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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 2 tentang bank 

syariah, 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. (UU RI 

No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syari‟ah, 2011: 140). Fungsi ini pun berlaku 

pula untuk bank syari‟ah. 

Dalam operasionalnya Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil dan 

imbalan lainnya berdasarkan syari‟at Islam (Amin Aziz, th : 1). Dalam pengertian 

lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah lembaga 

keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu 

lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan 

prinsip syari‟at Islam (Yadi Janwari, 2000 ; 54).  

Adapun Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah. (UU.No.21.Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). 

Adapun yang dimaksud prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam 

kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang 

memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 

 



2 
 

 

Konsep kelembagaan Islam yang menghapus bunga dan digantikan dengan 

sistem bagi hasil, telah menawarkan suatu sistem alternatif bagi umat Islam. 

Kehadiran Bank Islam diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam 

terutama masyarakat golongan ekonomi lemah. Salah satunya bank yang 

mempunyai produk tabungan syariah adalah Bank BRI Syariah yang mempunyai 

produk tabungan. Untuk menarik perhatian para nasabah, Bank BRI Syariah 

mengadakan promo undian berhadiah hujan emas pada produk tabungan 

BriSyariah iB. Untuk para nasabah tabungan BriSyariah iB yang apabila nasabah 

meningkatkan saldo tabungannya, maka besar peluang untuk mendapatkan 

hadiah-hadiah dari poin yang diberikan pihak bank. 

Salah satu bank syariah, adalah BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu 

Buah Batu Bandung. Kegiatan usaha BRI Syariah secara umum adalah 

menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan iB, giro 

dan deposito. Sedangkan dalam hal penyaluran dana yang dihimpun melalui 

pembiayaan berdasarkan bagi hasil yaitu Pembiayaan iB Musyarakah dan 

Pembiayaan iB Mudharabah, ada juga pembiayaan berdasarkan jual beli yaitu 

Pembiayaan iB Murabahah dan pembiayaan berdasarkan prinsip akad pinjam-

meminjam yaitu pembiayaan iB Qardh dan ada juga pelayanan jasa yang 

diberikan oleh bank BRI syariah ini adalah gadai dengan akad Rahn. 

Setiap produk mempunyai karakter dan tujuan tersendiri. Dengan 

banyaknya produk yang ditawarkan menjadi daya tarik dan menambah minat 

masyarakat untuk menyimpan dananya di BRI Syariah. Hal ini dapat memberikan 
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peluang memilih bagi setiap pelaku bisnis untuk menggunakan produk-produk 

sesuai kebutuhan. 

Dalam program Consumer Funding 2013 yang bertujuan untuk 

meningkatkan pencapaian target dana tahun 2013, BRI Syariah meluncurkan 

program Promo Hujan Emas BRI Syariah 2013, yaitu dengan memberikan hadiah 

(‘athaya) berupa poin hadiah reguler. Hadiah ini disyaratkan di awal dengan 

syarat SRH (Saldo rata-rata harian) bulan bersangkutan pada rekening tabungan 

BriSyariah iB telah mencapai minimal Rp 250.000 dan setiap kelipatan Rp 50.000 

mendapatkan 1 poin hadiah regular. Pemberian hadiah tersebut disebutkan secara 

tertulis pada brosur dari BRI Syariah.  

Besarnya hadiah emas ini didasarkan atas besarnya nominal dana yang 

ditabungkan dan lamanya periode tabungan yang diendapkan. Semakin besar 

tabungan maka semakin besar  pula poin yang diperoleh, maka besaran hadiah 

emas akan semakin besar. Khusus bagi nasabah baru yang membuka tabungan 

BriSyariah iB selama periode program ini dengan setoran awal minimal Rp 

2.500.000 dan tidak berlaku kelipatannya dengan mengendap minimal 1 hari akan 

mendapatkan bonus 50 poin hadiah reguler. Sedangkan untuk poin hadiah utama, 

mulai dihitung apabila saldo rata-rata harian bulan bersangkutan pada rekening 

tabungan BriSyariah iB mencapai minimal Rp 1.000.000 dan setiap kelipatan 

saldo rata-rata harian Rp 1.000.000 mendapat 1 poin hadiah utama. 

Produk penghimpunan dana pada tabungan BriSyariah iB KCP Buah Batu 

Bandung memiliki keunggulan yaitu: aman dan menguntungkan. Adapun jumlah 

nasabah tabungan BriSyariah pada tahun 2011 berjumlah 7.864 nasabah, tahun 



4 
 

 

2012 naik menjadi 8.420 nasabah dan untuk tahun 2013 bertambah menjadi 9.226 

nasabah.  

Pada saat ini praktik undian berhadiah pada berbagai perusahaan penyedia 

barang dan jasa telah menjadi fenomena yang lumrah. Hal ini mengindikasikan 

bahwa undian berhadiah merupakan tren bentuk promosi yang banyak dilakukan 

dalam strategi pemasaran untuk meningkatkan profit lebih signifikan pada 

perusahaan. Paling tidak terdapat tiga fungsi promosi dalam bentuk ini, yaitu; 

informing (menginformasikan kepada konsumen tentang produk atau jasa yang 

ditawarkan), persuading (upaya mempengaruhi konsumen untuk membeli produk 

atau menggunakan jasa yang ditawarkan), dan reminding (mengingatkan 

konsumen akan manfaat produk atau jasa dan meyakinkan bahwa mereka telah 

mengambil keputusan yang tepat). Pada akhirnya, diharapkan dengan program 

undian berhadiah perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. 

Mekanisme undian berhadiah dalam Hukum Islam (HI), harus menjadi 

pertimbangan dalam penyelenggaraan undian berhadiah, hal ini sejalan dengan 

jumlah muslim yang dominan di Indonesia yang berimplikasi pada kebutuhan 

akan kejelasan Hukum Islam (HI) sebagai dasar dalam suatu hal, termasuk perihal 

undian berhadiah. Pada dasarnya, dalam Hukum Islam (HI) undian hukumnya 

boleh. Sebagai contoh, peristiwa saat akan menetapkan siapa yang berhak untuk 

menjadi kafil (pemelihara) Maryam ketika masih bayi. Disebutkan di dalam surat 

Ali Imran : 44 tentang undian yang dilakukan  oleh para calon pemelihara 

Maryam dan dalil dari membolehkan undian. 
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Selain itu, Rasulullah jika akan berangkat perang mengundi siapa diantara 

ummhatul mu’minat (istri-istri nabi/ ibu-ibu orang mukmin) yang akan 

mendampingi beliau berjihad di jalan Allah. Dalam fiqh Islam pun diketahui jika 

ada 2 atau beberapa orang yang memiliki tingkat pemahaman agama dan usia 

yang sama maka kedua atau beberapa orang tersebut akan diundi terlebih dahulu 

siapa yang berhak menjadi imam. Dalam pemberian hadiah jika jumlah hadiah 

lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penerima maka dapat dilakukan seleksi 

dengan pengundian. Akan tetapi, undian dapat berubah hukumnya menjadi haram 

ketika mengandung unsur ketidak jelasan (Gharar), perjudian (Maisir), dan 

pertaruhan (Qimar). 

Hibah (hadiah) adalah sesuatu yang diberikan kepada orang yang layak 

mendapatkan hadiah sebagai penghormatan dan untuk menciptakan keakraban 

atau biasa juga diartikan akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa 

adanya ganti, yang dilakukan secara sukarela ketika pemberi masih hidup. Hibah 

(hadiah) disyariatkan dan dianjurkan berdasarkan firman Allah ta‟ala (Q.S An-

Nisa:4). Sedangkah maisir (judi) adalah permainan yang mengandung unsur 

taruhan dan merupakan perbuatan syaitan. (Q.S Al Maidah:90-91). 

Undian berhadiah dikenal pula dengan lotere. Maksud lotere disini adalah 

salah satu cara untuk menghimpun dana yang dipergunakan untuk proyek 

kemanusiaan dan kegiatan sosial. Undian ini dilakukan dengan beberapa cara, 

antara lain dengan cara menjual kupon amal dengan nomor-nomor tertentu. Untuk 

merangsang dan menggairahkan para penyumbang (pembeli kupon) diberikan 
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hadiah-hadiah. Hadiah ini biasanya diundi di depan notaris dan di buka untuk 

umum siapa saja yang nomornya tepat akan mendapatkan hadiah tersebut. 

Salah satu mekanisme undian berhadiah yang banyak di praktekan oleh 

Bank Syariah ialah dengan sistem poin. Dalam mekanisme undian poin, 

mengemukakan bahwa nasabah dapat mengikuti undian untuk memenangkan 

hadiah tertentu jika memiliki jumlah poin yang banyak. Poin diperoleh nasabah 

dari peningkatan jumlah saldo minimal yang telah ditentukan pihak bank. 

Nasabah yang memenuhi jumlah minimal poin kemudian diundi untuk 

menentukan pemenang atas hadiah yang ditawarkan. Pihak bank tidak dibenarkan 

untuk membebani biaya baru kepada nasabah untuk dapat mengikuti program 

undian. 

 Undian berhadiah yang dilakukan BriSyariah masih menyisakan masalah. 

Pertanyaan mengenai undian berhadiah ini apakah termasuk kedalam kategori 

hibah (hadiah) atau kategori maisir (judi) dan kaitannya dengan prinsip syariah 

Islam kerap kali terlontar. Hal ini mengindikasikan bahwa publik belum 

mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai undian sebagai manifestasi 

prinsip syariah dalam penyelenggaraan undian berhadiah “Hujan Emas 

BriSyariah” yang diadakan oleh Bank BRI Syariah. Jika kondisi ini dibiarkan, 

dikhawatirkan berbagai akses negatif dapat muncul baik bagi publik karena tidak 

memiliki pemahaman yang utuh mengenai undian berhadiah itu yang didasari 

prinsip syariah Islam. Salah satunya keragu-raguan akan timbul pada diri nasabah 

bank tersebut sehinga kredibilitas sebagai bank syariah dipertaruhkan. 
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Permasalahan tersebut harus mendapatkan perhatian yang tinggi untuk 

diselesaikan dengan solusi yang efektif demi terjaganya kepercayaan publik atas 

kredibilitas Bank BRI Syariah sebagai bank yang mengaplikasikan prinsip syariah 

secara komprehensif sebagai landasan pengoprasiannya. Oleh karena itu, 

berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti 

masalah tersebut sebagai tugas akhir akademik di Fakultas Syari‟ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul: 

“PELAKSANAAN UNDIAN BERHADIAH DALAM AKAD WADI’AH 

TABUNGAN BriSyariah iB PADA PROGRAM PROMO HUJAN EMAS DI 

BANK BRI SYARIAH KCP BUAH BATU BANDUNG” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme undian berhadiah dalam produk tabungan BriSyariah 

melalui akad wadi’ah pada program Hujan Emas di BRI Syariah KCP Buah 

Batu Bandung? 

2. Bagaimana relevansi akad wadi’ah dengan undian berhadiah pada produk 

tabungan BriSyariah iB di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menjawab dua pertanyaan yang 

diajukan dalam rumusan masalah, antara lain: 

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme undian berhadiah dalam tabungan 

BriSyariah melalui akad wadi’ah pada program Hujan Emas di BRI Syariah 

KCP Buah Batu Bandung. 

2. Untuk mengetahui relevansi akad wadi’ah dengan undian berhadiah pada 

produk tabungan BriSyariah iB di BRI Syariah Kcp Buah Batu Bandung. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah kontribusi ilmu 

pengetahuan dan pengalaman tentang produk perbankan syariah terutama 

dalam pelaksanaan undian berhadiah yang berlandaskan prinsip syariah 

melalui akad wadi’ah. 

2. Kegunaan Praktis 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga 

keuangan BRIS KCP Buah Batu Bandung dalam hal sosialisasi program 

undian berhadiah kepada publik, khususnya berkenaan dengan pelaksanaan 

program tersebut yang berdasarkan pada prinsip syariah. 
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E. Kerangka Pemikiran 

Istilah yang umum dipakai bagi orang yang menyimpan uangnya di bank 

adalah tabungan. Hanya saja disini tabungan tersebut tidak disimpan sendiri, 

melainkan dititipkan ke pihak kedua yaitu bank. Alasan utama menyimpan 

tabungan di bank adalah faktor keamanan dan berbagai fasilitas yang akan 

diterima setelah tercatat sebagai nasabah bank bersangkutan. 

Kegiatan muamalah tidak hanya dipandang sebagai aktivitas komersial 

belaka, tetapi juga merupakan wujud dari ibadah.  Oleh karena itu, untuk 

tercapainya suatu kegiatan muamalah secara benar dan sesuai dengan prinsip 

islam, kerjasama antara nasabah dan bank harus sesuai dengan asas-asas 

muamalah agar tercapainya suatu kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 

Adapun asas-asas tersebut adalah : 

1. Asas Taba’dul Mana’fi 

Asas ini berarti bahwa segala bentuk muamalah harus memberikan 

keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas saling 

memenuhi keperluannya masing-masing untuk kesejahteraan bersama. 

2. Asas Pemerataan 

Asas pemerataan adalah prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang 

menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga 

harta itu harus didistribusikan secara merata diantara masyarakat baik kaya 

maupun miskin. Asas ini sesuai dengan QS. Al-Hasyr [59] : 7 
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Artinya: 

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-nya 

(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 (Soenarjo, dkk, 1994: 916).” 

 

3. Asas Antaradin atau Suka Sama Suka 

Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau 

antara pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dapat 

berarti kerelaan melakukan suatu bentuk mumalah, maupun kerelaan dalam arti 

kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan objek 

perikatan dalam bentuk muamalah lainnya. 

4. Asas Adam al-Gharar 

Asas ini menyatakan bahwa bahwa setiap bentuk muamalah tidak boleh 

ada gharar yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak 

merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur 

salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan. Asas ini adalah 

kelanjutan dari asas antaradin. 
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5. Asas al-Bir wa Taqwa 

Asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk kategori suka sama 

suka ialah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka 

pelaksanaan saling tolong menolong antara sesama manusia yakni kebajikan dan 

ketakwaan dalam berbagai bentuknya. Dengan kata lain, muamalah  yang 

bertentangan dengan kebajikan dan ketakwaan atau bertentangan dengan tujuan-

tujuan kebajikan dan ketakwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum. 

6. Asas Musyarakah 

Asas musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah 

merupakan musyarakah yakni kerjasama antara pihak yang saling 

menguntungkan. Asas ini melahirkan dua bentuk pemilihan yaitu: pertama, milik 

pribadi dan perseorangan, yakni harta atau benda dan manfaat yang dimiliki 

secara perorangan. Kedua, milik bersama atau milik umum yang bersifat haq 

Allah (haqqullah). Benda atau hak milik Allah itu dikuasai oleh pemerintah 

seperti air, udara, dan kandungan bumi (Juhaya S. Praja, 1992:113-115). 

Kata wadi’ah berasal dari wada’asy syai-a yaitu meninggalkan sesuatu. 

Sesuatu yang seseorang tinggalkan pada orang lain agar dijaga disebut wadi’ah, 

karena ia meninggalkannya pada orang yang sanggup menjaga. Secara harfiah, al-

wadi’ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, 

baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan 

saja si penitip menghendakinya. (Syafi‟i Antonio, 2001: 85) 
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Ulama fiqh sependapat bahwa al-wadi’ah adalah sebagai salah satu akad 

dalam rangka saling membantu antara sesama manusia. (Nasrun Haroen, 2007: 

245). Sebagaimana firman Allah Qs. An-Nisa: 58 

                             

                          

Artinya: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

member pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.” 

 

Firman Allah Qs Al-Baqarah:283 

 

...                         ...    

 

Artinya: 

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

dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya), dan hendaklah ia bertakwa 

kepada Allah Tuhannya…” 

 

Dasar hukum untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan Wadi’ah 

adalah hadis Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori, 

dalam kitab Bulughul Maram karangan Hafidz Ibnu Hajar Al-„asqalani 

disebutkan: 

ًة َعْن َعْمِر َو ِبْن ُشَعْيٍب َعْن َا بِْيو َعْن َجدِّ ِه َعِن النَِّبِّ ص قَاَل )َمْن َا ْو َد َع َوِد يْ عَ 
فَ َلْيَس َعَلْيِو َضَما ٌن( اَ ْخَر َجُو اِْبُن َما َجْو, َؤ ِفْ ِاْسَنا ِدِه َضِعٌف.َو بَا ُب َقْسِم ا ْلصََّد قَا 
ِت تَ َقدَّ َم ِفْ َاِخِر الزَّ َكا ِة.َو بَا ُب َقْسِم اْلَفْي ِء َو اْلَغِنْيَمِة يَْا ِتْ َعِقَب ْاجِلَها ِد ِا ْن َشا 

             َعاَل َء ا ْلْلُ ت َ 
    



13 
 

 

Artinya: 

“Dari „Amr bin Syu‟aib, dari bapaknya, dan datuknya, dari Nabi SAW. Ia 

bersabda: “Barang siapa dititipkan satu titipan, maka tidak ada tanggungan 

atasnya”. Dikeluarkan dia oleh Ibnu Majah, dan pada isnadnya ada kelemahan. 

Dan bab pembagian zakat telah terdahulu di akhir (Bab) zakat. dan bab pembagian 

fai‟y dan Ghanimah akan datang mengiringi jihad, Insya Allah Ta‟ala (A.Hassan, 

1974:431-432). “ 

     
Tabungan wadi’ah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad 

wadi’ah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat 

sesuai dengan kehendak pemiliknya (Adiwarman Karim, 2008: 345). 

Pada aplikasi di perbankan syari‟ah, akad wadi’ah yang digunakan adalah 

akad wadi’ah yadh dhamanah, karena bank tidak mungkin meng-idle-kan asset 

tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. 

Sebagai konsekuensi dari akad wadi’ah yadh dhamanah, semua keuntungan yang 

dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga ia adalah 

penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, nasabah/si 

penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya. 

Undian berhadiah dikenal pula dengan lotere. Maksud lotere disini adalah 

salah satu cara untuk menghimpun dana yang dipergunakan untuk proyek 

kemanusiaan dan kegiatan sosial. Undian ini dilakukan dengan beberapa cara, 

antara lain dengan cara menjual kupon amal dengan nomor-nomor tertentu. Untuk 

merangsang dan menggairahkan para penyumbang (pembeli kupon) diberikan 

hadiah-hadiah. Hadiah ini biasanya diundi di depan notaris dan di buka untuk 

umum siapa saja yang nomornya tepat akan mendapatkan hadiah tersebut. 

Pada dasarnya, dalam Hukum Islam (HI) undian (Qur’ah) hukumnya 

boleh. Sebagai contoh, peristiwa saat akan menetapkan siapa yang berhak untuk 
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menjadi kafil (pemelihara) Maryam ketika masih bayi. Disebutkan di dalam Q.S 

Ali Imran : 44 tentang undian yang dilakukan  oleh para calon pemelihara 

Maryam dan dalil dari membolehkan undian. 

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Imran:44 

                              

                   

Artinya: 

“yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang Kami 

wahyukan kepada kamu (ya Muhammad); Padahal kamu tidak hadir beserta 

mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) 

siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. dan kamu tidak hadir di 

sisi mereka ketika mereka bersengketa.” 

 

Hibah (hadiah) adalah sesuatu yang diberikan kepada orang yang layak 

mendapatkan hadiah sebagai penghormatan dan untuk menciptakan keakraban 

atau biasa juga diartikan akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa 

adanya ganti, yang dilakukan secara sukarela ketika pemberi masih hidup. 

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa:4 

                               

      

 

Artinya: 

“Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari 

(maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu 

dengan dengan senang hati.” 
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Sedangkan maisir adalah setiap Mu‟amalah yang orang masuk kedalamnya dan 

dia mungkin rugi dan mungkin beruntung. Ini defenisi Maisir dalam istilah ulama, 

walaupun sebagian orang mengartikan Maisir ini ke dalam bahasa Indonesia dengan 

pengertian sempit, yaitu judi. 

Sebagaimana Allah SWT berfirman Q.S Al-Maidah: 90 

                          

              

 

Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, 

berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah 

Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 

mendapat keberuntungan.” 

 

F. Langkah-Langkah Penelitian 

Adapun langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode Penelitian 

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif. Menurut Sugiono yang di maksud dengan penelitian deskriptif yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu 

variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau 

menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Dalam hal ini 

penulis mencoba mendeskripsikan tentang promo undian berhadiah hujan emas 

pada tabungan BriSyariah iB di Bank BRI Syariah Kcp Buah Batu. 
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2. Jenis data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data 

kualitatif menurut Suhasimi Arkunto adalah data yang di gambarkan dengan kata-

kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategoris untuk memperoleh 

kesimpulan meliputi: 

a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme undian berhadiah dalam tabungan 

BriSyariah melalui akad wadi’ah pada program Hujan Emas di BRI Syariah 

KCP Buah Batu Bandung. 

b. Untuk mengetahui relevansi akad wadi’ah dengan undian berhadiah pada 

produk tabungan BriSyariah iB di BRI Syariah Kcp Buah Batu Bandung. 

3. Sumber data 

Penentuan sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian, 

yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Cik Hasan Bisri, 1999:59). 

a. Sumber Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari 

sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini 

subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu 

benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.Sumber data dalam 

penelitian ini diperoleh dari karyawan BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung. 

b. Sumber Data Sekunder  

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). 

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah 



17 
 

 

tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan.Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal 

dari buku-buku dan sumber lainnya yang menunjang dan berkaitan dengan 

penelitian ini. 

4. Teknik pengumpulan data 

a.  Wawancara yaitu metode yang paling tepat untuk memperoleh data adalah 

dengan deep interview/ wawancara sebagai metode tanya jawab lisan dimana 

dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat 

dengan matanya sendiri yang lain juga dapat mendengarkan suar a dengan 

telinganya sendiri. Ini merupakan pengumpulan informasi yang langsung 

mengenai beberapa jenis data. 

b. Studi Literatur/ Riset perpustakaan (Library Research), yaitu suatu cara 

untuk memperoleh atau mencari teori-teori yang relevan dengan 

permasalahan yang ada. Dalam hal ini buku-buku Hukum Islam (fiqih) yang 

berkaitan dengan mua‟malah, buku perbankan Syari‟ah, Undang-undang 

Perbankan Syariah, Fatwa DSN-MUI, serta buku-buku lainnya yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

c. Studi dokumenter, yaitu mempelajari dokumentasi yang ada di BRI Syariah 

Kcp Buah Batu Bandung. 
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5. Analisis data 

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan: kategorisasi 

dan klasifikasi, perbandingan, dan pencarian hubungan antar data yang secara 

spesifik tentang hubungan proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Untuk memudahkan analisis data, maka rujukan yang digunakan adalah 

kerangka berfikir yang telah dipilih dan dirumuskan sebelumnya. (Cik Hasan 

Bisri,1999: 62). 

 

 

 


