
 

 

ABSTRAK 

 

Yessy Safariyah: Tinjauan Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 pada produk 

tabungan BSM dengan iqalah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sukabumi 

 Tabungan merupakan simpanan yang paling banyak diminati nasabah, 

karena tabungan mempunyai kemudahan dalam prosedur pembukaan rekening 

maupun dalam pengambilan dana. Seperti hal nya di Bank Syariah Mandiri KC 

Sukabumi. Akan tetapi tidak sedikit pula nasabah yang sudah mempunyai 

tabungan, jarang melakukan transaksi hingga 6 bulan dan saldo berada dalam 

batas minimum, akibat dari hal itu tabungan tersebut bisa dilakukan penutupan 

secara otomatis oleh pihak bank. Sehingga menyebabkan juga terputusnya akad 

yang ada didalamnya, dalam hal ini yaitu akad mudharabah muthlaqah. Syarat dan 

ketentetuan  khusus tersebut pun tidak disertakan dalam ketentuan dan syarat 

dalam pembukaan rekening perorangan, atau diberitahukan terlebih dahulu kepada 

nasabah pada saat melakukan perjanjian. 

 Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui produk tabungan, tinjauan 

Fatwa DSN NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 pada produk tabungan BSM dengan 

iqalah di Bank Syariah Mandiri KC Sukabumi. 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif studi kasus, 

teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara dan studi 

kepustakaan. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu 

meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana sekumpulan data yang diperoleh dari 

penelitian yang merupakan jawaban atas setiap pertanyaan yang diajukan kepada 

bank Syariah. Sumber data ada dua macam yaitu: (1) sumber data primer: yaitu 

data yang dikumpulkan secara langsung dari objek yang diteliti; (2) sumber data 

sekunder: yaitu data penunjang dan pelengkap yang berkaitan dengan penelitian 

antara lain, buku-buku, skripsi, catatan perkuliahan, artikel, jurnal, PDF dan 

internet. 

 Berdasarkan dari hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

(1) pelaksanaan tabungan di BSM KC Sukabumi sudah sesuai dengan ketentuan 

syariah, akan tetapi dalam pelaksanaan penghentian tabungan tersebut belum 

sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip bermuamalah yakni adanya ketidak 

jelasan (tidak transfaran) dalam berakad, dan mekanisme penghentian tabungan 

tersebut dilakukan secara sepihak oleh pihak bank (by system), (2) tujuan fiqh 

muamalah terhadap iqalah pada produk tabungan di BSM KC Sukabumi dalam 

hal penghentian tabungan belum memenuhi rukun-rukun iqalah yaitu tidak adanya 

ijab dan qabul. 

 


