pengaruh kualitas produk 

tabungan terhadap kepuasan nasabah. Kepuasan konsumen adalah faktor utama 

yang harus diperhatikan oleh penyedia pelayanan jasa perbankan syariah, karena 

kepuasan konsumen akan menetukan keberhasilan penyedia jasa perbankan syariah 

dalam memenangkan persaingan bisnis. Pada dasarnya pengertian kepuasan 

konsumen mencakup perbedaan antara tingkat kepentingan dan kinerja atau hasil 

yang dirasakan.  Pengertian kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan seseorang 

setelah membandingkan hasil yang dirasakan dengan harapannya. Pengertian 

tersebut menyatakan bahwa kepuasan konsumen adalah respon konsumen terhadap 

evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan dengan loyalitas actual 

produk etelah pemakaian. 

Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kepada seseorang untuk 

memuaskan suatu kebutuhan atau keinginan. Dengan demikian, suatu produk dapat 

dilakukan segala sesuatu yang ditawarkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan 

dan keinginan konsumennya. Suatu produk dapat memuaskan konsumen bila 

dinilai dapat memenuhi atau melebihi keinginan dan harapannya. Kualitas produk 

adalah kemampuan suatu produk untuk menjalankan fungsi-fungsinya yang 

merupakan suatu gabungan dari penampilan, keistimewaan, keindahan, kualitas 

yang bermanfaat, daya tahan, kehandalan, ketepatan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 

Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan bukan berupa angka-

angka, melainkan data tersebut berasal dari wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi resmi lainnya. Oleh sebab itu pendekatan kualitatif dalam penelitian 

adalah dengan menggambarkan serta mencocokkan antara realita empirik dengan 

teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.  

B. Waktu dan Tempat Penelitian  

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Rakyat Indonesia Syariah Manado. 

Alasan peneliti memilih lokasi ini karena merupakan salah satu Bank yang 

berlandaskan Syariah yang masih memahami tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Produk-Produk tabungan Impian. 

2. Waktu penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 2 bulan dari 

bulan Januari sampai bulan Februari 2019. 

C. Data dan sumber data 

Sumber data dalam penelitian menurut Suharsini Arikunto dalam Subjek 

dimana data diperoleh38 sedangkan menurut Lafland, yang dikutip oleh modeong, 

                                                           
 
38 Suharsini Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”. (Jakarta: Rineke 

Cipta, 2010), h. 171 
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sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata atau tindakan, selebihnya 

adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain.39 

Sumber data merupakan asal dari pada informasi. Sumber data penelitian 

ini ada data primer dan sekunder. 

1) Data primer 

Menurut Husein Umar, “Data primer adalah data yang didapat dari sumber 

pertama baik dari individual atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau 

hasil pengisian kusioner yang biasa dilakukan oleh peneliti”.40 

Penelitian ini yang menjadi sumber data primer yakni Acount Coficer yaitu 

bapak Kurnia Hadi, Back Office bapak Fersi Rosta dan PJS CS ibu Dewi 

Ngurawan. 

2) Data sekunder 

Menurut Husein Umar, data sekunder adalah data yang diolah lebih lanjut 

dan disajikan baik oleh pihak Bank, misalnya dokumen, dalam bentuk table atau 

diagram. Data sekunder oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut.41 

Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder ialah data-data yang 

dimiliki pihak Bank. Seperti data jumlah tenaga pegawai dan kepegawaian, 

nasabah, tata tertib pegawai dan data-data yang saling berkaitan. 

 

                                                           
 
39 Lexi Modeong, Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1988), h. 4 
 
40 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2011), h. 42 

 
41 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, h. 40 
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D. Teknik pengumpulan data  

Dalam penelitian ini, penulis memilih pengumpulan data melalui 

observasiwawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk memperkuat teori-teori 

yang dipakai, maka peneliti melengkapi dengan penelitian kepustakaan (library 

research). Metode ini sangat enting dalam suatu penelitian, karena baik buruknya 

penelitian sebagian besar tergantung pada teknik pengumpulan data, maka dalam 

hal ini penulis menggunakan : 

1) Observasi 

Observasi atau penelitian lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan 

cara penulis turun langsung untuk melakukan pengamatan di lokasi penelitian. 

Lebeih jelasnya peneliti menggunakan observasi partisipasi, dalam 

observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang 

diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. 

2) Wawancara 

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui Tanya jawab,  sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu 

topic tertentu.42 Responden yang saya wawancarai adalah bapak Kurnia Hadi 

(Acount Coficer), bapak Fersi Rosta (Back Office), dan ibu Dewi Ngurawan (PJS 

CS). 

                                                           
 
42 Sugiyono,  Metode Penelitian Kuantitaif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 37 
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Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah waancara 

tak berstruktur (Unstruktural Interview), yang itu wawancar yang bebas dimana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap utnuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang 

digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. 

1) Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatn peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

E. Analisa Data 

Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan 

menyususn data sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. 

Adapun dalam penelitian ini menggunakan data model Miles and 

Huberman, yaitu aktivitasnya dalam analisis data yaitu reduction data display, dan 

counclusion drawing/verification. 

1) Data reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. 

2) Data display (Penyajian data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. 

Setelah data terkumpul dipilih kedalam suatu pola tertentu, data kemudian 
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disajikan dalam bentuk informasi untuk digunakan dalam memaknai sebagian 

data yang telah dipilihdengan interpretasipeneliti. 

3) Conclusion Drawing/verification 

Cinclusion drawing atau penarikan kesimpulan adalah upaya menguji 

kebenaran terhadap makna-makna yang muncul dari data yang telah terhimpun 

ke dalam suatu bentuk informasi.43 

F. Uji keabsahan data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep 

kesahihan (validitas) atas kehandalan (reabilitas). Drajat kepercayaan atau 

kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan. Dalam 

Sugiono terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk memeriksa keabsahan 

data, yaitu uji kredibilitas (credibility), pengujian keteralihan (transferability), 

pengujian kebergantungan (Dependability), pengujian kepastian (confirmability)44 

1. Uji Kredibilitas/Derajat kepercayaan (credibility)  

Bermacam-macam cara pengujian kredibilitas data atay kepercayaan 

terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan : 

a) Perpanjangan pengamatan  

Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah 

data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. 

Berapa lama perpanjangan pengamatan ini dilakukan, akan sangat tergantungpada 

                                                           
 
43 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan R&D, h. 345 

 
44 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan R&D, h. 369-372 
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kedalaman, keluasan dan kepastian data. Kedalaman artinya apakah peneliti ingin 

menggali data sampai pada tingkat makna. Makna berarti data dibalik yang tampak. 

Dalam perpanjangan untuk menguji kredebilitas data penelitian ini, 

sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah 

data yang diperoleh itu setealah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, 

berubah atau tidak. Bila setelah dicek kembali kelapangan data sudah benar berarti 

kredibel, maka perpanjangan pengamatan dapat diakhiri. 

b) Meningkatkan Ketekunan 

Berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. 

Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam 

secara pasti dan sistematis. 

Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan 

pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak, dan 

peneliti juga dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang 

apa yang diamati. 

c) Trianggulasi 

Tringgulasi dalam pengujiaan kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai car, dan berbagai waktu. Trianggualsi 

dibagi menjadi 3 yaitu : 

1) Trianggulasi Sumber, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. 
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2) Trianggulasi Teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Misalnya dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. 

3) Trianggulasi Waktu, yaitu menguji kredibilitas data dengan waktu-waktu 

yang berbeda karena waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas dipagi 

hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan 

memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. 

d) Analisis Kasus Negatif 

Melakukan analisis kasus negative berarti peneliti mencari data yang 

berbeda atau bahkan bertentangan dengan yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi 

yang perbedaan atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan 

sudah dapat dipercaya. Tetapi bila penulis masih mendapatkan data-data yang 

bertentangan dengan data byang ditemukan, maka peneliti mungkin akan merubah 

temuannya. 

e) Mengadakan Member Check 

Proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. 

Tujuannya untuk mengetahui oleh pemberi data. Untuk menjamin kepastian bahwa 

penelitian ini objektif, peneliti dalam hal ini nantinya melakukan pemeriksaan 

secara cermat bersama dengan pembimbing terhadap kepastian asal-usul data, 

logika penarikan kesimpulan dari data dan derajat ketelitian serta telaah terhadap 

kegiatan peneliti tentang keabsahan data. 

2. Pengujian Keteralihan (Transferbality) 
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Transferbality ini merupakan validitas eksternal dalam penelitiian kualitatif. 

Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil 

penelitian kepopulasi dimana sampel tersebut diambil.  

Nilai transfer ini berkenaan dnegan pertanyaan, hingga manakala hasil 

penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Peneliti 

sendiri tidak menjamin “validitas eksternal” ini.  

Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian 

kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, 

maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, 

jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi 

mengerti atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat dipercaya 

atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut ditempat lain. 

Menurut Faisal dalam Sugiono,45  bila pembaca laporan penelitian 

memperoleh gambaran yang sedemikina jelasnya, maka laporan tersebut memenuhi 

standar transferabilitas. 

3. Pengujian Kebergantungan (Dependability)  

Kebergauntungan merupakan subtitusi reabilitas dalam penelitian 

nonkualitatif. Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan 

melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi, 

penelitian tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi dapat memberikan 

data. Peneliti seperti ini perlu diuji denpendability-nya. Kalau proses penelitiannya 

                                                           
 
45 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaf Kualitatif dan R&D, h. 377 
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tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak bisa diandalkan 

(dependable). Untuk mengetahui dan memastikan apakah hasil penelitian ini benar 

atau salah, peneliti selalu mendiskusikannya dengan pembimbing secara bertahap 

mengenai data-data yang didapat dilapangan mulai dari proses penelitian sampai 

pada taraf kebenaran data yang didapat. 

4. Pengujian Kepastian (confimability) 

Penelitian kualitataif ini, uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan, 

sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara kebersamaan. Menguji kepastian 

berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakuakan dalam 

penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Kepastian yang 

dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengan disepakati hasil 

penelitian tidak lagi subjektif tetapi sudah objektif. 

Penelitian ini, peneliti akan melakukan keteralihan dengan mencari dan 

mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama mengenai 

pemahaman tentang tinjauan Hukum Islam terhadap Produk Tabungan Impian di 

BRI Syariah Manado. Dalam melakukan keteralihan tersebut, peneliti akan 

mendiskusikan hasil dilapangan dengan tim pembimbing mengenai data-data yang 

didapat dilapangan mulai dari proses penelitian sampai pada taraf kebenaran 

kebenaran data yang didapat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Sejarah Bank Rakyat Indonesia 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 BRI Syariah Tbk secara resmi 

beroperasi. Kemudian PT Bank BRI Syariah Tbk merubah kegiatan usaha yang 

semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan 

perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.  

Dua tahun lebih PT Bank BRI Syariah 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 BRI Syariah 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 BRI Syariah 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), Tbk.,  
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Aktivitas PT Bank BRI Syariah 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 BRI Syariah 

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 BRI Syariah Tbk.  

Saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi bank syariah ketiga terbesar 

berdasarkan aset. PT Bank BRI Syariah Tbk tumbuh dengan pesat baik dari sisi 

aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada 

segmen menengah bawah, PT Bank BRI Syariah Tbk menargetkan menjadi bank 

ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.  

Sesuai dengan visinya, saat ini PT Bank BRI Syariah 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.  

2. Sejarah Berdirinya Bank BRI Syariah Kantor Cabang Manado  

Diusianya yang ke 4 tahun pada tanggal 1 mei 2013, PT. BRI Syariah 

meresmikan kantor cabangnya yang ke 49 di Manado Sulawesi Utara. Dengan 

adanya pembukaan kantor cabang di Manado membuat distribusi PT. BRI Syariah 

semakin bertambah menjadi 210 unit, yang terdiri dari 50 kantor cabang, 152 kantor 

cabang pembantu dan 8 kantor kas. Dengan demikian Bank BRI Syariah kantor 
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cabang manado resmi beroperasi pada tanggal 1 mei 2013 yang saat itu di pimpin 

oleh bapak Firman Arif. 

3. Visi Misi Bank Syariah Manado 

a. Visi BRI Syariah 

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial 

sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan 

lebih bermakna. 

b. Misi BRI Syariah 

1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam 

kebutuhan finansial nasabah. 

2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah. 

3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun 

dan dimana pun. 

4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup 

dan menghadirkan ketenteraman pikiran. 

Deskriptif Produk 

Produk simpanan berjangka dari BRISyariah untuk nasabah perorangan 

yang di rancang umtuk mewujudkan impian nasabahnya (kurban, pendidikan, 

liburan, belanja) dengan terencana memakai mekanisme autodebet setoran rutin 

bulanan. 

Akad  

Mudharabah Muthlaqah 

Fasilitas/keunggulan 

 Mendapatkan buku tabungan dan sertifikat asuransi 



64 

 

 GRATIS asuransi Rp. 750 juta 

Syarat dan Ketentuan 

 Melampirkan fotokopi KTP (Kartu Tana Penduduk) 

 Melampirkan fotokopi NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak) 

 Memiliki produk Tabungan Faedah BRISyariah sebagai rekening induk 

Fitur dan Biaya 

 Setoran awal minimum : Rp. 50.000,- 

 Setoran rutin bulanan minimum : Rp. 50.000,- dan kelipatannya 

 Jangka waktu 12-240 bulan (kelipatan 12 bulanan) atau hingga usia 

Penabung saat jatuh tempo maks. 65 tahun 

 Tidak mendapatkan Kartu ATM 

 Wajib memiliki Tabungan Faedah BRISyariah sebagai rekening induk  

 1 rekening induk bisa memiliki beberapa Tabungan Impian BRISyariah 

 1 Tabungan Impian BRISyariah hanya bisa memiliki 1 rekening induk 

 Dana hanya dapat ditarik pada saat jatuh tempo melalui rekening induk 

 Dapat dilakukan pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang 

anda dapatkan 

 Tidak dapat dilakukan perubahan jangka waktu, setoran rutin bulanan, 

rekening induk  

 Dapat dilakukan setoran non-rutin sewaktu-waktu  

 Biaya administrasi bulanan : GRATIS 

 Biaya premi asuransi : GRATIS 

 Biaya autodebet setoran rutin : GRATIS  

 Biaya gagal autodebet : GRATIS 

 Biaya penutupan rekening sebelum jatuh tempo : Rp.50.000,- 

Manfaat Asuransi 

 Jumlah manfaat asuransi yang diberikan secara sekaligus yang diberikan 

secara sekaligus sebesar akumulasi sisa setoran rutin bulanan yang belum 

dibayarkan hingga jatuh tempo, maksimum Rp 750.000.000,-/Nasabah jika 

:  

o Tahun pertama kepesertaan, jumlah manfaat asuransi diberikan jika 

Nasabah meningagal karena kecelakaan. 

o Pada tahun kedua atau selanjutnya kepersertaan, jumlah manfaat 

asurasi diberikan jika Nasabah meninggal karena kecelakaan 

maupun bukan karena kecelakaan. 
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 Santunan Uang Duka jika Nasabah meninggal dunia karena kecelakaan, 

maka jumlah manfaat asuransi yang diberikan : 

o Jika angka waktu tabungan 1 tahun sampai 5 tahun, sebesar 5X 

setoran rutin bulanan, maksimum Rp. 25.000.000,- 

o Jika jangka waktu tabungan 6 tahun sampai 10 tahun, sebesar 10X 

setoran rutin bulanan, maksimum Rp. 50.000.000,- 

o Jika jangka waktu tabungan 11 tahun sampai 20 tahum, sebesar 20X 

setoran rutin bulanan, maksimum Rp. 100.000.000,- 

B. Deskripsi Hasil Penelitian 

1. Gambaran produk tabungan impian BRI Syariah Manado 

Tabungan Impian BRI Syariah merupakan tabungan yang berjangka dari 

Bank BRI Syariah dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah   yang 

dirancang untuk mewujudkan impian yang lebih terencana. Begitupula yang 

dikatakan oleh Bapak Fersi Rosta, “Misalkan ada impian untuk umroh atau masa 

depan anak mau sekolah hingga meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi atau 

mau nikah dan impian lainnya bisa menggunakan tabungan impian”.46  

Kemudian produk tabungan impian ini juga lebih fleksibel karena bebas 

memilki jangka waktu pendebetan dapat melakukan setoran non rutin, keuntungan 

yang lain juga mendapatkan bagi hasil menarik dan gratis biaya premi asuransi dan 

otomatis dilindungi asuransi jiwa dan gratis juga untuk biaya administrasi. Untuk 

manfaat yang diberikan dari tabungan impian itu adalah akumulasi sisa setoran 

tunai maksimal diberikan apa bila meninggal dunia karena sebab kecelakaan.  

Selanjutnya yang dijelaskan oleh Bapak Kurnia Hadi, “jadi tabungan impian 

itu bisa dibilang tabungan berencananya BRI Syariah, di dalam produk tabungan 

                                                           
 
46 Hasil Wawancara Dengan Bapak Fersi Rosta, (Back office), pada tanggal 20 Feburuari 

2019  
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impian itu diperuntukkan bagi mereka yang mungkin nanti punya impian untuk 

mempunyai motor, mau beli asset, mereka menabung kepada kami secara rutin 

dalam jangka waktu tertentu, ada yang satu tahun, dua tahun, hingga tiga tahun 

selama jangka waktu tertentu itu tidak boleh diambil”.47  

Selanjutnya yang dijelaskan oleh Mba Dewi Ngurawan, “Jadi untuk 

tabungan impian itu merupakan tabungan investasi atau simpanan perorangan dari 

BRi Syariah dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah, jadi untuk 

persyaratannnya itu harus foto copy KTP Elektronik, kemudian nasabah memiliki 

tabungan BRI Syariah usia 17 tahun dan maksimal 60 tahun dan usia saat jatuh 

tempo maksimal 65 tahun untuk ketentuan setoran awalnya minimal Rp. 50.000,00 

biaya administrasi itu dikenakan apabila pada saat sebelum jatuh tempo dan 

kemudahan dari melakukan pembukaan rekening tidak memerlukan tes kesehatan, 

produk tabungan impian ini setorannya terauto debet dari rekening BRI Syariah 

mendapat buku tabungan untuk melihat perkembangan dana kemudian mendapat 

sertifikat asuransi sebagai bukti kepemilikan produk, kemudian juga tabungan 

impian lebih fleksibel karena bebas memiliki jangka waktu pendebetan bagi hasil 

menarik dan gratis biaya premi asuransi dan otomatis dilindungi asuransi jiwa 

kemudian gratis juga biaya administrasi”.48 

                                                           
 
47 Hasil Wawancara Dengan Bapak Kurnia Hadi, (Acount Coficer), pada tanggal  22 

Februari 2019 

 
48 Hasil Wawancara Dengan Ibu Dewi Ngurawan, (PJS. CS) pada tanggal 21 Februari 2019 
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Mudharabah Mutlaqah yaitu bentuk kerja sama antara shahibul maal dan 

mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi spesifikasi jenis usaha, 

waktu dan daerah bisnis. 

Mudharabah Mutlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu 

shahibul maal dan mudharib yang mana shahibul mall menyerahkan sepenuhnya 

atas dana yang diinvestasikannya kepada mudharib untuk mengelola usaha sesuai 

dengan prinsip syariah. shahibul maal  tidak diberi batasan jenis usaha, waktu yang 

diperlukan, strategi pemasarannya serta wilayah bisnis yang dilakukan. Shahibul 

maal memberikan kewenangan yang sangat besar kepada mudharib untuk 

menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah. 

Mudharabah mutlaqah adalah akad mudharabah dimana shahibul maal 

diberi kebebasan kepada pengelola dan (mudharib) dalam pengelolaan 

investasinya. Mudharabah mutlaqah dapat disebut dengan investasi dari pemilik 

dana kepada bank syariah, dan bukan merupakan ekuitas bank syariah, bank syariah 

tidak mempunyai wewenang untuk mengembalikan apabila terjadi kerugian atas 

pengelolaan dana yang bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan bank 

sebagai mudharib. 

2. Prosedur produk tabungan impian 

Setiap produk di Bank pastinya memiliki prosedur dalam pembukaan 

tabungan dan lain sebagainnya. Dalam hal masalah yang bersifat teknis operasional 

tabungan impian dapat dikembalikan pada kaidah fiqh bahwa :  

 



68 

 

Artinya : “Hukum asal dalam semua muamalah adalah boleh dilakukan 

kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.  

Berdasarkan bentuk kaidah ini, dapat disimpulkan bahwa transaksi-

transaksi muamalah yang dikembangkan dalam bentuk apapun adalah boleh 

sepanjang tidak ada dalil yang tegas melarangnya, termasuk dalam masalah 

tabungan impian BRI Syariah Manado. 

Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Fersi Rosta “Prosedur-prosedur yang 

harus diperlukan nasabah dalam manabung di tabungan impian sama seperti di 

bank-bank lainnya yaitu ada KTP,NPWP dan pendaftaran pertama Rp. 50.000,00 

dan nasabah itu sekalian mendapatkan asuransinya”.49   

Selanjutnya yang di jelaskan oleh Mba Dewi Ngurawan “Untuk pembukaan 

rekening impian itu yang pertama nasabah harus menyediakan KTP,NPWP, sama 

tabungan induk dalam hal ini tabungan faedah, dan mengisi folmulir yang 

disediakan oleh customer service kemudian menyediakan setoran awal minimalRp. 

50.000,00”.50 

Terus penjelasan dari bapak Kurnia Hadi “Untuk buka tabungan datnag ke 

custumer service membawa persyaratan yang telah di tetapkan oleh pihak Bank di 

antaranya KTP, NPWP, terus buka tabungan regular dulu yaitu tabungan faedah 

terus buka tabungan impian nanti di isi formulir yang ada di custumer service”.51 

3. Dasar  Hukum Produk Tabungan Impian BRI Syariah 

                                                           
 
49 Hasil Wawancara Dengan Bapak Fersi Rosta, (Back office) 
50 Hasil Wawancara Dengan Ibu Dewi Ngurawan, (PJS. CS) 
51 Hasil Wawancara Dengan  Bapak Kurnia Hadi, (Acount Coficer) 
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Didalam produk tabungan impian BRI Syariah terdapat dasar hukum yang 

memperkuat landasan produk tabungan impian BRI Syariah sebagaimana yang 

telah di jelaskan oleh bapak Kurnia Hadi “Bahwa dasar hukum dalam sistem itu 

terdapat adanya akad dan adanya subjek dimana subjek itu adalah orang yang 

berakad dan adanya objek, terus adanya akad syarat-syarat transaksi itu dasar 

hukumnya ada tiga yaitu tadi saya jelaskan harus terpenuhi ada subjek bank sebagai 

mudharib dan bank itu antara bank sama nasabah, dimana subjek itu yang 

bertransaksi da nada objek yang di transaksikan ada akadnya dimana ada 

kesepakatan anatara dua belah pihak, subjeknya bank sama nasabah dan objeknya 

kesepakatan”.52 Dan didalam proses itu, disebut sebagaia akad mudharab mutlaqah. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Dewi Ngurawan yang mengatakan “bahwa 

didalam tabungan impian dia menggunakan akad mudharabah mutlaqah. 

4. Karakteristik dan Fasilitas Tabungan Impian Bank BRI Syariah Manado 

a. Karakteristik Tabungan Impian BRI Syariah 

Tabungan Impian memiliki karakteristik yaitu berupa setoran awal dan 

setoran rutin yang ringan, fleksibel nasabah dapat memilih jangka waktunya, bagi 

hasil yang menarik serta mudah karena mendapatkan perlindungan asuransi secara 

otomatis tanpa melakukan pemeriksaan kesehatan, tidak memiliki ATM karena 

merupakan tabungan berjangka dan jika selama 3 bulan berturut- turut tidak ada 

setoran rutin dari nasabah ke tabungan impian maka tabungan tersebut akan ditutup 

secara otomatis. 

                                                           

52  Hasil Wawancara Dengan bapak Kurnia Hadi, (Acount Coficer) 
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b. Fasilitas yang diberikan Tabungan Impian BRI Syariah, yaitu : 

1) Gratis biaya administrasi tabungan. 

2) Gratis biaya autodebet setoran rutin dan premi asuransi. 

3) Adanya rasa nyaman karena nasabah dapat mewujudkan impian 

dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik dan dikelola 

berdasarkan dengan prinsip syariah.53 

Nasabah yang ingin membuka tabungan impian terlebih dahulu membuka 

tabungan faedah, pada saat awal pembukaan nasabah ditanya terlebih dahulu 

tabungan impian itu untuk keperluan apa, apakah untuk pendidikan, liburan, qurban 

atau bahkan untuk menikah. Ketika nasabah tabungan impian itu meninggal karena 

kecelakaan maka nasabah tersebut akan mendapatkan asuransi jiwa, asuransi 

diberikan sesuai dengan jangka waktu yang diambil seperti 5x setoran rutin 

bulanan, maksimum Rp. 25.000.000, untuk tabungan yang dibuka dengan jangka 

waktu 1-5 tahun, 10x setoran rutin bulanan, maksimum Rp. 50.000.000, untuk 

tabungan yang dibuka dengan jangka waktu 6- 10 tahun dan 20x setoran rutin 

bulanan, maksimum Rp. 100.000.000, untuk tabungan yang dibuka dengan jangka 

waktu 11-20 tahun. 

C. Pembahasan Hasil Penelitian  

1. Sistem Pengelolaan Tabungan Impian BRISyariah 

                                                           
 
53 Brosur produk Tabungan Impian BRI Syariah Manado 
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Sistem pengelolaan di tabungan impian BRISyariah terdapat produk 

pendanaan  yang diperuntukan untuk mewujudkan impian nasabah dengan 

terencana seperti umrah,qurban,liburan pendidikan dan sebagainya yaitu produk 

tabungan impian. Tabungan impian ini menggunakan akad mudharabah yang 

dalam penerapannya nasabah tidak bisa menarik dananya setiap saat, kecuali pada 

saat keadaan mendesak diperbolehkan dana tabungan tersebut diambil sebagian 

dengan syarat keterangan surat bermaterai. Penerapan akad mudharabah pada 

tabungan impian di BRI Syariah Kantor Cabang Manado akan dibahas pada 

pembukaan rekening, penghimpunan dana, pengelolaan dana dan sistem bagi 

hasilnya sesuai dengan teori yang dipaparkan. 

Sistem pengelolaan pada Produk Tabungan Impian BRISyariah pada saat 

ini ada 4 point antara lain : mekanisme pembukaan, mekanisme penyetoran, 

mekanisme penarikan, mekanisme penutpan. Yang dimana 4 point ini sudah 

diterapkan Bank BRISyariah, namun masih sebagian kecil masyarakat yang 

berminat membuka tabungan impian di BRISyariah. Bank BRISyariah pada saat ini 

telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan minat nasabah dalam 

mendabung pada Tabungan Impian, antara lain dengan melakukan: promosi luas 

yang dilakukan oleh Bank BRISyariah dicabang masing-masing, prmosi personal 

yang dlakukan customer servis ketika nasabah datang kekantor cabang, 

mewajibkan nasabah mikro membuka tabungan impian. 

Bank BRISyariah memberikan kemudaha atau kenyamanan bagi 

masyarakat dengan melihat fasilitas yang diberikan bank. Akan tetapi jika dilihat 
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dari tahun 2017 sampai tahun 2019 jumlah nasabah Tabungan Haji mengalami 

peningkatan dibanding dengan Tabungan Impian. 

 Asuransi dalam Tabungan Impian BRI Syariah ini adalah asuransi jiwa 

berupa santunan yang akan diberikan kepada nasabah berdasarkan ketentuan yang 

telah ditetapkan oleh pihak bank. Manfaat dari fasilitas asuransi ini diberikan secara 

sekaligus sebesar akumulasi sisa setoran rutin bulanan yang belum dibayarkan 

hingga jatuh tempo, maksimum Rp 750.000.000,/Nasabah jika : 

1) Tahun pertama kepesertaan, jumlah manfaat asuransi diberikan jika nasabah 

meninggal karena kecelakaan. 

2) Pada tahun kedua atau selanjutnya kepesertaan, jumlah manfaat asuransi 

diberikan jika Nasabah meninggal karena kecelakaan maupun bukan karena 

karena kecelakaan. 

Pembayaran asuransi jiwa dilakukan apabila penabung mengalami 

kematian atau kecelakaan yang parah. Jumalah premi yang dibayarkan berbeda-

beda sesuai dengan waktu dan jumlah setoran bulanan. Permohonanan klaim 

asuransi akan dibayarkan paling lama adalah 6 bulan sejak meninggal dunia, 

apabila klaim melebihi waktu yang ditentukan dapat ditolak kecuali ada alasannya. 

 Dokumen-dokumen yang harus disiapkan adalah : 

a. Formulir klaim yang dilengkapi sebagai syarat 

b. Sertifikat asuransi asli 

c. Foto kopi identitas  

d. Foto kopi rekening Koran terakhir tabungan  

e. Surat keterangan kematian 
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2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Tabunga Impian BRI 

Syariah Manado 

Proses untuk memiliki tabungan impian memilki tahap, yakni Akad. Akad 

yang digurnakan dalam tabungan ada dua yakni sebagai berikut: 

a. Wadiah  

Wadiah adalah merupakan penitipan dana atau barang dari pemilik kepada 

penyimpan dana, atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk 

mengembalikan dana  atau barang titipan sewaktu-waktu dan yang dititipi 

menjamin pengembalian barang tersebut secara utuh. Sebagaimana yang telah 

dilakukan oleh pihak BRI Syariah yakni membuat beberapa tahap untuk 

memberikan tabungan impian kepada nasabah.  

Islam mempunyai prinsip syariah dalam pengelolaan harta menekankan 

pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus 

dimanfaatkan untuk hal-hal produktif dan bermanfaat terutama dalam kegiatan 

investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Karena 

tidak semua orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk 

menghasilkan keuntungan oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang 

menghubungkan antara masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan 

dana (pengelola dana). 

Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam 

dengan karakteristik, antara lain sebagai berikut: 

a) Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya. 

b) Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time-value of money). 
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c) Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas. 

d) Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif. 

e) Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang 

Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.54 

Bank BRI Syariah manado melakukan beberapa proses diatas untuk 

mengimplementasikan dari prinsip ekonomi Islam, berbeda dengan bank non-

syariah. Bank syariah tidak membedakan secara tegas sector moneter dan sector riil 

sehingga dalam kegiatan usahannya dapat melakukan transaksi-trasaksi sector riil. 

Seperti jual beli dan sewa menyewa. Yang dimana tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah. 

b. Mudharabah  

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih 

dimana pihak pertama sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan pihak kedua 

sebagai pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang 

sesuai syariah, dimana pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan 

nisbah yang telah disepakati sebelumnya. 

Secara terminologi, ulama fiqih mendefinisikan mudharabah atau qiradh 

dengan “Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk 

diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan 

bersama”. Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan tersebut, kerugian ini 

ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Definisi ini menunjukkan bahwa yang 

                                                           

 

54 A. Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah, h. 1-2 
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diserahkan kepada pekerja (ahli dagang) tersebut adalah bentuk modal, bukan 

manfaat seperti penyewaan rumah.55 

Sedangkan pengertian mudharabah  secara definisi adalah suatu bentuk 

perniagaan dimana pemilik modal (shahibul maal) menyetorkan modalnya kepada 

seorang pengusaha yang sering disebut dengan (mudharib), untuk diniagakan 

dengan keuntungan yang akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari 

kedua belah pihak sedangkan terdapat kerugian akan ditanggung oleh pemilik 

modal jika disebabakan olehnya, dan jika disebabkan oleh pengelola modal maka 

pengelola modal yang harus menanggung kerugian tersebut. Pada hakikatnya 

pengertian dari mudharabah adalah suatu bentuk kerja sama antara shohibul maal 

dan mudharib, dimana dana 100% dari shohibul maal. Sedangkan mudharib hanya 

sebagai pengelola yang keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan 

yang telah disepakati di awal. 

Mudharabah adalah salah satu akad kerja sama kemitraan berdasarkan 

prinsip berbagi untung dan rugi (profit and loss sharing principle), dilakukan 

sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana yang pertama memiliki dan 

menyediakan modal, disebut shohibul maal, sedang kedua memiliki keahlian dan 

bertanggung jawab atas pengelolaan dana/manajemen usaha halal tertentu, disebut 

mudharib.56 

                                                           
55 Abdul Aziz Dahlan, ensiklopedi Hukum Islam, jilid 4 (Jakarta Baru Van Hoeve, 1996) 

hal. 1196 
56 Makhalul ilmi SM, Teori dan praktik lembaga mikro keuangan syariah, (Yogyakarta: 

UII press Yogyakarta, 2002) hal 32 
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Pada Tabungan Impian ini menggunakan akad mudharabah muthlaqah. 

Mudharabah mutlaqah adalah akad yang sifatnya mutlak dimana shahibul al-mal 

tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada si mudharib.57 

 

Penerapan mudharabah muthlaqaha dapat berupa tabungan dan deposito 

sehingga terdapat 2 jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan mudharabah dan 

deposito mudharabah. Berdasarksn prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank 

dalam menggunakan dana yang dihimpun. 

Teknik perbankan  

a) Bank wajib memberitahu kepada pemilik dana mengenai nisbah dan 

tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pemberitahuan 

keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang 

dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah mencapai 

kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam iakad. 

b) Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku 

tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat 

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

RajaGrafindo Persada, 2010), h. 212 
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penarikan lainnya kepada penabung, untuk deposito mudharabah, 

bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) 

deposito kepada deposan. 

c) Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh sesuai dengan 

perjanjian disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo 

negative 

d) Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka 

waktu telah disepakati, 1,36,12 bulan. Deposito yang diperpanjang, 

setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama dengan deposito baru, 

tetapi nilai pada akad sudah tercantum perpanjangan otomatis maka 

tidak perlu dibuat akad baru. 

e) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan 

deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 

syariah.58 

1. Rukun-rukun Mudharabah 

Dalam transaksi dengan prinsip mudharabah harus dipenuhi dengan 

rukun mudharabah yang meliputi : 

a) Pelaku, yaitu pemilik modal (shahibul maal) dan pelaksanaan 

usaha (Mudharib). Pelaku harus cakap dan baligh, pelaku 

akad mudharabah bisa dilakukan sesame muslim dengan atau 

                                                           
58 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Desripsi dan Ilustrasi 

(Yogyakarta: Ekonoisia, 2013), h.68. 
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non muslim,pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam 

pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi. 

b) Objek Mudharabah (modal dan usaha)  

Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dengan 

dilakukannya akad mudharabah. 

1) Modal  

Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau asset 

lainnya (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah 

dan jenisnya. Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa 

adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak 

memberikan kntribusi apapun padahal pengelola dana 

harus bekerja. Modal harus diketahui dengan jelas 

jumlahnya sehingga dapat dibedahkan dari keuntungan.  

2) Usaha  

Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk, 

ketrampilan, selling skill, management skill dan lain-

lain. Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh 

diintervensi oleh pemilik dana. Pengelola dana harus 

menjalankan usaha sesuai dengan syariah. pengelola 

dana harus memenuhi semua ketepatan yangb ada 

dalam kontrak. 

2. Ijab Qabul / Serah Terima  
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Pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak-pihak pelaku 

akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau 

menggunakan cara-cara komunikasi modern.59 

Transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi 

seluruh syarat berikut ini: 

a) Transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman. 

b) Tidak mengandung riba. 

c) Tidak membahayakan semua pihak baik pihak sendiri atau pihak lain. 

d) Tidak ada unsur penipuan (gharar). 

e) Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan. 

f) Tidak mengandung unsur judi (maisyir). 

Bank BRI Syariah Manado dalam operasionalnya, telah melakukan hal-hal 

yang memang telah diatur oleh syariah atau ajaran Islam yang berkaitan dengan 

harta, uang, jual beli, dan transaksi ekonomi lainnya agar kegiatan yang dilakukan 

memang benar-benar berdasarkan prinsip syariah.60 

 

 

    

 

 

                                                           
59 Sri Nuhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia edisi 3, (Jakarta :Salemba 

Empat, 2004), hal 132-133 

 
60 Muhamad,   Manajemen Dana Bank Syariah, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 

2014,h.6 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di bahas mengenai Tinjau Hukum 

Islam Terhadap Produk Tabungan Impian BRI Syariah, maka dapat di ambil 

kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Produk Tabungan Impian di BRIS dapat mewujudkan keinginan dan 

kebutuhan masyarakat. Sistem pengelolaan tabungan impian BRIS terdapat 

produk pendanaan yang diperuntukkan untuk mewujudkan impian nasabah 

dengan terencana seperti umrah,qurban,liburan pendidikan dan sebagainya. 

Sistem pengelolaan pada produk tabungan impian BRIS terdapat 4 point 

antara lain : mekanisme pembukaan, mekanisme penyetoran, mekanisme 

penarikan dan mekanismepenutupan. 

2. Didalam tabungan impian terdapat tinjaun Hukum Islam dimana didalam 

tabungan impian itu terdapat kesepakatan atau akad, akad disini adalah salah 

satu syarat agar transaksi dalam bermuamalah sah dimana akad itu terdapat 

dua bagian yaitu akad wadiah dan akad mudharabah. Akad yang digunakan 

dalam tabungan impian adalah mudharabah mutlaqah. 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, peneliti berpendapat 

bahwa : 

1. Bank BRI Syariah Cabang Manado memiliki kemampuan untuk merubah 

potensi menjadi suatu prestasi dan kinerja yang lebih baik. Sehingga arah 



81 

 

kebijakan yang tepat untuk dilakukan adalah meningkatkan dan 

memperbesar perantara bank BRI dalam berbagai kegiatan sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki sealigus untuk memperluas peran serta 

memanfaatkan berbagai peluang yang ada. 

2. Bank BRI Syariah harus lebih focus dalam menawarkan Produk Tabungan 

Impian kepada masyarakat, untuk menciptakan hasil yang lebih maksimal. 

Promosi bisa dilakukan melalui media elektronik atau dengan bantuan 

marketing yang diikitu dengan peningkatan professionalsme tenaga 

kerjanya dalam memasarkan produknya dan melayani masyarakat agar 

masyarakat lebih yakin dengan produk yang akan diambilnya. 

3. Pihak perusahaan harus lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat 

umum agar mereka tertarik dengan manfaat dari produk tersebut serta harus 

adanya target tersendiri untuk produk tabungan impian agar bisa menjadi 

produk unggulan. 

4. Untuk menghadapi persaingan yang ketat dengan bank lain Bank BRI 

Syariah bisa memberikan hadiah kepada nasabah setiap pada jatuh tempo 

produk tersebut, sehingga nasabah bisa memperpanjang jangka waktunya 

karena adanya hadiah. 
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Pedoman Wawancara 

 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

Pimpinan cabang 

 

1. Biodata responden  

Nama, jabatan, sudah berapa lama menjabat sebagai pimpinan cabang 

2. Saya bertanya informasi terkait tabungan berencana  

3. Bisa bapa jelaskan secara umum apa itu tabungan berencana/Impian  ? sejak 

kapan tabungan berencana/Impian ini menjadi salah satu produk BRIS, 

bagaimana prosedur yang perlu dilakukan nasabah untuk melakukan tabungan 

berencana/Impian ? apa saja kelebihan dan kekurangan. 

4. Apakah bapak mengetahui dasar-dasar hukum tabungan berencana/Impian ? 

5. Bisakah bapa jelaskan sedikit bagaimana produk-produk unsur taqaful (asuransi) 

yang terdapat di tabungan berencana/Impian BRIS ?  

6. Bagaimana prosedur untuk mengklaim tabungan asuransi ? 

Wawancara untuk pegawai : 

1. Biodata responden  

Nama, jabatan, sudah berapa lama menjabat sebagai pegawai bank 

2. Saya bertanya informasi terkait tabungan berencana  

3. Bisa bapa jelaskan secara umum apa itu tabungan berencana/Impian  ? sejak 

kapan tabungan berencana/Impian ini menjadi salah satu produk BRIS, 

bagaimana prosedur yang perlu dilakukan nasabah untuk melakukan tabungan 

berencana/Impian ? apa saja kelebihan dan kekurangan. 

4. Apakah bapak mengetahui dasar-dasar hukum tabungan berencana/Impian ? 

5. Bisakah bapa jelaskan sedikit bagaimana produk-produk unsur taqaful (asuransi) 

yang terdapat di tabungan berencana/Impian BRIS ?  

6. Bagaimana prosedur untuk mengklaim tabungan asuransi ? 

7. Apakah produk tabungan berencana memiliki peminat  
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