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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi suatu negara membutuhkan pola pengaturan 

yang sistematis untuk mengolah sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara 

terarah dan terpadu serta memanfaatkan secara penuh hasil-hasil yang telah 

dicapai bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam era seperti ini, bank adalah 

lembaga keuangan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik 

untuk menyimpan dana dalam bentuk deposito maupun peminjaman dana dalam 

bentuk kredit atau pembiayaan. Pada masa sekarang bank memiliki peran penting 

dalam perkembangan ekonomi sebuah negara. kebutuhan masyarakat terhadap 

bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dan penyaluran dana saja, akan 

tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank.
1
 

Sistem suku bunga yang diterapkan oleh bank konvensional merupakan 

suatu usaha dalam mengambil keuntungan yang tidak sesuai dengan prinsip-

prinsip keislaman, dimana keuntungan yang diperoleh dari pemberian kredit 

berasal dari suku bunga yang telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak bank. 

Pihak bank telah menentukan besarnya bunga pinjaman yang harus dibayar oleh 

debitor terhadap usaha yang belum tentu menghasilkan keuntungan. Pengambilan 
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kelebihan dari peminjaman uang merupakan riba yang mana perbuatan tersebut 

tidak sesuai dengan syariat. 

Akan tetapi tidak semua bank dalam melakukan kegiatan usahanya 

menggunakan sistem bunga, yaitu bank syariah yang menggunakan sistem bagi 

hasil. Upaya mendorong pengembangan bank syariah dilaksanakan dengan 

memperhatikan bahwa sebagian masyarakat muslim indonesia pada saat ini sangat 

menantikan suatu sistem perbakan syariah yang sehat dan dan terpercaya untuk 

mengakomodasi kebutuhan mereka terhadap pelayanan jasa perbankan yang 

sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangan perbankan syariah juga ditujukan 

untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani 

sepenuhnya oleh sistem konvensional. 

Prakarsa mendirikan bank syariah di Indonesia baru dilakukan pada 

tahun 1990. Majelis Ulama Indinesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 

menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, 

Jawa Barat
2
. Kemudian kegiatan oprasional perbankan syariah secara nyata di 

Indonesia di mulai pada 1992 dengan didirikannya PT. Bank Muamalat (BMI). 

Oprasioanl perbankan tersebut didasarkan pada UU No.7 Tahun 1992 tentang 

perbankan yang kemudian dipengaruhi dengan UU Nomor 10 Tahun 1998.
3
  

                                                             
2 Muhammad Syafi‟I  Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta, Gema 

Insani Press, 2001). hlm.25. 

3 Karaen A. Perwataatmaja, Muhammad Syafi‟i Antonio,  Apa dan Bagaimana Bank 

Islam, (Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 82 
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 Secara prinsip dalam melakukan kegiatan usaha bank syariah berbeda 

dengan bank konvensional yang mana bank kovensional berpedoman kepada 

hukum positif sedangkan bank syariah tidak hanya berpedoman kepada hukum 

positif tapi pada hukum islam juga. Sehingga pada bank syariah harus 

memerhatikan prospek usahanya terlebih dahulu dari sudut pandang agama 

sebelum menyalurkan pembiayaannya. Sedangkan pada bank konvensional tidak 

memperhatikan masalah tersebut. 

Pasal 1 angka 1 dan 7 UU Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan syariah 

adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha 

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

melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan 

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas 

Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
4
 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Buah Batu menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (Funding), menyalurkan (Landing) 

kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, dan pelayanan jasa. Dalam produk 

menghimpun dana Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Buah Batu 

menawarkan tabungan Investa Cendikia yang menggunakan akad mudharabah 

mutlaqah di mana bank dapat mengelola dana nasabah dan dari keuntungan yang 

diperoleh akan dibagi hasilkan antara nasabah dengan bank sesuai dengan 

persentase nisbah yang telah disepakati. 

                                                             
4 Undang-undang Republik Indonesia  No.21 tahun 2008 Pasal 1 angka 1 dan 7, (Jakarta, 

Sinar Grafika Offset, 2088). hlm. 3-4. 
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Pasal 1 Ayat 21 UU Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa tabungan 

adalah simpanan bedasarkan akad wadi’ah atau investasi dana berdasrkan 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 lain 

yang dipersamakan dengan itu.
5
 

Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Buah Batu ada produk 

tabungan yang disebut dengan Tabungan Investa Cendikia . Tabungan Investa 

Cendikia menawarkan manfaat pendidikan khusus. Manfaat yang ditawarkan 

yaitu untuk membantu nasabah dalam mempersiapkan ketersediaan dana untuk 

mewujudkan rencana di masa yang akan datang dalam bidang pendidikan. Selain 

itu manfaat yang diberikan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Buah 

Batu terhadap tabungan investa cendikia ini yaitu asuransi jiwa. 

Berdasarkan keterangan Stap Marketting Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Pembantu Buah Batu, tabungan investa cendikia merupakan tabungan 

untuk membantu nasabah dalam mempersiapkan ketersediaan dana untuk 

mewujudkan rencana pendidikan di masa yang akan datang yang bekerjasama 

dengan perusahaan asuransi TAKAFUL di mana ketika seorang nasabah 

menabung di tabungan investa cendikia maka nasabah tersebut akan langsung 

terproteksi asuransi. 

                                                             
5
 Ibid, hlm. 6. 
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Dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 24 angka 1 poin D Tentang 

Larangan Bagi Bank Syariah dan UUS “melakukan kegiatan usaha perasuransian, 

kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah”.
6
 Mengingat bahwa 

perbankan dan perasuransian merupakan lembaga yang memiliki aturan dan 

diawasi oleh otoritas yang berbeda. Dengan demikian bank syariah perlu 

memperhatikan setiap kegiatan usahanya agar tidak bertentangan dengan hukum 

ekonomi syariah. 

B. Rumusan Masalah 

 Perbankan dan perasuransian adalah dua lembaga yang berbeda dan di 

awasi oleh otoritas yang berdeda, hal tersebut ditegaskan dalam UU No. 21 tahun 

2008 Tentang Laranag bagi BUS dan UUS, bank dilarang melakukan usaha 

perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran. Berdasarkan rumusan masalah ini 

dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan tabungan investa cendikia terproteksi asuransi di 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Buah Batu? 

2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Perbankan Syariah terhadap tabungan 

tersproteksi asuransi di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu 

Buah Batu? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tabungan investa cendikia terproteksi asuransi 

di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Buah Batu. 

                                                             
6
 Ibid, hal. 24. 
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2. Untuk mengetahui Tinjuan undang-undang perbankan terhadap tabungan 

terproteksi asuransi di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Buah 

Batu. 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat akademis 

Penelitian atau penulisan ini bermanfaat untuk bisa memberikan 

sumbangan pengetahuan dalam Khasanah Ekonomi Syariah, serta 

penerapan asuransi dalam perbankan syariah, khususnya untuk 

memperkaya literature asuransi mengenai tabungan investasi Syariah 

berdasarkan akad Mudharabah 

2. Manfaat Praktis 

Dapat digunakan sebagai sarana dalam pengambilan kebijakan dan 

sebagai masukan dalam penerapan asuransi dalam perbankan syariah 

khususnya investasi Bank Syariah Mandiri kantor cabang Pembantu buah 

Batu 

E. Kerangka Pemikiran 

 Akad ialah (1) mengikat (ar-rabtu), atau mengumpulkan dalam dua ujung 

tali dan mengikat salah satunya dengan jalan lain sehingga tersambung, kemudian 
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keduanya menjadi bagian dari sepotong benda, (2) sambungan(„aqdatun), atau 

sambungan yang memegang kedua ujung dan mengikatnya, (3) janji (al-ahdu).
7
 

 Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku 

transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-

hal berikut: 

1. Rukun 

Seperti: 

a. Penjual, 

b. Pembeli, 

c. Barang, 

d. Harga, 

e. Akad/ ijab-qabul 

2. Syarat 

Seperti syarat berikut. 

a. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksiatas barang dan jasa yang 

haram menjadi batal demi hukum syariah. 

b. Harga barang dan jasa harus jelas. 

c. Tempat penyerahan (Delivery) harus jelas karena akan berdampak pada 

biaya transportasi. 

                                                             
7
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta, Raja Grapindo Persada, 2008), hlm. 44-45. 
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d. Biaya yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak 

boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang 

terjadi pada short sale dalam pasar modal.
8
 

Firman Allah S.W.T. dalam surat Al-Maidah ayat1, yang berbunyi: 

  

  

    

    

    

     

      

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 

bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. 

(yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu 

sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-

hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.
9
 

 Dilihat dari segi ada atau tidak adanya konpensasi, akad dibagi menjadi 

menjadi dua bagian, yakni akad tabarru dan akad tijarah. 

1. Akad Tabarru’ 

Akad tabarru’ (gratuitous contract) adalah segala macam perjanjianyang 

menyangkut not-for profit transaction (transaksi nirbala). Transaksi ini 

hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. 

2. Akad Tijarah 

                                                             
8Muhammad Syafi‟I  Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta, Gema Insani 

Press, 2001). hlm. 29-30. 

9
 Alhidayah, Al-Qur‟an dan Terjemah, (Banten, Kalim, 2011). hlm. 107 
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Akad tijarah (compensational contract) adalah segala macam perjanjian 

yang menyangkut for profit transaction. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan 

mencari keuntungan sehingga bersifat komersil. Berdasarkan tingkat kepastian 

dari hasil yang diperolehnya, yaitu atural uncertainty contarct dan natural 

certainty contract. 

Skema al-mudharabah 

 

 

 

    Boleh 

 

    Tidak Boleh 

Gambar 1.1 Pembagian Akad Bank Syariah dalam Fiqih Muamalah.
10

 

Natural Uncertainty Contarct (NCC) dan Natural certainty Contract 

(NUC) berkaitan dengan teori pertukaran dan teori percampuran. Dalam NCC 

cash flow dan waktunya dapat diprediksi dengan relatif pasti karena sudah 

desepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad (fixed and 

                                                             
10

 Neneng Laela, Pelaksanaan Tabungan Rencana di Bank Syariah  Bukopin Cabang 

Bandung, (UIN SGD Bandung, 2013). hlm. 11. 
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predetermined). Adapun dalam NUC terjadi sebaliknya, yakni cash flow dan 

waktunya tidak pasti karena sangat bergantung pada hasil investasi.
11

 

Adiwarman A. Karim menjelaskan penyebab terlarangnya sebuah 

transaksi, yaitu: 

1. Haram zatnya 

Dalam hal ini sebuah transaksi terlarang, dilihat dari objeknya baik barang 

atau jasa. Walaupun akadnya sah tetap transaksi ini diharamkan karena objek 

yang ditransaksikannya haram 

2. Haram selain zatnya 

a. Melanggar prinsip ”an taradin minkum” 

Tadlis (penipuan), tadlis dapat terjadi dalam empat hal, yakni dalam 

kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. 

b. Menglanggar prinsip „la tazhlimuna wa la tuzhlamun” 

1) Tagrir/gharar (ketidak pastian kedua belah pihak yang 

bertransaksi) 

2) Rekayasa pasar (dalam supply maupun demand 

3) Rekayasa pasar (dalam demand ba’i najasy) 

4) Riba 

5) Maysir (perjudian) 

6) Risywah (suap menyuap) 

3. Tidak sah atau tidak lengkap akadnya 

                                                             
11 Muhammad Asro,  Muhammad Khalid, Fiqih Perbankan, (Pustaka Setia, 2011) Hal. 82 

dan 85. 
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Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sahatau tidak lengkap akadnya, 

apabila terjadi salah satu faktor berikut: 

a. Rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. 

Rukun adalah salah satu yang wajib ada dalam suatu transaksi. Pada 

umumnya rukun dalam muamalah istiqhadiyah ada tiga yaitu, pelaku, 

objek, ijab-qabul, apabila ketiga rukun diatas tidak terpenuhi maka 

transaksi menjadi batal. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang 

keberadaannya melengkapi rukun. 

b. Ta’alluq 

Ta’alluq terjadi bila dihadapkan dua akad yang saling berkaitan, maka 

berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua. 

c. Two in one 

Two in one adalah suatu kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh 

dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidak pastian (gharar) mengenai 

kad mana yang harus digunakan. Two in one ini terjadi bila ketiga faktor 

ini terpenuhi yaitu, pelaku, objek, dan jangka waktunya sama. Bila salah 

satu dari faktor tersebut tidak terpenuhi, maka two in one tidak terjadi, 

dengan demikian akad menjadi sah.
12

 

F. Langkah-Langkah Penelitian 

                                                             
12 Adiwarman A. Karim, bank islam: Analisis  Fikih dan Keuangan, (Grafindo Persada, 

2006) hlm. 29-49. 
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Demi mempermudah penelitian agar lebih sistematis dalam menyusun 

tulisan ini, diperlukan tahapan-tahapan dalam penelitian, adpaun tahapan tahapan 

yang ditempuh dalam penelitian ini meliputi : 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di lembaga Perbankan Syariah yaitu Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Buah Batu Bandung. 

2. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yakni metode penelitian 

yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat 

dengan berdasarkan subjek atau objek penelitian (seperti seseorang, lembaga, 

Masyarakat, dan lain-lain) pada saat itu dengan melihat gejala-gejala yang 

Nampak sebagaimana adanya.  

3. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana dapat diperoleh Sumber data, dalam 

penelitian ini terbagi kepada dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data 

skunder.
13

 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang menjadi sumber pokok 

dari data-data yang dikumpulkan. Dimana data primer ini didapat 

                                                             
13 Cik Hasan Bisri. Penentuan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi 

Bidang Ilmu Agama. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008) Hal. 64. 
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dari hasil wawancara dengan karyawan bank Syariah Mandiri yang 

terlibat langsung dalam pelaksanaan Tabungan Investa Cendikia 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Buah Batu 

b. Sumber Data Skunder 

Sumber data Skunder adalah data-data lain yang menunjang 

data primer. Adapun data Skunder yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah berasal dari literature atau buku buku yang 

relepan atau berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti dari 

hasil wawancara, Internet, hasil Survey, lain-lain yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

4. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kualitatif. 

Suatu prosedur penelitian yang dapat mencakup hampir semua data Numerik. 

Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena 

yang diamati.
14

 

5. Tekhnik Pengumpulan Data 

Tekhnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, 

tanpa mengetahui tekhnik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

                                                             
14 Tu.Laporan Penelitian.com/2014/12/312.html ? m=1 diakses tgl 24 Januari pkl 07.45 

WIB 
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mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan, dan tekhnik 

pengumpulan data yang digunakan adalah;
15

 

a. Observasi 

Observasi adalah kegiatan yang mengamati dan mencermati serta 

melakukan pencatatan data atas informasi yang sesuai dengan konteks 

penilaian. Penulis melakukan pengamatan langsung dan penelitian 

secara sistematis ke lokasi penelitian. Penulis melakukan penelitian di 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Buah Batu. 

b. Wawancara 

Wawancara Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan 

makna dalam suatu data tersebut.
16

 Dimana wawancara ini dilakukan 

dengan Stap Marketting dari pihak Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Pembantu Buah Batu dengan Bapak Agung Maulana S.Sy. 

c. Studi Kepustakaan 

Studi Kepustakaan (book Survey) adalah penulis mencari dan 

menghimpun konsep konsep yang ada hubungannya dengan topic 

penelitian. Ini didapat dari buku-buku yang berkaitan dengan Deposito, 

Perpajakan, UU, Serta HandOut Peraturan Pemerintah (PP). 

6. Analisis Data 

                                                             
15 Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D, (Bandung, Alfabeta, 

2007). hlm. 224. 
16

 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung, Pustaka Setia, 2008), hlm. 190. 
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 Setelah data Terkumpul, kemudian data dianalisis dengan menggunakan 

pendekatan Kualitatif, Tahap menganalisis data, merupakan tahap yang akan 

menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan Masalah. Dimana 

dari data-data yang telah ada akan diketahui bagaimana cara Penetapan Pajak, 

persentase pengambilan Pajak dan Mekanisme penentuan pajak Nisabah Bagi 

Hasil serta Deposito secara Praktis. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif 

anataralia yaitu: 

a. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber melalui 

observasi dan wawancara dengan cara dibaca, dipelajari dan ditelaah untuk 

kemudia dipahami secara baik. 

b. Kategorisasi data yaitu pengelompokan data yang terkumpul dalam 

bagian-bagian yang secara jelas berkaitan atas dasar intuisi pikiran, 

pendapat atau criteria tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


