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BAB II 

 LANDASAN  TEORI  

 

2.1  Pengertian, Prinsip Dasar, dan Jenis Bank Syariah 

2.1.1 Pengertian Bank Syariah 

Indonesia yang sebagian besar penduduknya adalah Muslim membuat 

negara ini menjadi pasar terbesar di dunia bagi perbankan syariah. Besarnya 

populasi muslim itu memberikan ruang yang cukup lebar bagi perkembangan 

bank syariah di Indonesia. Bank syariah khususnya di Indonesia ke depannya 

harus bisa memiliki kekuatan tersendiri dalam menarik perhatian nasabah 

Indonesia dan masyarakat dunia, baik dari segi produk yang inovatif, profit 

margin kepada nasabah maupun bagi hasil yang bersaing. Untuk itulah, salah satu 

upaya bersaing dengan bank asing perlu adanya strategi-strategi khusus bank 

syariah Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan nantinya pangsa pasar akan 

lebih luas tidak hanya berkutat pada penduduk Indonesia yang mayoritas muslim. 

 Pengertian Bank Syariah itu sendiri (menurut Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, 

M.A) adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak 

yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha 

dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum syariah Islam. 

 Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme 

dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (depositor) dan mempunyai 
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kewajiban (liability) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi 

asetnya, dengan pola dan atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat 

Islam. Pada sisi kewajiban  terdapat dua kategori utama, yaitu interest-fee current 

and saving accounts dan investment accounts yang berdasarkan pada prinsip PLS 

(Profit and Loss Sharing) antara pihak bank dengan pihak depositor; sedangkan 

pada sisi asset, yang termasuk di dalamnya adalah segala bentuk pola pembiayaan 

yang bebas riba dan sesuai dengan prinsip atau standar syariah. 

 Bank Syariah Muamalah serta bank konvensional yang membuka layanan 

syariah di Indonesia menjadikan pedoman Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 

Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 

23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang yang dimaksud, yang 

kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan Bank Indonesia.  

2.1.2 Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah 

a. Funding Prinsip Titipan atau Simpanan ( Depository/ al wadiah ). Termasuk 

produk funding. 

b. Prinsip bagi hasil ( profit sharing ), termasuk produk funding yang meliputi : 

 Mudharabah 

 Musyarakah & Mudharabah 

c. prinsip jual beli ( ba‟I ), termasuk produk funding 
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d. prinsip sewa ( operasional & financial lease ), termasuk produk lending. 

e. prinsip jasa/imbalan ( fee base service/ujroh ), termasuk produk lending. 

Table 2.1 

Prinsip & Skema Operasional Bank Syariah 

F 

U 

N 

D 

I 

N 

G 

1. Giro Wadi‟ah 

2. Tabungan Mudharabah 

3. Deposito Mudharabah 

L 

E 

N 

D 

1. Profit Loss Share 

a. Mudharabah. 

b. Musyarakah. 

c. Mudharabah Muqayyadah 
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2. Jual Beli ( Ba‟I ) 

a. Ba‟I Murabahah 

b. Ba‟I Istisna 

c. Ba‟I Salam 

3. Sewa 

a. Ijaroh. 

b. Ijaroh Muntahia Bit Malik. 

4. Imbalan/ fee 

a. Wakalah 

b. Kafalah 

c. Hiwalah 

d. Qard 

2.1.3 Jenis – Jenis Bank Syariah 

Adapun jenis bank syariah ada tiga adalah sebagai berikut : ( Andri Soemitra : 

2009 : 1 ) 

a) Bank Umum Syariah ( BUS ) 
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Merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberi jasa dalam lalu 

lintas pembayaran, baik berbentuk sebagai bank devisa maupun bank non 

devisa. 

b) Unit Usaha Syariah ( UUS ) 

Adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi 

sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja kantor cabang dari suatau bank 

yang berkedudukan di luar negeri. 

c) BPR Syariah 

Adalah Bank Syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas, yang 

hanya boleh dimiliki oleh WNI dan atau badan hukum Indonesia, pemerintah 

daerah, atau kemitraan antara WNI atau dan badan hukum Indonesia dengan 

pemerintah daerah.` 

2.2  Tujuan, Fungsi dan Usaha Bank  

2.2.1  Tujuan Bank Syariah 

 Menurut Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. Visi perbankan syariah tertulis 

“Terwujudnya system perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi 

prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sector riil secara nyata melalui 

kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (sharebased financing) dan transaksi riil 

dalam kerangka keadilan, tolong menolong menuju kebaikan guna mencapai 

kemaslahatan masyarakat.” 
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Langkah yang diambil pemerintah untuk membangun kembali system 

perbankan yang sehat dalam rangka mendukung program pemulihan dan 

pemberdayaan ekonomi nasional, selain restrukturisasi perbankan, adalah dengan 

pengembangan system perbank syariah. Tujuan pengembangan syariah adalah : 

(Syafi‟I Antonio : 2007 : 3) 

1. Kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima 

konsep bunga. Dengan diterapkannya system perbankan syariah yang 

berdampingan dengan system perbankan konvensional, mobilitas dana 

masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen 

masyarakat yang selama ini belum dapat tersentuh oleh system perbankan 

konvensional. 

2. Peluang pembiayaan bagi pengembang usaha berdasarkan prinsip kemitraan. 

Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan antara investor 

yang harmonis (mutual investor relationship). Adapun dalam system 

konvensional, konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur 

yang antagonis (debtor to creditor relationship). 

3. Kebutuhan akan produk dan jasa perbankan unggulan. System perbankan 

syariah memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa penghapusan 

pembebanan bunga yang berkesinambungan (perpetual interest effect), 

membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, dan pembiayaan yang 

ditujukan pada usaha – usaha yang memperhatikan unsure moral (halal). 

2.2.2  Fungsi Bank Syariah 
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Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi utama yaitu sebagai 

penghimpun dana dalam bentuk pinjaman. Fungsi bank pada umumnya dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Bank sebagai tempet penghimpun dana dari masyarakat yang aman dan 

terpercaya, dalam hal ini bank menghimpun dan menyalurkan dana 

masyarakat. 

2. Bank sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan 

kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. 

3. Bank sebagai penyedia jasa-jasa pengelolaan dana dan trust atau perwalian 

amanat kepada individu dan perusahaan. 

Disamping dilibatkan hukum Islam dan pembebasan dari bank syariah 

dibandingkan dengan bank konvensional adalah diperbolehkan bank syariah 

melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat multi-finance dan perdangan 

(trading). Hal ini berkenaan dengan sifat dasar transaksi bank syariah yang 

merupakan investasi dan jual beli serta sangat beragamnya pelaksanaan 

pembiayaan yang dapat dilakukan bank syariah, seperti pembiayaan dengan 

murabahah (jual beli), ijarah (sewa), atau ijarah wa iqtina (sewa beli) dan lain-

lain. 

Dasar pemikiran terbentuknya Bank Islam bersumber dari adanya larangan 

riba dalam Alqur‟an dan hadits, diantaranya: 

 “Orang-orang yang memakan riba itu tidakakan berdiri melainkan 

sebagaimana berdirinya orang yang dirasuk setan dengan terhuyung huyung 

karena sentuhannya. Yang demikian itu karena mereka mengatakan “ 
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perdagangan itu sama saja dengan riba”. Padahal Allah telah menghalalkan 

perdangan dan mengharamkan riba. Oleh karena itu barang siapa telah sampai 

kepadanya peringatan dari Tuhannya lalu ia berhenti (dari memakan riba) maka 

baginyalah apa yang telah lalu dan mengulangi lagi (memakan riba) maka dari itu 

ahli yang kekal di dalam neraka.” (QS. Al-Baqarah : 275) 

 “Allah (telah) menghapus (baraka) riba dan ia menyuburkan sedekah.” 

(QS. Al-Baqarah : 276) 

 

2.2.3  Usaha bank 

Secara garis besar, kegiatan usaha bank syariah terdiri atas kegiatan 

pendanaaan,  pembiayaan, dan jasa lainnya. Kegiatan pendanaan terdiri atas 

tabungan, giro, dan deposito. Kegiatan pembiayaan meliputi pembiayaan 

consumer, modal kerja, dan investasi. Sedangkan kegiatan jasa yang ditawarkan 

meliputi sewa dan gadai. Pada umumnya kegiatan ini hampir sama dengan bank-

bank konvensional, namun perbedaannya terletak pada prinsip yang dipakai 

sebagai acuan dalam menjalakan usahanya. ( Warkum Soemitro: 2004 :1)  

1. Jasa untuk peminjam dana 

a. Mudharabah 

Perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang 

diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian 

ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh 
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kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti 

penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan. 

b. Musyarakah 

Konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. Keuntungan 

yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan 

dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. 

Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah dalam konsep ini ada campur 

tangan pengelolaan manajemennya sedangkan mudharabah tidak ada campur 

tangan 

 

c. Murabahah  

Penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang 

dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa 

dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, 

dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat 

sesuai akad diawal dan besarnya angsuran sama dengan harga pokok ditambah 

margin yang disepakati. 

2. Jasa untuk menyimpan dana 

a. Wadi‟ah 

Jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-

waktu. Dengan sistem wadiah Bank tidak berkewajiban, namun 

diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah. 

b. Deposito Mudharabah  
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Nasabah menyimpan dana di Bank dalam kurun waktu yang tertentu. 

Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan 

dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu. 

2.3  Sumber Dana Bank 

Ada beberapa jenis sumber dana bank syariah ( syafi‟I Antonio : 2007 : 3 ) 

1. Asset  

Asset adalah sesuatu yang mampu menimbulkan manfaat ekonomi, yang 

haknya didapat oleh bank Islam sebagai hasil dari transaksi di masa lalu. Asset 

harus memiliki karate dapat diukur secara keuangan dengan tingkat reliabilitas 

yang wajar, tidak bole dikaitkan dengan kewajiban yang tidak dapat diukur 

atau hak bagi pihak lain menahan, dan bank Islam harus mendapatkan hak 

untuk menggunakan, atau mengelola asset tersebut. 

2. Liabilites 

Liabilites adalah kewajiban yang berjalan untuk memindahkan asset, 

meneruskan penggunaaannya, atau menyediakan jasa bagi pihak lain di masa 

depan sebagai hasil dari transaksi di masa lalu. Liabilitas harus memenuhi 

karakter sebagai berikut : Bank Islam harus memiliki kewajiban kepada pihak 

lain dan kewajiban bank islam tidak boleh saling bergantung dengan 

kewajiban pihak lain, kewajiban bank Islam harus bisa diukur secara 

keuangan dengan tingkat reabilitas yang wajar, serta harus bisa dipenuhi 

melalui pemindahan satu atau lebih asset kepada pihak lain meneruskan 

kepada pihak lain kan menggunakan asset bank Islam untuk satu periode. 
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3. Saham pemilik 

Saham pemilik merujuk kepada jumlah yang tersisa pada tanggal pernyataan 

posisi keuangan dari asset bank Islam sesudah dikurangi kewajiban, porsi 

pemegang rekening investasi tak terbatas dan yang setara dengannya, serta 

pendapatan yang dilarang (non halal), jika ada. Dengan demikian saham 

pemilik terkadang dirujuk sebagai “the owner residual interest” 

2.4 Lembaga – Lembaga yang Terkait dengan Bank Syariah di Indonesia 

 Dalam melaksanakan operasional bank Islam, terdapat badan-badan yang 

terkait di dalamnya. Menurut Warkum Soemitro, 2004 : 1 badan-badan tersebut 

antara lain : 

A. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia ( BAMUI ) 

Pada masa Muhammad SAW, beliau menjadi ahli penyelesaian sengketa. 

Salah satu jasanya adalah menjadi penengah dalam peletakan hajar aswad di 

Mekkah yang sebelumnya menjadi perselesihan antar kaum Quraisy. Dari 

peristiwa tersebur hingga masa pemerintahan khalifah, jasa penengah masalah 

terus berkembang sampai pada khalifah Umar Bin Khattab menyusun “ pokok – 

pokok pedoman beracara” di pengadilan Al Qadhla yang mana satu prinsip yang 

tercantum dalam risalah ini adalah lebih mengukuhkan kedudukan arbitrase 

(tahlim) adalah perdamaian itu dibenarkan dilakukan menjadi sebuah lembaga 

hukum yang sudah tersebar di dunia, teutama di negara-negara Islam. Di 

Indonesia Bandan Abirtrase Muamalat Indonesia (BAMUI) diresmikan pada 

tanggal 21 Oktober 1993 oleh Dewan Pimpinan MUI. Dasar hukum dibentuknya 

BAMUI adalah adanya anjuran Al Quran tentang perlunya perdamaian. Selain itu 
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juga ad al hadist Riwayat Annasa‟I yang menceritakan bahwa sesungguhnya 

Rasallah SAW berkata : “ Sesungguhnya hakam itu adalah Allah dan 

KepadaNYA lah dimintakan keputusan hukum. Mengapa kamu dipanggil Al 

Hakam ? “Jawab Abu Syureih” Bahwa sesungguhnya kaumku jika betentangan 

akan datang kepadaKu minta penyelesaian dan kedua belah pihak akan rela 

dengan keputusanku.” Rasullah berkomentar “alangkah baiknya perbuatanmu itu 

hai Abu Syureih.” Landasan hokum ketiga adalah ijma‟ (kesepakatan) ulama‟-

ulama‟ dari kalangan sahabat Nabi atas keabsahan praktek taklim. 

 

 

Peranan BAMUI dalam Dunia Perbankan Syariah 

1. BAMUI memberikan kepercayaan kepada para pihak, karena penyelesaiannya 

secara terhormat dan bertanggung jawab. 

2. Para pihak menaruh kepercayaan yang besar kepada arbiter, karena ditangani 

oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. 

3. Proses pengambilan keputusan yang cepat, dengan tidak melalui prosedur 

yang berbelit-belit serta dengan biaya yang rendah. 

4. Para pihak yang menyerahkan permasalahannya secara suka rela kepada 

lembaga yang dipercaya, sehingga semua putusan nantinya dapat diterima 

dengan ikhlas. 

5. Setiap sengketa diselesaikan secara musyawarah. 
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6. Khusus untuk kepentingan Mu‟amalat Islam dan transaksi melalui Bank 

Muamalat Indonesia dan lainnya akan meberi peluang berlakunya hokum 

Islam sebagai pedoman penyelesaian perkara. 

B. Asuransi Takaful 

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak  atau lebih 

yang nama pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan 

menerima premi asuransi untuk bertanggung karena kerugian kerusakan, atau 

kehilangan keuntungan, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti. 

Kegiatan asuransi takaful tidak sama dengan asuransi konvensional dimana 

terdapat riba di dalamnya, sedangkan pada operasional asuransi takaful, syarikat 

melakukan kerja sama dengan para pemegang polis asuransi atas dasar 

mudharabah. 

Peranan Asuransi Takaful terhadap Bank Syariah 

Bahwasannya bank syariah juga melaksanakan kegiatan operasional 

berupa pendanaan mudharabah yang didalamnya terdapat asuransi. Sehingga bank 

syariah memerlukan patner kerja sama dengan asuransi takaful, agar kegiatannya 

tidak berubah menjadi konvensional. 

2.5  Pengertian Tabungan 

 Tabungan diatur dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 

Mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, 

memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpun 

dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya 
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hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi 

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

dipersamakan dengan itu. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI ini tabungan yang 

dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip mudharabah dan 

wadiah. Ketentuan Umum Berdasar kan Prinsip Wadiah : 

a. Bersifat simpanan. 

b. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan. 

c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian 

(athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank. 

Ketentuan hukum mengenai wadi‟ah dapat kita temukan di Al-quran dan Hadist : 

 

a. Al-Quran 

Ketentuan Al-Quran mengenai prinsip wadi‟ah terdapat dalam Surat An-

nisa ayat 58 dan Al-Baqoroh 283, masing-masing artinya adalah : 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat 

(titipan), kepada yang berhak menerimanya…” 

“…jika sebagian kamu mempercayai sebagaian yang lain, hendaklah yang 

dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Tuhannya…” 

b. Hadist 
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Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, bersabda 

“Sampaikanlah (tunaikanlah) Amanat kepada yang berhak menerimanya 

dan jangan membalas khianat kepada orang yang mengkhianatimu” 

2.6  Manfaat, Tujuan dan Jenis Tabungan 

2.6.1  Manfaat Tabungan 

 Tabungan adalah salah satu produk yang ditawarkan oleh bank yang 

mempunyai manfaat bagi nasabah maupun bagi bank itu sendiri. Manfaat 

tabungan bagi nasabah yaitu : 

1. Sebagai tempat untuk menyimpan uang yang aman, sekaligus 

menguntungkan, serta dapat bermanfaat untuk menghindari resiko yang 

mungkin saja dapat terjadi. 

2. Nasabah mendapatkan imbalan jasa berupa bunga atas uang yang 

disimpannya. 

3. Dengan fasilitas ATM dan fasilitas On-line, nasabah dapat menarik uang 

setiap saat dan dimanapun tempatnya. 

4. Dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit. 

5. Mendapatkan keuntungan lainnya seperti hadiah atau cinderamata. 

6. Mendapat asuransi (bila tabungan tersebut disertai dengan asuransi). 

2.6.2  Tujuan Tabungan 

Dengan masyarakat menabung di bank, berarti masyarakat telah memberikan 

kepercayaan pada bank dan mempunyai tujuan tertentu pula. Diantaranya adalah : 
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1. Sebagai cadangan untuk masa depan 

Dengan menabung berarti mempunyai simpanan uang yang siap digunakan 

sewaktu-waktu dan dapat digunakan juga untuk mempersiapkan kebutuhan 

dimasa yang akan datang. 

2. Untuk menghindari resiko yang mungkin terjadi 

Dengan menyimpan uang di bank akan lebih aman dibandingkan menyimpan 

uang di rumah. Karena dapat menghindari berbagai resiko yang mungkin 

terjadi, misalnya : pencucian, perampokan, maupun bencana alam. 

3. Mendapatkan keuntungan yang lainnya 

Setiap menabung di bank, pastinya akan mendapatkan imbalan jasa berupa 

bunga atau interest atas tabungannya yang disesuaikan dengan saldo yang 

dimilikinya. Dan bungan tersebut akan diberikan setiap bulan dan akan 

langsung dikreditkan di dalam saldo tabungan. 

 

 

2.6.3  Jenis Tabungan 

Dasar hukum atas produk perbankan syariah berupa tabungan dalam hukum 

positif Indonesia adalah UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Di samping 

itu juga dapat kita temukan dalam Pasal 36 huruf A poin 2 PBI Nomor 

6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha 

Berdasarkan Prinsip Syariah. Intinya menyebutkan bahwa bank wajib menerapkan 

prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatanusaha melakukan 
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penghimpunan dana dari maysarakat dalam bentuk simpanan dan investasi antara 

lain berupa tabungan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. 

Ada dua jenis Wadiah, yaitu : 

a. Wadiah Yad Amanah adalah titipan (wadiah) dimana barang yang dititipkan 

sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan. 

b. Wadiah Yad Dhamanah adalah titipan  

(wadiah) yang mana terhadap barang yang dititpkan tersebut dapat digunakan 

atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. 

Untuk jenis tabungan mudharabah memang ditujukan untuk memenuhi 

keinginan nasabah yang mengharapkan keuntungan atas uang yang disimpan di 

bank. Besarnya keuntungan yang akan diterima oleh nasabah penabung telah 

ditentukan dalam nisbah tertentu di awal perjanjian. Secara yuridis dengan 

memilih tabungan mudharabah nasabah mempunyai peluang mendapatkan 

keuntungan, namun ia juga akan menanggung resikoa kehilangan modal jika bank 

selaku mudharib mengalami kerugian. Mudharabah di bagi menjadi dua, yaitu : 

a. Mudharabah Mutlaqah adalah perjanjian mudharabah antara shahibul maal 

dan mudharib, dimana pihak mudharib diberikan kebebasan. 

b. Mudharabah Muqayadah adalah perjanjian mudharabah yang mana dana yang 

diberikan kepada mudharib hanya dikelola untuk kegiatan usaha tertentu yang 

telah ditentukan baik jenias manapun ruang lingkupnya. 

 

2.7  Cara dan Sifat Tabungan 
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1. Menabung pada boks,celengan,brankas, dan lain-lain. Sifatnya nonproduktif 

(hoarding), artinya tidak menambah penghasilan bagi penabungnya. Penabung 

dengan cara dilakukan oleh pemilik uang Karena mungkin tidak mengetahui 

atau tidak ada sarana penabung yang produktif atau juga karena tidak percaya 

pada system perbankan dikarenakan banyaknya bank yang dilikuidasi. 

2. Menabung pada perbankan, seperti giro, buku tabungan, deposito, dan 

sebagainya. Sifat efektif produktif, artinya penabung skan menrima bunga atas 

tabungannya. Jadi penambah penghasilan bagi penabungnya. Tabungan 

macam ini sangat berarti untuk menambah penawaran modal dari perbankan. 

2.8  Syarat-syarat Umum Tabungan 

 Syarat-syarat umum bagi nasabah dalam pembukaan rekening tabungan di 

suatu bank sebagai berikut : 

1. WNI (Warga Negara Indonesia). 

2. Menyerahkan foto copy identitas diri (berupa KTP, Kartu Pelajar, SIM atau 

Paspor, bagi WNA harus memiliki kartu izin menetap sementara (KIMS) atau 

referensi  dari perusahaan tempatnya bekerja). 

3. Mengisi dan mendatangani formulir permohonan pembukaan rekening 

tabungan. 

4. Menandatangani ketentuan atau persyaratan umum bagi nasabah sebagai tanda 

persetujuan. 

5. Memberikan contoh tanda tangan pada specimen dan foyo copy identitas diri. 
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6. Melakukan penyetoran awal tabungan, besar nominalnya ditentukan  oleh 

pihak bank. 

2.9  Metode Perhitungan Margin Tabungan 

 Pembebanan margin tabungan tergantung kepada bank yang bersangkutan. 

Akan tetapi berdasarkan perhitungan bunganya, produk tabungan dibagi menjadi 

tiga jenis, yaitu : 

1. Perhitungan bunga berdasarkan saldo harian yaitu bunga tabungan dihitung 

setiap hari dan jumlah total bunga bulan yang bersangkutan akan dikreditkan 

(ditambahkan ke rekening) pada awal bulan berikutnya. 

2. Perhitungan bunga berdasarkan saldo rata-rata yaitu bungfa tabungan dihitung 

berdasarkan saldo rata-rata satu bulan. 

3. Perhitungan bunga berdasarkan saldo terendah yaitu bunga tabungan dihitung 

berdasarkan saldo yang paling rendah selama bulan perhitungan. 

 

Bunga = Saldo x Rate 

365 

Keterangan : 

Bunga  = Bunga (rupiah) yang diterima pada periode tertentu 

Saldo  = Saldo akhir periode perhitungan 

Rate  = suku bunga tabungan dalam persen per tahun 




