
 

 

ABSTRAK 

Denih Mulyana : “Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Produk Tabungan iB Mapan di 

Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Bandung” 

Salah satu bentuk penghimpunan dana yang menggunakan akad mudharabah di Bank 

CIMB Niaga Syariah Cabang Bandung adalah Tabungan iB Mapan. Dengan membuka 

tabungan iB Mapan, Bank akan memberikan hadiah berupa barang elektronik kepada nasabah 

setelah 14 hari kerja dengan ketentuan membayar setoran rutin bulanan, apabila nasabah telat 

dalam membayar setoran rutin selama 3 kali berturut-turut maka nasabah dikenakan denda 

sebesar Rp10.000,00.  

Dalam akad mudharabah baik itu dalam bentuk tabungan ataupun deposito, tidak 

dibolehkan pemberian dana dalam bentuk cicilan atau bertahap, dengan adanya barang yang 

di transaksikan dengan menggunakan jangka waktu tertentu, kemudian adanya cicilan rutin 

dan denda yang dikenakan, maka jelas transaksi ini termasuk kepada akad jual-beli pesanan. 

Jika memang ada hadiah maka tidak dibolehkan adanya imbalan ataupun syarat. Oleh karena 

itu alasan bank CIMB Niaga menerapkan denda terhadap nasabah yang menunggak atau tidak 

melakukan setoran rutin selama 3 kali berturut-turut supaya nasabah membayar cicilan 

tersebut hingga mencapai keuntungan yang di dapat oleh bank setara dengan nilai barang 

yang diberikan pihak bank terhadap nasabahnya. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam 

pelaksanaan akad mudharabah  dan dikhawatirkan adanya unsur-unsur riba, serta 

menimbulkan rasa keterpaksaan bagi nasabah. 

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui prosedur akad mudharabah pada produk 

Tabungan iB Mapan di Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Bandung, 2) untuk mengetahui 

pelaksanaan pengenaan denda dalam produk tabungan iB Mapan di Bank CIMB Niaga 

Syariah Kantor Cabang Bandung, 3) dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh 

Muamalah terhadap pelaksanaan akad mudharabah pada produk Tabungan iB Mapan di Bank 

CIMB Niaga Syariah Cabang Bandung. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik 

pengumpulan data berupa  observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Selanjutnya data 

tersebut dianalisis dengan mengklasifikasikan data yang terkumpul sesuai dengan tujuan 

penelitian, yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad mudharabah pada produk 

tabungan iB Mapan sebagai berikut: 1) prosedur akad mudharabah dalam tabungan iB Mapan 

nasabah harus membuka rekaning iB X-tra terlebih dahulu untuk auto-debet ke tabungan iB 

Mapan, dengan setoran awal yang ditentukan, nasabah akan diberikan hadiah setelah 14 hari 

kerja, 2) jika nasabah tidak membayar setoran dengan tepat waktu selama 3 kali berturut-turut 

maka nasabah akan dikenakan denda sebesar Rp10.000,00 karena dianggap Wanprestasi 

(ingkar janji), 3) jika ditinjau dalam fiqh muamalah, dengan adanya serah terima barang 

berjangka, cicilan dan denda maka tabungan ini sejenis akad jual-beli. Maka cara seperti ini 

sangat tidak lazim dalam bermuamalah, sebagaimana dalam hukum asal bermuamalah adalah 

diperbolehkan, sedangkan transaksi berpedoman pada kelaziman. Unsur ketidaklaziman yang 

bertentangan dengan kaidah hukum Islam bisa diturunkan kepada kaidah yang lebih khusus 

yang disebut dhabit, untuk transaksi (akad); والمباني لأللفاظ ال والمعاني للمقاصد العقود في العبرة  
(Inti dari akad itu adalah niat dan tujuan bukan lafaz dan bentuk). 

 


