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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang 

mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) Islam. Bank syariah menurut 

Syafe’I Antonio dan Karnaen Pertawataatmadja terdiri dari dua pengertian yang 

pertama yaitu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Kedua, 

Bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan Al-Qur’an dan Hadits.1 

Adapun definisi bank syariah menurut Mummad (2002) dan Donna (2006), adalah 

lembaga keuangan yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga dan usaha pokoknya 

memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta 

peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariat islam.2 

Seiring dengan perputaran waktu, perkembangan bank syariah mengalami 

booming pada tahun 1992. Di Indonesia, bank syariah yang pertama kali didirikan 

pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Akte pendirian bank itu 

ditandatangani pada 1 November 1991, namun baru tanggal 1 Mei 1992 bank 

muamalat Indonesia mulai beroperasi dengan modal awal Rp. 106 miliar.3 Walaupun 

perkembangannya agak terlambat, tetap perbankan syariah di Indoneia terus 

berkembang. Pada era tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah, maka pada 

                                                           
1 Karnaen Perwataatmadja dan Syafe’I Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, Yogyakarta: 

PT Dana Bhakti Wakaf,1997, hlm.1 
2 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, Bandung: Pustaka Setia, 2013 hlm. 15-16 
3 Mustafa Edwin Nasution, dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2006 Cet ke-3, hlm. 294 



2 

 

tahun 2005 jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 

bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah.4 

Dalam menjalankan prinsip syariahnya, bank syariah juga harus menjunjung 

nilai keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat baik bagi bank 

maupun bagi nasabah yang menjadi pilar dalam melakukan aktifitas muamalah.Oleh 

karena itu, produk layanan perbankan harus disediakan untuk mampu memberikan 

nilai tambah dalam meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi 

masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai Islam.5 

Salah satu bank umum yang membuka unit usaha syari’ah adalah Bank Jabar 

Banten Syari’ah dengan mendirikan Bank Jabar Banten Syari’ah. Bank Jabar Banten 

Syari’ah mulai beroperasi tanggal 20 Mei tahun 2000 ditujukan untuk melayani 

masyarakat yang hendak bertransaksi perbankan secara syari’ah, dengan menawarkan 

produk-produk pembiayaan (financing) bagi nasabah dan penghimpun dana (funding) 

bagi nasabah seperti tabungan, giro, dan deposito syari’ah. 

Salah satu produk penghimpunan dana di bank bjb syari’ah adalah program 

lock & win yaitu program pemberian hadiah untuk nasabah perorangan produk 

tabungan/giro iB maslahah dengan prinsip mudharabah, dimana besaran hadiah 

ditentukan dari nominal dan jangka waktu pengendapan dana sesuai dengan 

ketentuan bank. Tujuan pihak Bank memberikan hadiah tersebut yaitu untuk nasabah 

berprestasi yang telah mengikuti program lock & win dan telah memenuhi syarat-

                                                           
4 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 

2004, edisi ke-7, hlm. 25 
5 UU RI Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia, Bandung : Citra Umbara, hlm. 425 
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syarat keikutsertaan program yang telah ditentukan oleh pihak bank. Hadiah yang 

akan diperoleh nasabah disesuaikan dari nominal dan jangka waktu pengendapan 

dana, semakin lama nasabah mengunci dananya di bank dan semakin besar dana 

nasabah yang diikutsertakan dalam program lock & win maka semakin besar pula 

hadiah yang akan diperoleh nasabah. 

Akad yang digunakan dalam menyerahkan hadiah kepada nasabah 

menggunakan akad hibah bi al-syarth, yaitu hibah  yang baru terjadi (efektif) apabila 

syarat-syaratnya tertentu terpenuhi. Hadiah akan diterima oleh nasabah setelah 

nasabah memenuhi syarat-syarat keikutsertaan program lock & win ini selambat-

lambatnya dua minggu sejak nasabah melakukan penandatanganan formulir 

keikutsertaan program dan dilakukan pemblokiran rekening tabungan/giro iB 

maslahah. Adapun pengertian hadiah menurut Fatwa DSN-MUI. No.86/DSN-

MUI/XII/2012  hadiah (hadiyah) adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan 

bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS (Lembaga Keuangan Syariah).  

Berdasarkan hasil observasi penulis ketika melakukan penelitian di bjb 

syariah KCP Sumedang memang benar bahwa pada program lock & win 

tabungan/giro iB maslahah pihak bank memiliki brosur program lock & win yang 

didalamnya tercantum daftar hadiah promosi yang ditentukan dari nominal dan 

jangka waktu pengendapan dana perhitungan estimasi nilai hadiah sesuai dengan 

ketentuan bank. Namun dalam prakteknya setelah nasabah melakukan 

penandatanganan formulir keikutsertaan program dan dilakukan pemblokiran 
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rekening tabungan/giro iB maslahah, pihak bank memberikan hadiah berupa barang 

dan uang tunai sesuai dengan perhitungan estimasi nilai hadiah.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan suatu 

permasalahan dalam pemberian hadiah berupa barang dan uang tunai kepada nasabah  

pada program lock & win tabungan/giro iB maslahah di bank bjb syariah KCP 

Sumedang. Maka dalam rumusan masalah tersebut penulis menuangkannya ke dalam 

beberapa pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana mekanisme program lock & win tabungan/giro iB maslahah di 

bank bjb syariah KCP Sumedang ? 

2. Bagaimana norma-norma yang terdapat pada program lock & win 

tabungan/giro iB maslahah di bank bjb syariah KCP Sumedang ? 

3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terkait dengan program lock & 

win tabungan/giro iB maslahah di bank bjb syariah KCP Sumedang ? 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan latar belakang penelitian, maka penelitian bertujuan : 

1. Untuk mengetahui mekanisme program lock & win tabungan/giro iB 

maslahah di bank bjb syariah KCP Sumedang. 

2. Untuk mengetahui norma-norma yang terdapat pada program lock & win 

tabungan/giro iB maslahah di bank bjb syariah KCP Sumedang. 

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terkait dengan program 

lock & win tabungan/giro iB maslahah di bank bjb syariah KCP Sumedang. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini memberi dua nilai kegunaan, yakni kegunaan praktis dan 

kegunaan teoritis. 

1. Kegunaan praktis, diharapkan menjadi bahan masukan bagi bank bjb  

syariah KCP Sumedang dalam tinjauan hukum ekonomi syariah terkait 

pemberian hadiah pada program lock & win tabungan/giro iB maslahah. 

2. Kegunaan teoritis, dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan  teori 

ilmu-ilmu perbankan syariah, khususnya jurusan muamalah serta dalam 

rangka pengembangan masyarakat Islam. Selain itu untuk menambah 

khazanah pengetahuan mengenai pelaksanaan pemberian hadiah program 

lock  & win tabungan/giro iB maslahah. 

E.  Tinjauan Pustaka 

Nurul Aisyah (2016) judul penelitian “Pelaksaan Pemberian Hadiah pada 

program lock & win Tabungan/Giro iB maslahah di bank bjb syariah KCP Cikurubuk 

Tasikmalaya”. Dalam penyerahan hadiah kepada nasabah pihak Bank menggunakan 

akad hibah bi syarth. Syarat-syarat disini merupakan syarat-syarat keikutsertaan 

program bukan syarat pembatasan barang yang dihibahkan. Hadiah yang diberikan 

pihak Bank ini merupakan sebuah janji untuk nasabah yang mengikuti program lock 

& win. sedangkan menurut fatwa No. 86/ DSN-MUI/XII/2012 hadiah tidak boleh 

diperjanjikan diawal akad.  

Makdis Abdul Gani (2013) judul penelitian “Pelaksaan Pemberian Hadiah 

dalam Produk Tabungan iB Hasanah melalui akad Wadiah dan Mudharabah di BNI 
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Syariah Cabang Tasikmalaya”. Dalam penelitian ini bahwa produk tabungan iB 

Hasanah adanya program berhadiah yaitu cahaya rezeki hasanah, dalam program ini 

penentuan pemenang hadiah yang berhak mendapatkan hadiah dengan cara undian 

poin dengan ketentuan saldo minimal yang diikutsertakan dalam program ini Rp 

2.500.000,- dan saldo minimal tersebut setara dengan lima poin. Dalam Hukum 

Ekonomi Syariah tentang tabungan yang menggunakan akad wadiah  diamana hadiah 

atau bonus tidak boleh disyaratkan diawal kecuali pemberian yang bersifat sukarela 

sesuai dengan kebijakan bank, dan hadiah atau bonus tidak boleh diperjanjikan di 

awal. 

Mila Syamrotul Huda (2016) judul penelitian “Implementasi program BSM 

pesta hadiah pada produk tabungan di BSM di BSM KC Buah Batu”. Pada program 

BSM pesta hadiah ini hadiah yang diberikan yaitu berupa uang tunai. Menurut fatwa 

no.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga 

Keuangan Syariah bahwa hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah 

kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan atau jasa, tidak boleh dalam bentuk 

uang. Dengan demikian pelaksanaan program BSM pesta hadiah ini adanya 

ketidaksesuaian dengan fatwa No.86/DSN-MUI/XII/2012. 

F. Kerangka Berfikir 

Terdapat beberapa prinsip-prinsip fiqih muamalah yang harus diperhatikan 

dalam bermuamalah. Misalnya saja dalam memberikan hak atau melakukan segala 

sesuatu hal. Dianjurkan tindakan yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian 
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terhadap orang lain. Setiap tindakan yang dapat merugikan orang lain, sekalipun tidak 

sengaja, maka akan dimintai pertanggungjawabannya.  

Adapun prinsip-prinsip fiqih muamalah antara lain: 

1. Prinsip Tauhid 

Tauhid merupakan inti ajaran Islam, sedangkan ini ajaran tauhid adalah 

monotheis yaitu ajaran tentang hakikat ajaran tentang ke-Esaan Allah SWT. 

Dengan demikian, tauhid adalah eksistensi keislaman. Allah adalah pencipta, 

pengatur, dan pemelihara alam. Dia adalah pencipta hukum. 

2. Prinsip Keadilan  

Adil adalah salah satu prinsip dalam muamalah Islam. Prinsip keadilan 

menjadi dasar dari muamalah dalam Islam karena Islam adalah rahmatan 

lil’alamin bagi seluruh makhluk.  

3. Prinsip Amar Ma’ruf Nahy Munkar 

Prinsip amar ma’ruf berarti hukum Islam digerakan untuk dan merekayasa 

umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang di kehendaki dan 

diridhai Allah SWT. Sedangkan nahy munkar berarti fungsi social kontrolnya. 

Contohnya adalah minum-minuman keras. Hukuman dari orang yang minum-

minuman keras adalah apabila sholat tidak akan diterima selama 40 hari.6 

Selain prinsip-prinsip, fiqih muamalah memiliki asas asas fiqih muamalah 

yang terbagi menjadi tujuh macam antara lain: 

                                                           
6 Atang Abd. Hakim, Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah Ke Dalam 

Peraturan Perundang-Undangan, Bandung: PT Refika Aditama, 2011, hlm. 146 
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1. Tabadul al-manafi’ (pertukaran manfaat); 

2. An taradhin (suka sama suka atau kerelaan); 

3. Adam al-gharar (tidak ada penipuan atau spekulasi); 

4. Musyarakat (kerjasama); 

5. Pemerataan kesempatan; 

6. Kepemilikan; dan 

7. Al-bir wa al-taqwa (Kebaikan dan taqwa).7  

Kata akad berasal dari bahasa Arab al-aqd yang berarti perikatan ; perjanjian 

dan permufakatan (al-ittifaq) secara terminologi fiqih akad adalah pertalian ijab 

(pernyataan melalui ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan 

kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. 

Menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti, antara lain: 

1. Mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya 

dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai 

sepotong benda. 

2. Sambungan, yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan 

mengikatnya. 

3. Janji, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Ali-Imran:76 dan surat 

Al-Maidah:1 : 

   

  

                                                           
7 Ibid, hlm. 160 
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“Ya, siapa saja menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya 

Allah mengasihi orang-orang yang taqwa”.8 

  

  

  ….  

“Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu”.9 

Menurut istilah (terminology), yang dimaksud dengan akad adalah perkataan 

ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak 

atau berkumpulnya serah terima diantara dua pihak atau perkataan seseorang yang 

berpengaruh pada kedua pihak. 10 

Adapun rukun-rukun akad ialah sebagai berikut : 

1. Aqid, ialah orang yang berakad. 

2. Ma’qud ‘alaih, ialah benda-benda yang diakadkan. 

3. Maudhu’ al ‘aqd, ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. 

4. Shigat al ‘aqd, ialah ijab dan qabul. 

Setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang ditentukan syara’ yang 

wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam, antara lain: 

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna 

wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum ini diantaranya kedua 

                                                           
8 Al-Fatih, Al-Qur’anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode, Jakarta : PT Insan Media Pustaka, 

2012, hlm. 60 
9 Ibid, hlm. 107 
10 Hendi Suhendi, Fikih Muamalah, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010, hlm. 44 
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orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), yang dijadikan objek akad 

dapat menerima hukumannya, akad itu diizinkan oleh syara dilakukan oleh 

orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang 

memiliki barang, janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara’, akd dapat 

memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila rahn dianggap sebagai 

imbangan amanah, ijab itu berjalan lurus tidak dicabut sebelum terjadinya 

qabul, ijab dan qabul mesti bersambung sehingga apabila seseorang yang ber 

ijab sudah berpisah sebelum terjadinya qabul, maka ijab tersebeut menjadi 

batal.  

2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib 

ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa jiga disebut syarat idhafi 

(tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat 

adanya saksi dalam pernikahan. 

Selain rukun dan syarat, didalam akad terdapat macam-macam akad 

diantaranya : 

1. ‘Aqad Munjiz yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya 

akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan 

yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu 

pelaksanaan setelah adanya akad. 

2. ‘Aqad Mu’alaq yaitu akad yang didalam pelaksanaanya terdapat syarat-syarat 

yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-

barang yang diakadkan setelah adanya akad. 
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3. ‘Aqad Mudhaf yaitu akad yang dalam pelaksanaanya terdapat syarat-syarat 

mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaanya 

ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada 

waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu 

yang telah ditentukan.11 

Dilihat dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fiqih muamalah 

membagi lagi akad menjadi dua bagian salah satunya adalah akad tabarru’. Akad 

tabarru’ (gratuitous contract) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut not-

for profit transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan 

transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad tabarru’ dilakukan dengan 

tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (tabarru’ berasal dari kata 

birr dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad tabarru’, pihak yang 

berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak 

lainnya. Imbalan dari akad tabarru’ adalah dari Allah SWT., bukan dari manusia. 

Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada 

counter-part-nya untuk sekedar menutupi biaya (cover the cost) yang dikeluarkannya 

untuk dapat melakukan akad tabarru’ itu. Contoh akad-akad tabarru’ adalah qard, 

rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi’ah, hibah, waqf, shadaqah, hadiah, dan lain-

lain.12   

                                                           
11 Ibid, hlm. 50 
12 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 

2013, edisi ke-5, hlm. 66 
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Pada dasarnya akad tabarru’ adalah memberikan sesuatu (giving something) 

atau meminjamkan sesuatu (lending something). Bila akadnya adalah meminjamkan 

sesuatu, maka objek pinjamannya berupa uang (lending money) atau jasa kita 

(lending yourself). Dengan demikian akad tabarru’ mempunyai 3 (tiga) bentuk 

umum, antara lain: 

1. Meminjamkan Uang (Lending Money), akad meminjamkan uang ini ada 

beberapa macam lagi jenisnya setidaknya ada 3 jenis. Pertama, bila pinjaman 

ini diberikan tanpa mensyaratkan apa pun, selain mengembalikan pinjaman 

tersebut setelah jangka waktu tertentu maka bentuk meminjamkan uang 

seperti ini disebut dengan qard’. Kedua, jika dalam meminjamkan uang ini si 

pemberi mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, maka 

bentuk pemberian pinjaman seperti ini disebut dengan rahn. Ketiga, suatu 

bentuk pemberian pinjaman uang, dimana tujuannya adalah untuk mengambil 

alih piutang dari pihak lain. Bentuk pemberian pinjaman uang dengan maksud 

seperti ini disebut hiwalah.  

2. Meminjamkan Jasa Kita (Lending Yourself), akad meminjamkan jasa terbagi 

menjadi 3 jenis. Pertama, bila meminjamkan “diri kita” (yakni jasa keahlian/ 

keterampilan, dan sebagainya) saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama 

orang, maka hal ini disebut wakalah. Kedua, bila akad wakalah ini kita rinci 

tugasnya, yakni bila kita menawarkan jasa kita untuk menjadi wakil 

seseorang, dengan tugas menyediakan jasa costudy (penitipan, pemeliharaan), 

bentuk peminjaman jasa seperti ini disebut akad wadi’ah. Ketiga, bila kita 
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bersedia untuk memberikan jasa kita untuk melakukan sesuatu atas nama 

orang lain jika terpenuhi kondisinya atau jika sesuatu terjadi. Misalkan, 

seorang dosen menyatakan kepada asistennya demikian: “Anda adalah asisten 

saya, tugas anda adalah untuk menggantikan saya mengajar bila saya 

berhalangan” dalam kasus ini yang terjadi adalah wakalah bersyarat atau 

dalam terminologi fiqih disebut sebagai akad kafalah.   

3. Memberikan Sesuatu (Giving Something), yang temasuk ke dalam akad 

golongngan ini adalah akad-akad sebagai berikut: hibah, waqf, shadaqah, 

hadiah, dan lain-lain.dalam semua akad-akad tersebut, si pelaku memberikan 

sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan 

agama, akadnya dinamakan waqf. Sedangkan hibah dan hadiah adalah 

pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain. 13 

Dalam bidang muamalah semua transaksi diperbolehkan kecuali ada dalil 

yang melarangnya. Ini berarti suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal 

sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dapat diterima kecuali 

terdapat implikasi dari dalil al-Qur’an dan al-Hadits yang melarangnya. Para ulama 

fiqih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila: 

1. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang 

waktu. 

2. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat. 

3. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berkahir jika: 

                                                           
13 Ibid, hlm. 68 



14 

 

a) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau 

syaratnya tidak terpenuhi. 

b) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat. 

c) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna. 

4.  Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para 

ulama fiqih menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berkahir dengan 

wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang berakhir 

dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya 

adalah akad sewa menyewa, rahn, kafalah, syirkah, wakalah, dan muzara’ah. 

Akad juga akan berakhir dalam ba’i al-fudhul (suatu bentuk jual beli yang 

keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak 

mendapat persetujuan dari pemilik modal.14 

Sesuai dengan namanya perbankan Syari’ah adalah segala sesuatu yang 

menyangkut tentang bank syariah dan UUS (unit usaha syari’ah), mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya. Pengertian bank syari’ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syari’ah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syari’ah 

dan bank pembiayaan rakyat syariah.15 

Dalam bank syari’ah, klasifikasi penghimpunan dana yang utama tidak 

didasarkan atas nama produk melainkan atas prinsip yang digunakan. Berdasarkan 

                                                           
14 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh muamalat, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 58 
15 Undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab 1  
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hukum ekonomi syariah prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank 

syari’ah ada 2 yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah.16 Produk penghimpunan 

dana bank syari’ah ada 3 yaitu Deposito, Giro, Tabungan.  

Salah satu sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank syariah 

adalah DPK (Dana Pihak Ketiga), dana ini diperoleh dari kegiatan penghimpun dana 

pihak ketiga. Dengan demikian, untuk membentuk persepsi masyarakat pada produk 

penghimpin dana, maka Bank Syariah menggunakan value preposition ialah 

keunggulan lebih yang ditawarkan dalam suatu produk, serta menjaga hubungan baik 

dengan nasabah (costumer relationship)17 

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No. 10 

tahun 1998, Pasal 1 tabungan di definisikan sebagai simpanan yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi 

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

dipersamakan dengan itu. Adapun menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 

pengertian tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah 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, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau 

alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.  

                                                           
16 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 23 
17 Bank Indonesia, Kajian Model Bisnis Perbankan Syariah, Direktorat Perbankan Syariah, 

(2012). hlm. 5. 
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Tabungan ada 2 jenis yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara syari’ah 

yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga dan tabungan yang dibenarkan 

yaitu tabungan yang berdasakan prinsip mudharabah dan wadi’ah. Mudharabah 

berasal dari kata dharb, berarti memukul atatu berjalan. Pengertian memukul atau 

berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam 

menjalankan usahanya.18 

Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak 

dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, 

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah 

dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi 

ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan diakibatkan karena 

kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas 

kerugian tersebut.19  

Sedangkan mudharabah disini adalah akad antara dua pihak yang 

mengharuskan salah satu dari keduanya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada 

pihak lain untuk diperdagangkan, dengan catatan keuntungannya dibagi sesuai 

dengan kesepakatan keduanya.20 Mudharabah merupakan wahana utama bagi 

lembaga keuangan islam untuk memobiliasi dana masyarakat dan untuk menyediakan 

berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiyaan bagi para pengusaha. Mudharabah 

                                                           
18 Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 95 
19 Ibid, hlm. 95 
20 Sabiq, sayid.2012.”Fikih Sunnah” Penerjemah: Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi 

Aksara.2012 . hlm. 163 
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adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak, 

yaitu:  

1. Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau 

usaha yang memerlukan pembiayaan, pihak tersebut disebut shahib Al-mal 

(atau shahibul mal) atau rabb Al-mal. 

2. Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan proyek atau usaha 

yang dibiayai dengan modal dari shahib Al-mal (atau shahibul mal), pihak 

tersebut disebut mudharib.  21 

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu di 

tanggung oleh shahibul mal sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian mudharib. 

Sedangkan mudharib menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang 

telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan 

karena kelalaian mudharib, maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian 

tersebut.22 

Pada aplikasi perbankan syari’ah akad mudharabah yang digunakan pada 

tabungan adalah akad mudharabah muthlaqah karena nasabah yang menyimpan dana 

nya kepada bank tanpa pembatasan jenis usaha, tempat dan waktu dan siapa 

pengelola bertransaksi. Mudharabah muthlaqah ini memberikan kebebasan kepada 

                                                           

21
 Sjahdaeni, Sutan Remi. 1999. Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum 

Perbankan Indonesia. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. hlm 26 
22 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, Cet 

ke-1, hlm. 224 
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mudharib (bank) untuk melakukan jenis usaha yang diapandang sesuai dengan 

syari’ah. 

G. Langkah-Langkah Penelitian 

Langkah-langkah penelitian, lazim juga disebut prosedur penelitian, dan ada 

pula yang menggunakan istilah metodologi penelitian. Secara garis besar langkah-

langkah penelitian ini, mencakup : 

1. Metode Penelitian  

Metode yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis 

empiris.  Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam bukunya 

Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Penelitian yuridis 

empiris adalah cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah 

penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian 

dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. 

Penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu dari 

hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan 

di bank bjb syariah KCP Sumedang terhadap program lock & win mengenai 

bagaimana  pelaksanaan pemberian hadiah pada program lock & win di  bjb 

syariah KCP Sumedang. 

2. Sumber data  

Penentuan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang 

bersumber dari lapangan yaitu bank bjb syariah KCP Sumedang dengan 

metode wawancara secara mendalam (depth interview) kepada supervisi bank 
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bjb syariah KCP Sumedang sebagai sarana alat pengumpulan data dan data 

sekunder yang bersumber dari kepustakaan. Untuk memperoleh data sekunder 

dilakukan dengan penelitian kepustakaan, yaitu data yang diambil dari bahan 

hukum yang mengikat yang bersumber dari : 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri 

dari peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang terkait. 

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan Fatwa 

Dewan Syariah Nasional tentang hadiah dalam penghimpunan dana 

lembaga keuangan syari’ah. 

b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan huku yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan-bahan primer antara lain, hasil-hasil 

penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, serta buku-buku yang 

dijadikan pedoman seperti buku-buku mengenai hukum, majalah dan 

jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. 

c. Bahan-bahan tersier yaitu bahan-bahan yang menjelaskan mengenai 

hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus popular 

keuangan dan ekonomi syariah untuk mengetahui pengertian akad. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan 

pertanyaan dengan pihak yang terkait dengan harapan memperoleh 
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informasi yang diharapkan, sehingga wawancara tersebut dilakukan 

secara mendalam. 

b. Studi Pustaka, digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang 

bersifat kualitatif dengan cara mencari data dari buku-buku, artikel-

artikel, kitab dan sumber-sumber tertulis lainnya. Hasil dari studi 

kepustakaan ini dapat dijadikan landasan atau sumber data pelengkap 

mengenai konsep, teori dan praktik pemberian hadiah pada program Lock 

& Win di bank bjb Syari’ah KCP Sumedang. 

4. Analisis data, Analisis Data akan dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai 

berikut : 

a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik primer 

maupun sekunder. 

b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah 

yang diteliti. 

c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam 

kerangka berfikir. 

d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan 

memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kadiah yang berlaku dalam 

penelitian. 

 


