
 
 

 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank sebagai lembaga intermediasi merupakan lembaga penyimpanan bagi 

masyarakat dan juga lembaga pengamanan dana yang memiliki banyak fungsi.
1
 

Menjelaskan tentang fungsi utama bank adalah untuk memberikan jasa kepada 

masyarakat, baik berupa penyimpanan dana maupun penyaluran dana kepada 

masyarakat. Bank memberikan jasa lalulintas pembayaran baik di dalam negeri 

maupun di luar negeri. Oleh sebab itu masing-masing Negara mempunyai undang-

undang yang mengatur masalah perbankan., sehingga dalam kegiatan operasinal bank 

mengacu kepada peraturan yang berlaku. Selain, itu bank juga memberikan pelayanan 

dalam hal pemberian kredit. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setiap 

bank memiliki kemampuan yang berbeda, karena hal ini di dukung oleh capability  

dari setiap bank yang meliputi dana dan kecanggihan teknologi yang dimiliki.
2
 

Bank menjadi salah satu lembaga keuangan yang kredibel sebagai tempat 

penyimpanan uang atau transaksi keuangan lain. Selain diawasi Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK), cukup banyak keuntungan bila  menabung di bank. Beberapa 

keuntungannya antara lain lebih aman, dana bisa diambil kapan saja, dan bisa 

melakukan transfer ke berbagai rekening bank dengan sangat mudah. Laman resmi 
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Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan tabungan sebagai simpanan uang di 

bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Umumnya 

bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang 

dilakukan dan kartu ATM lengkap dengan nomor pribadi (PIN). Dalam 

perkembangannya saat ini, terdapat beberapa jenis tabungan yang tidak lagi 

menggunakan buku tabungan melainkan internet atau mobile banking.  

Terkait dengan salah satu fungsi bank yaitu menyimpan atau menghimpun dana 

dari masyarakat maka peneliti mengambil tema mengenai prilaku menabung yang 

dilakukan oleh takmir masjid. Menabung merupakan cara untuk meningkatkan 

standar hidup masyarakat di masa depan. Selain untuk menyiapkan kehidupan yang 

lebih baik, menabung merupakan cara untuk menghadapi terjadinya risiko akibat 

terjadinya musibah-musibah yang memerlukan dana besar. Islam mengajarkan 

masyarakat untuk menabung sebagai salah satu cara untuk: berjaga-jaga saat miskin, 

berjaga-jaga saat membutuhkan dan sebagai salah satu bentuk persiapan untuk hari 

esok. Menabung sebagai implementasi dari sikap pertengahan juga merupakan cara 

bagaimana Allah swt; menjamin agar seseorang terhindar dari kemiskinan
3
. Pada 

penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaiman prilaku menabung takmir masjid itu 

sendiri . 
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Pemilihan takmir masjid sebagai subjek penelitian tidak lepas dari tugas dan 

fungsi pokoknya sebagai pemimpin masyarakat yang bertugas untuk memakmurkan 

masjid sebagai pusat ibadah umat Islam. Takmir masjid memiliki peran strategis 

dalam perkembangan masjid di lingkungan masyarakat. Selain itu, masjid yang 

mempunyai peran vital bagi perkembangan Islam, tidakhanya sebagai tempat ibadah, 

tetapi menjadi pusat perkembangan  peradaban Islam yang  tidak  hanya terbatas  

pada pusat  ibadah, tetapi juga sebagai pusat kebudayaan dan pusat muamalat, 

mengharuskan takmir masjid untuk mengerti tentang perkembangan ekonomi syariah. 

Adanya takmir masjid yang belum banyak mengetahui perbankan dan keuangan 

syariah, padahal entitas ini sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat4
. 

Harus diakui masih banyak kalangan umat Islam yang belum optimal 

memanfaatkan produk dan jasa perbankan syariah.Dalam penelitian ini peneliti 

mengungkapkan fenomena yang terjadi di Kecamatan Baruga.Peneliti telah 

melakukan pengamatan pendahuluan di lapangan khususnya pada beberapa orang 

pengurus masjid atau takmir masjid di Kecamatan Baruga.Hasilnya cukup 

mengherankan peneliti karena banyak di antara mereka memilih bertransaksi di bank 

konvensional. Bahkan, ada sebuah masjid dimana pengurusnya menyimpan uang kas 

masjidnya di bank konvensional sebagaimana hasil wawancara dengan seorang 

pengurus masjid di salah satu Kecamatan Baruga, menjelaskan bahwa mereka telah 
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membuka rekening di Bank BRI Kota Kendari atas nama Masjid untuk penampungan 

dana dan penyimpanan kas masjid sementara sebelum digunakan. Mereka  merasa 

lebih aman menyimpannya di bank tersebut dan dapat menarik uang tersebut 

sewaktu-waktu dengan mudah apabila dibutuhkan. Sehingga penulis menilai 

penelitian yang berjudul “Perilaku Menabung Takmir Masjid (Studi Di 

Kecamatan Baruga Kota Kendari)” layak diteliti secara komprehensif. 

Dengan mengetahui gambaran perilaku menabung takmir masjid, penulis 

berharap bisa memberikan rekomendasi hasil penelitian kepada para pihak 

berkepentingan untuk memberikan gambaran perilaku menabung takmir masjid 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas maka fokus penelitian ini adalah 

terkait prilaku menabung Takmir Masjid yang tidak menggunakan Bank Syariah 

dalam mengelolah uang masjid. 

C. RumusanMasalah 

Berdasarkan uraian  pada  latar  belakang yang  telah disampaikan, maka 

dapatdirumuskan pokok permasalahanyaitu: 

1. Bagaimana Perilaku MenabungTakmir Masjid diKecamatan Baruga Kota 

Kendari? 

2. Mengapa Takmir Masjid di Kecamatan Baruga Kota Kendari memilih akun 

Bank Konvensional dalam  menyimpan uang masjid? 

 



 
 

 

 
 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mendeskripsikan: 

1. Untuk mengetahui Prilaku menabung Takmir MasjiddiKecamatanBaruga 

Kota Kendari.  

2. Untuk mengetahui alasan Takmir Masjid di Kecamatan Baruga Kota Kendari 

memilih akun Bank konvesional dalam  menyimpan uang masjid. 

 

E. ManfaatPenelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan khazanah keilmuan melalui penelitian lapangan 

yang implementatif. 

b. Memberikan sumbangan tambahan kajian ekonomi  Islammelalui topik 

perilaku menabung  takmir masjid . 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat di gunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi Bank Syariah dalam 

menentukan kebijakan yang tepat  dapat menarik nasabah muslim lebih 

banyak lagi. 

b. Memberikan informasi dan bahan rujukan penyusunan strategi marketing, 

edukasi dan pengembangan perbankan. 

 



 
 

 

 
 

 

 

F. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam penelitian ini, maka definisi 

operasional yang dikemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Perilaku adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan 

pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian  produk 

dan  jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. 

2. Menabung adalah menyisihkan sejumlah uang dalam satu tempat tertentu 

sebagai cadangan saat ada keperluan mendadak. Menabung juga bisa menjadi 

cara untuk mendapatkan barang yang diinginkan tapi tidak bisa dibeli saat ini 

karena dana yang dimiliki kurang mencukupi. 

3. Masjid adalah rumah tempat ibadah umat muslim atau islam. Masjid artinya 

tempat sujud dan sebutan lain masjid di Indonesia adalah musholla, langgar, 

atau surau. Istilah tersebut di peruntuhkan bagi masjid yang tidak di gunakan 

untuk sholat jum’at dan umumnya berukuran kecil. Selain di gunakan sebagai 

tempat ibadah, masjid juga merupakan pusat kehidupan komunitas umat 

muslim. Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, kajian agama, ceramah dan 

belajar al-Qur‟an sering di laksanakan di masjid. 

4. Takmir Masjid adalah  sekumpulan orang yang mempunyai kewajiban 

memakmurkan masjid. Takmir masjid sebenarnya telah bermakna 



 
 

 

 
 

kepengurusan masjid, namun tidak salah bila  kita menyebut “Pengurus 

Takmir Masjid. 
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