
 
 

 

 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Relevan 

1. Muhammad Yasid dari  STEI Tazkia Bogor (2009). Melakukan Penelitian 

Dengan Judul “Perilaku Menabung Ibu Rumah Tangga                          

Keluarga Miskin Peserta Program Ikhtiar Lembaga Keuangan Mikro Syariah 

Berbasis Kelompok Di Bogor, Jawa Barat”. Hasil yang di poreleh dari 

penelitian ini adalah Perilaku menabung ibu-ibu rumah tangga keluarga 

miskin peserta Program Ikhtiar dapat dilihat dari empat aspek, yaitu: Jumlah 

tabungan, rasio tabungan dengan pendapatan, pertumbuhan tabungan dan 

frekuensi menabung. Jumlah tabungan ratarata anggota pada Program Ikhtiar 

cenderung naik. Pada tahun 2007 sebesar Rp.119.090 sedangkan pada tahun 

2008 naik menjadi Rp. 181.209. Pada saat penelitian ini dilakukan rata-rata 

tabungan mereka sebesar Rp.174.078 per orang. Ditinjau dari rasio tabungan 

terhadap pendapatannya, 71,3% anggota menyatakan bahwa mereka 

menabung kurang dari 10% dari total pendapatan, sebanyak 13,6% menabung 

sekitar 10%; sebanyak 8% menabung sekitar 20% dan sisanya di atas 20% 

dari total pendapatan. Berkenaan dengan pertumbuhan jumlah tabungan, 

11,6% anggota menyatakan sangat setuju tabungannya selalu meningkat, 38,9 

% setuju. Dengan demikian, lebih dari 50% anggota menyatakan tabungannya 

pada Program Ikhtiar selalu meningkat. Dari frekuensi menabung, 19,3% 

anggota menyatakan sangat setuju selalu menabung pada setiap pertemuan, 

40,9% menyatakan setuju bahwa mereka menabung setiap pertemuan. Selain 



 
 

 

 
 

dalam bentuk uang pada Program Ikhtiar atau dalam bentuk uang, 4,3% 

anggota mempunyai tabungan dalam bentuk tanah, 0,3% dalam bentuk 

perabot, 13,6% dalam bentuk emas
5
. 

2. Resti Desi Marwati dengan Judul Penelitian “Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Perilaku Menabung Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Yogyakarta” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

variabel literasi keuangan memberikan pengaruh terhadap perilaku menabung 

maka diharapkan adanya penyelenggaraan penyuluhan atau seminar mengenai 

pentingnya pendidikan tentang personal finance kepada mahasiswanya, hal ini 

agar mahasiswa sejak dini memiliki pengetahuan tentang keuangan pribadi 

agar mereka bisa menjadi mahasiswa yang cerdas, bisa mengatur keuangan 

dengan baik, sehingga dapat mengembangkan saving behaviour yang baik 

dan dapat diaplikasikan ke dalam kehidupannya sehari hari dan bisa memiliki 

kehidupan yang sejahtera serta tidak mengalami kesulitan keuangan di masa 

depan. Terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku menabung pada 

mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Hal tersebut 

dapat ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,114. Pada taraf 

signifikansi 5%, dapat diketahui thitung sebesar 2,081 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,038 karena koefisien regresi mempunyai nilai positif 

dan nilai signifikansi < 0,05 maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh 
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positif dan signifikan literasi keuangan terhadap perilaku menabung pada 

mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
6
. 

3. Ahmad Abdur Rohman dan Sri Umi Mintarti Widjaja melaukan penelitian 

dengan judul “Analisis Perilaku Konsumtif Dan Perilaku Menabung 

Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi  Di Jurusan Ekonomi 

Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang Angkatan 2014”  

Dari permasalahan yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa  Perilaku 

konsumtif yang dilakukan oleh mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi di 

Jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2014, terbagi menjadi dua 

golongan yaitu tergolong rendah dan sedang. Mahasiswa penerima beasiswa 

bidikmisi dalam membuat keputusan konsumsi atau membeli barang masih 

mempertimbangkan beberapa hal dalam pembelian, seperti tingkat kebutuhan 

terhadap produk, kegunaan dan kualitas barang, serta besar pendapatan atau 

budget yang dimiliki. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perilaku 

konsumtif yang dilakukan oleh mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi 

terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu 

pendapatan, kepribadian, dan persepsi terhadap produk, sedangkan faktor 

eksternal yaitu kelompok acuan dan keluarga; Kegiatan menabung mahasiswa 

penerima beasiswa bidikmisi dilakukan secara kondisional. Kegiatan 

menabung yang dilakukan setiap bulan tergantung pada besarnya konsumsi 

yang dilakukan. Apabila pendapatan yang dimiliki oleh mahasiswa penerima 

beasiswa bidikmisi habis sebelum beberapa kebutuhan terpenuhi, mahasiswa 
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harus mengorek tabungan, meminjam uang ke teman atau meminta kiriman 

uang saku dari orang tua. Mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi cenderung 

menaikan jumlah nominal tabungan dan konsumsinya ketika terjadi 

peningkatan pendapatan. Mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi dapat 

teratur dalam menabung apabila kebutuhan pokoknya terpenuhi. Hal tersebut 

dapat tercapai apabila mahasiswa mendapat tambahan pendapatan yang cukup 

tinggi atau semua kebutuhannya telah dipenuhi oleh orang tuanya
7
. 

4. Hani Sirine dan Dwi Setiyani Utami melakukan penelitian dengan judul 

“Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perilaku Menabung Di Kalangan 

Mahasiswa” dengan hasil yaitu Secara parsial, melek finansial, sosialisasi 

orang tua dan kontrol diri berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku 

menabung, sedangkan variabel pengaruh teman sebaya tidak berpengaruh 

signifikan terhadap perilaku menabung. Melek finansial mahasiswa tercermin 

pada pemahamannya atas pengelolaan investasi dan hutang. Hasil penelitian 

ini juga menunjukkan orang tua yang memberi teladan dalam pengelolaan 

keuangan dan apresiasi positif kepada mahasiswa saat mereka mengambil 

keputusan untuk menabung dapat memengaruhi perilaku mahasiswa dalam 

menabung. Variabel kontrol diri secara parsial juga berpengaruh terhadap 

perilaku menabung mahasiswa. Hal ini dipicu oleh adanya persepsi bahwa 

menabung itu tidak sulit dan mahasiswa telah memiliki kesadaran adanya 

skala prioritas dalam membelanjakan uang mereka. Secara simultan, variabel 
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melek finansial, sosialisasi orang tua, teman sebaya dan kontrol diri 

berpengaruh signifikan terhadap perilaku menabung
8
. 

5. Tri Astuti dan Indah Mustikawati yang berjudul “Pengaruh Persepsi Nasabah 

Tentang Tingkat Suku Bunga, Promosi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap 

Minat Menabung Nasabah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh persepsi nasabah tentang tingkat suku bunga, promosi dan kualitas 

pelayanan terhadap minat menabung nasabah. Dalam penelitian ini 

didapatkan hasil bahwa secara keseluruhan persepsi nasabah tentang tingkat 

suku bunga, promosi dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat menabungnasabah di BRI Cabang Sleman
9
. 

Adapun Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Relevan Sebagai Berikut : 

1. Persamaan Penelitian Relevan : 

a. Penelitian Muhammad Yasid mempunyai persamaan dengan penelitian 

saya yaitu terletak pada Prilaku menabung 

b. Penelitian Resti Desi Marwati mempunyai persamaan dengan penelitian 

saya yaitu terletak pada Prilaku menabung 

c. Penelitian Ahmad Abdur Rohman dan Sri Umi Mintarti Widjaja 

mempunyai persamaan dengan penelitian saya yaitu terletak pada Prilaku 

menabung 
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d. Hani Sirine dan Dwi Setiyani Utamimempunyai persamaan dengan 

penelitian saya yaitu terletak pada Prilaku menabung 

e. Tri Astuti dan Indah Mustikawati mempunyai persamaan dengan 

penelitian saya yaitu terletak pada teori menabung 

2. Perbedaan Penelitian Relevan: 

a. Penelitian Muhammad Yasid mempunyai perbedaan dengan penelitian 

saya yaitu terletak pada subjek dan jenis penelitian 

b. Penelitian Resti Desi Marwati mempunyai perbedaan dengan penelitian 

saya yaitu terletak pada subjek dan jenis penelitian 

c. Penelitian Ahmad Abdur Rohman dan Sri Umi Mintarti Widjaja 

mempunyai perbedaan dengan penelitian saya yaitu terletak pada subjek 

dan jenis penelitian 

d. Hani Sirine dan Dwi Setiyani Utami mempunyai perbedaan dengan 

penelitian saya yaitu terletak pada subjek dan jenis penelitian 

e. Tri Astuti dan Indah Mustikawati mempunyai perbedaan dengan penelitian 

saya yaitu terletak pada subjek dan jenis penelitian 

B. Landasan Teori 

1. Perilaku 

Perilaku dalam perspektif penelitian ini adalah  perilaku konsumen 

(consumerbehavior) dalam memilih produk. Menurut Danang Sunyoto, perilaku 

konsumen diartikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung 

terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan barang-barang atau jasa yang 

termasuk di dalamnya proses pengabilan keputusan pada persiapan dan penentuan 



 
 

 

 
 

kegiatan-kegiatan tersebut. Dalam proses ini terdapat dua elemen penting yakni 

proses pengambilan keputusan, dan kegiatan fisik, yang semua melibatkan 

individu menilai, mendapatkan, dan mempergunakan barang atau jasa secara 

ekonomis.
10

 

Sedangkan menurut Angel, Blakwell, dan Miniard sebagaimana yang dikutip 

oleh Tatik Suryani mendefinisikan perilaku konsumen sebagai tindakan yang 

langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi,dan menghabiskan produk 

dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan 

tersebut. 

“Consumer Behaviour as those activities directly involved in obtaining, 

consuming, and disposing of product and service, including the decision 

processes that precede and follow these action
11

.” 

Lebih lanjut sebagaimana yang dikutip oleh Tatik Suryani memberikan 

pengertian yang lebih luas terhadap perilaku konsumen bahwa perilaku konsumen 

merupakan studi tentang bagaimana individu, kelompok dan organisasi dan proses 

yang dilakukan untuk memilih, mengamankan, menggunakan, dan menghentikan 

produk, jasa, pengalaman,atau ide untuk memuaskan kebutuhnnya dan dampaknya 

terhadap konsumen dan masyarakat. Dengan demikian studi perilaku konsumen 

itu mencakup bidang yang lebih luas,karena termasukdi dalamnya juga 

mempelajari dampak dari prosesa ktivitas yang dilakukan konsumen ke  

konsumen  lain maupun masyarakat
12

.Sedangkan menurutLoudon dan Bitta, 

perilaku konsumen diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dan kegiatan 
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fisik individu-individuyangsemuanya inimelibatkan individu dalam menilai, 

mendapatkan,menggunakan, atau mengabaikan barang-barang dan jasa-jasa
13

. 

Oleh sebab itu,merujuk pada beberapa pengertian tersebut,maka perilaku  

konsumen  bukanlah  suatu  aktivitas yang mudah  untuk  dipahami karena banyak 

variable yang mempengaruhi dan variabel-variabel tersebut saling berinteraksi. 

Oleh karena itu, perilaku konsumen adalah sebuah aktivitas yang kompleks dan 

dimensiona luntuk di pahami. Menurut Philip Kotler, terdapat empat faktor 

(variabel) yang mempengaruhi perilaku konsumen antara lain
14

: 

a. FakorBudaya 

Menurut Kotlerfaktor budaya memiliki pengaruh yang paling meluas dan 

mendalam terhadap perilaku konsumen. Faktor ini terdiri dari unsur kultur 

(kebudayaan), sub kultur, dan Kelas Sosial. 

Pertama, kultur (kebudayaan) adalah determinan paling fundamental 

darikeinginan dan perilaku seseorang. Seorang anak memperoleh  seangkaian   

tata   nilai,  persepsi,  preferensi,  dan perilaku melalui keluarga dan lembaga-

lembagakunci lainnya di masyarakat. Kedua subkultur, menurut Kotler, kultur 

terdiridari sub-sub kulturyang lebih kecilyang memberikan identifikasidan 

sosialisasi anggotanya yang lebih spesifik. Sub kultur mencakup kebangsaan, 

agama,  kelompok  ras,  dan  daerah geografis.  Sub kultur banyak membentuk 

segmen pasar yang penting, dan para pemasar sering merancang produk dan 

program pemasaran yang khusus dibuat untuk kebutuhan mereka (konsumen). 
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Dan ketiga kelas sosial. Di dalam lingkungan masyarakat,  terdapat struktur yang 

menimbulkan stratifikasi sosial. Stratifikasi kadang-kadang berupa suatu system 

kasta dimana anggota dari kasta yang berbeda memiliki  peranan-peranan   

tertentu. Stratifikasi  sosial  sering disebut sebagai kelas sosial. Kelas-

kelassosialinimemberikan prefrensi produk dan merk dalam bidang bidang 

tertentu seperti pakaian, perabitan rumah dan lain-lain. Kelas-kelas social 

memiliki beberapa karakteristik. 

1) Orang-orang dalamkelas sosial lebih cenderung untuk berperilaku yang 

lebih mirip dari pada orang-orang dari dua kelas sosial lainnya. 

2) Orang-orang   dipandang  mempunyai  posisi  yang   lebih tinggi atau 

rendah menurut kelas sosial mereka. 

3) Kelas social seseorang ditandai oleh beberapa variable dan tidak ditandai 

oleh satu variabel tertentu. Seperti pekerjaan, kekayaan, pendidikan, dan 

orientasi nilai lain. 

4) Individu-individu dapat bergerak dari satu kelas ke kelas lainnya (naik-

turun) selama hidup mereka sampai dimana mobilitas ini tergantung pada 

fleksibilitas dan kekakuan sistem stratifikasi sosial yang ada di 

masyarakat. 

b. FaktorSosial 

Menurut  Kotler,   faktor-faktor   sosial  seperti  kelompok acuan,  keluarga,   

serta  peran  dan  status  sosial  memberikan pengaruh terhadap perilaku 

konsumen. 

 



 
 

 

 
 

c. FaktorPribadi 

Kotler mengungkapkan bahwa perilaku konsumen selain dipengaruhi oleh 

budaya dan faktor sosial, dipengaruhi juga oleh faktor karakteristik pribadi yaitu 

usia dan tahap sikus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup serta 

kepribadian dan konsep pribadi pembeli. 

d. FaktorPsikologi 

Menurut Kotler, empat faktor psikologis memberikan pengaruh terhadap 

perilaku konsumen. Faktor tersebut motivasi, persepsi, pengetahuan, kepercayaan 

dan pendirian. 

Pertama, manusia memiliki motivasi untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

Motivasi manusia dalam memenuhi kebutuhan tersebut bias bermacam-macam. 

Kedua persepsi, perilaku dan tindakan konsumen menurut kotler dipengaruhi 

oleh persepsi konsumen terhadap produk tertentu.Persepsi  didefisinikan  sebagai  

proses  bagaimana seseorang menyeleksi,mengatur dan menginterpretasikan input 

informasi untuk menyiptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Dan poin sudah 

dijelaskan pada sub bab sebelumnya. 

Ketiga pengetahuan. Pada intinya setiap manusia mereka akan belajar mencari 

pengetahuan untuk bertindak. Ahli pengetahuan mengatakan bahwa pengetahuan 

seseorang dihasilkan suatu  prosesyang  saling mempengaruhi  dari  dorongan,  

stimuli, petunjuk,  tanggapan dan  penguatan. Teori pengetahuan mengajarkan 

bahwa seorang pemasar harus bisa menciptakan permintaan akan suatu produk 

dengan menghubungkannya dorongan yang kuat, motivasi dan pengetahuan 

konsumen. 



 
 

 

 
 

Keempat   kepercayaan  dan   sikap   pendirian.   Melalui bertindak dan belajar, 

manusia akan memperoleh kepercayaan dan pendirian. Dan hal ini mempengaruhi 

perilaku mereka dalam memenuhi kebutuhan. Suatu kepercayaan diartikan sebagai 

pikiran diskriptif yang dianut seseorang mengenai suatu hal. Sedangkan pendirian 

menjelaskan evaluasi kognitif yang menguntungkan, rasa emosional dan 

kecenderungan tindakan yang mapan dari seseorang terhadap suatu objek atau ide. 

Kebanyakan orang memiliki pendirian terhadap semua hal :agama, politik, 

budaya, pakaian, musik, makanan dan sebagainya. 

2. Tabungan 

a. Definisi Tabungan  

Tabungan dapat didefinisikan sebagai bagian dari pendapatan tahun ini yang 

tidak dibelanjakan atau digunakan untuk konsumsi
15

. Dalam Undang-Undang 

Perbankan nomor 10 tahun 1998 tabungan merupakan simpanan yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang 

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya 

yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat  penarikan tertentu maksudnya 

adalah sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat antara bank 

dengan si penabung
16

. 

Dari pengertian tersebut tersirat bahwa orang yang menabung mempunyai hak 

untuk memperoleh kembali tabungannya dengan syarat tertentu. Tabungan bagi 

seseorang adalah salah satu dari penggunaan pendapatan yang diperoleh. 

Sebagaimana diungkapkan Keynes bahwa pendapatan adalah fungsi dari 
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konsumsi dan tabungan, atau diformulasikan: Y = C + S. Dalam hal ini Y adalah 

pendapatan, C adalah konsumsi sedangkan S adalah saving atau tabungan
17

. 

Dengan demikian terlihat bahwa kelebihan pendapatan atas konsumsi seseorang 

akan menjadi tabungan seseorang.   

b. Teori Tabungan Menurut Keynes  

Menurut Keynes tidak seluruh bagian pendapatan yang diterima seseorang 

akan digunakan untuk konsumsi, melainkan sebagian akan disimpan sebagai 

tabungan (saving). Lebih jauh dikatakan bahwa perilaku konsumsi dan 

menyimpan dari seseorang sangat dipengaruhi oleh pendapatannya. Suatu 

kenaikan dalam pendapatan akan meningkatkan konsumsi dan tabungan. Dengan 

demikian ada hubungan yang positif antara pendapatan nasional dengan tabungan 

(saving).   

Keynes juga memiliki pandangan tentang penentu tabungan. Menurut 

Keynes, besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga bukan tergantung 

kepada tinggi rendahnya suku bunga, melainkan terutama tergantung kepada besar 

kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga itu. Makin besar jumlah pendapatan 

yang diterima oleh satu rumah tangga, makin besar pula jumlah tabungan yang 

akan dilakukan olehnya. Apabila jumlah pendapatan rumah tangga itu tidak 

mengalami kenaikan atau penurunan, perubahan yang cukup besar dalam suku 

bunga tidak akan menimbulkan pengaruh yang berarti atas jumlah tabungan yang 

akan dilakukan oleh rumah tangga ini. Maka dari itu, menurut Keynes, jumlah 
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pendapatan yang diterima rumah tangga (bukan suku bunga) yang menjadi 

penentu utama dari jumlah tabungan yang akan dilakukan oleh rumah tangga
18

. 

c. Keuntungan Menabung  Di Bank 

Menabung di bank menjadi bentuk paling aman untuk pengendapan dana. 

Selain banyak kemudahan menabung di bank, masih banyak keuntungan yang 

bisa di dapat bila menabung di bank yaitu: 

1. Aman. Menabung di bank dikatakan aman karena uang yang disimpan di 

bank dan  tidak mudah dicuri maupun tercecer. 

2. Terjamin. Uang yang disimpan di bank akan dijamin oleh Lembaga 

Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan yang ada. 

3. Berkembang. Bank akan memberikan bunga atau bagi hasil yang dihitung 

berdasarkan saldo tabungan. Hitungan bunga atau bagi hasil akan berbeda 

di masing-masing bank. 

4. Praktis.  Bank akan memberi kemudahan layanan perbankan elektronik 24 

jam antara lain ATM, SMS banking, mobile banking, internet banking, 

phone banking dan call center. 

5. Hemat. Jika Anda sudah terbiasa menabung, Anda dapat menyisihkan 

uang dan terhindar dari kebiasaan membeli barang-barang yang tidak 

dibutuhkan. 
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3. Prilaku Menabung 

a. Definisi Perilaku  

Psikologi memandang perilaku manusia (human behaviour) sebagai reaksi 

yang dapat bersifat sederhana maupun bersifat kompleks.Namun perilaku manusia 

tidaklah sesederhana untuk dipahami dan diprediksikan. Begitu banyak faktor-

faktor internal dan eksternal dari dimensi masa lalu, saat ini dan masa yang akan 

datang yang ikut mempengaruhi perilaku manusia. Interaksi antara situasi 

lingkungan dengan sikap, dengan berbagai faktor di dalam maupun diluar diri 

individu akan membentuk suatu proses kompleks yang akhirnya menentuka 

bentuk perilaku seseorang
19

. 

b. Jenis Perilaku   

Menurut Skinner membedakan perilaku menjadi dua yaitu, perilaku yang 

alami (innate behavior) dan perilaku operan (operan behavior)
20

. 

1) Perilaku yang alami (innate behavior)  

Perilaku yang alami yaitu perilaku yang dibawa sejak organisme dilahirkan 

yaitu yang berupa refleks-refleks dan insting-insting.Perilaku yang 

refleksif merupakan perilaku yang terjadi sebagai reaksi secara spontan 

terhadap stimulus yang mengenai organisme yang bersangkutan. Misalnya 

yaitu reaksi kedip mata bila mata terkena  sinar yang kuat.   
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2) Perilaku operan (operan behavior)  

Perilaku yang operan adalah perilaku yang dibentuk, dipelajari dan dapat 

dikendalikan, karena itu dapat berubah melalui proses belajar.  

a. Definisi Perilaku menabung  

Menurut Warneryd menabung dalam konteks psikologis disebut 

proses dengan tidak menghabiskan uang untuk periode saat ini untuk 

digunakan di masa depan
21

. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

menabung adalah kegiatan menyimpan uang (di celengan, pos, bank, 

dsb).Dalam penelitian ini definisi mengenai menabung mengarah 

kepada kegiatan atau aktivitas seseorang untuk menyisihkan dan 

menyimpan uangnya di bank.Perilaku menabung sendiri mensyaratkan 

seseorang untuk bisa disiplin dalam hal mengatur keuangan. Menabung 

sebagai sifat hemat dapat dijadikan sifat positif apabila dengan 

konsisten akan meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Menabung 

dilakukan untuk beberapa tujuan, seperti untuk membiayai pengeluaran 

konsumsi sesudah mencapai pensiun, untuk mencegah pengeluaran 

biaya-biaya yang tidak terduga yang harus dikeluarkan dikemudian 

hari
22

.Menabung itu adalah hal yang penting, apabila setiap individu 

memiliki tabungan yang tinggi, maka dana yang terhimpun dari 

masyarakat pun akan tinggi. Haltersebut berpengaruh dalam jangka 
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panjang, untuk meningkatkan kegiatan investasi, sehingga apabila 

investasi meningkat, maka pertumbuhan ekonomi pun akan 

meningkat
23

. 

Perilaku menabung merupakan suatu sikap yang positif, dimana di 

dalamnya tersimpan makna yang luar biasa, yaitu sikap menahan diri 

dan jujur.Sebagian besar, orang cenderung untuk mendefinisikan 

tabungan sebagai investasi, menempatkan uang di rekening bank, 

berspekulasi dan melunasi hipotek. Dengan kata lain, menurut 

Warneryd perilaku menabung adalah kombinasi dari persepsi kebutuhan 

masa depan, keputusan menabung dan tindakan penghematan
24

. 

4. Masjid dan Takmir Masjid 

a. Sejarah dan PengertianMasjid 

Masjid berasal dari bahasa  Arab sajada, yasjudu, masjidan yang berarti tempat 

sujudatau tempat menyembahAllah swt;Dalam makna umum,maka bumiyangkita 

tempati ini adalah masjid bagikaum muslimin. Setiap muslim boleh melaksanakan 

shalat diwilayah manapun dimuka bumi ini, terkecuali di atasku buran, di tempat 

bernajis, dan di tempat-tempat yang sesuai syariat tidak boleh dilaksanakan 

shalat.
25

SabdaRasulullah saw : 
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َسلََّن قَبَل أََحبُّ اْلبََِلدِ  ًَ ُ َعلَْيِو  ِ َصلَّى َّللاَّ  َعْي أَبِي ُىَرْيَرةَ أَىَّ َرُسٌَل َّللاَّ

  
26

(وراه مسلم) أَْبَغُض اْلِبََل   ًَ ِ َهَسبِجُذَىب  اقَُيب أ ِد إِلَى َّللاَّ إِلَى َّللاَّ ٌَ   ْس

Artinya: 

“Dari Abu Hurairah -radhiyallahu‟anhu- Rasulullah shallallahu „alaihi wa 

sallam bersabda, “Bagian negeri yang paling Allah cintai adalah masjid-

masjidnya, dan bagian negeri yang paling Allah benci adalah pasar-

pasarnya.” (HR. Muslim)  

Padahadits lain, Rasulullah jugabersabda:  

أُمَّ َسلََوتَ رََكَرتَب َكِنيَستً َرأَْينََيب بِبْلَحَبَشِت َعْي َعبئَِشتَ أَىَّ أُمَّ َحبِ  ًَ يُر يبََت  ًِ فِيَيب تََصب

َسلََّن إِىَّ  ًَ ُ َعلَْيِو  ِ َصلَّى َّللاَّ َسلََّن فَقَبَل َرُسٌُل َّللاَّ ًَ ُ َعلَْيِو  ِ َصلَّى َّللاَّ ِلَرُسٌِل َّللاَّ

بِلُح فَ  ُجُل الصَّ ُرًا أًُلَئِِك إِرَا َكبَى فِيِيْن الرَّ ٌَّ َص ًَ ا َعَلى قَْبِرِه َهْسِجًذا  ٌْ َوبَث بََن
27

(وراه مسلم) َم اْلِقَيبَهتِ   ٌْ ِ يَ َر أًُلَئِِك ِشَراُر اْلَخْلِق ِعْنَذ َّللاَّ ٌَ فِيِو ِتْلِك الصُّ  

Artinya: 

“Dari „Aisyah-radhiyallahu‟anha- bahwa Ummu Habibah dan Ummu 

Salamah menceritakan kepada Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam 

mengenai sebuah gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah, di dalam 

gereja itu terdapat gambar-gambar. Maka Rasulullah shallallahu „alaihi wa 

sallam bersabda, “Sesungguhnya mereka itu apabila di antara mereka 

terdapat orang yang soleh yang meninggal maka mereka pun membangun 

di atas kuburnya sebuah masjid/tempat ibadah dan mereka memasang di 

dalamnya gambar-gambar untuk mengenang orang-orang soleh tersebut. 

Mereka itu adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah pada hari 

kiamat kelak.” (HR. Muslim) 

Dilihat dari segi harfiah dan hadits Nabi Muhammad saw. tersebut, maka 

sejatinya seluruhmuka bumi iniadalahmasjidyangbisa digunakan sebagai tempa 

tshalat umat muslim. Namun berdasarkan uraian sejarah, Nabi Muhammad saw. 

Membuat sebuah tempat khusus sebagai tempat beribadah untuk melaksanakan 
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shalat maktubah berjamaah, shalat jum’at dan menjadikan masjid tersebut sebagai 

pusat kegiatan umat, tidak  hanya terbatas pada masalah spiritual. 

Dan ini dilakukan langsung ketika Rasul tiba di Madinah,vsebagai bentuk 

pentignya masjid bagiumat Islam. Dan dimasjid pula Rasul memusatkan semua 

perjuangannya untuk mewujudkan peradaban Islam yang kaffah.
28

Pentingnya 

masjid sebagaipusat dakwah dan aktivitas umat muslim ditegaskan Allah dalam 

QS. At-Taubah/9: 17-18  

 

 

 

 

Terjemahnya:  

“Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid 

Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir, itulah orang-

orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanya 

yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman 

kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan 

zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka 

merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang 

yang mendapat petunjuk.” (Q.S At-Taubah/9 : 17-18). 
29

 

 

Masjid yang pertama dibangun Nabi Muhammad sawa dalah Masjid Quba.  

Masjid  ini  didirikan  ketika Rasul  tibadi  madinah  saat  hijrah  dari makkah. 

Masjid ini terletak didesa Quba, sebelah barat laut kotaYatsrib, kota yang 

                                                           
28

Sidi Gazalba. Masjid Pusat Ibada dan Kebudayaan Islam, (Jakarta: Pustaka Al 

Husna,Cet.VI, 1994) h. 118 
29

Departemen Agama  RI, al-Qur‟an dan Terjemahnya, ( Jakarta:  Departemen Agama 

RI), h. 171 



 
 

 

 
 

belakang hari berganti nama  menjadi “Madinatur  Rasul”  atau sering disebut 

“Madinah”
30

. 

Didesa ini Rasul beristirahat selama empat hari. Dalam tempo pendek itulah 

Nabi membangun masjid, bersama para sahabat beliau dari makkah yang 

menunggu disana. Bangunan Masjid Quba terdiri dari pelepah kurma, berbentuk  

persegiempat, dengan enam serambi yang bertiang. Masjid pertama dalam 

sosialisasi Islam tersebut hanya sekedar tempat bersujud, tempatsholat, dan tempat 

berteduh dari panas terik matahari dipadang pasir yang tandus.Sejarah mencatat 

masjid ini berdiri pada tanggal 12Rabiul Awal tahun pertama Hijriyah. 

Keberadaan masjid ini menjadi tonggak kokoh syiar ke Islaman periode awal. 

Disinilah Rasul bersama para sahabat melakukan shalat berjamaah. Di masjid 

Quba ini Rasul melaksanakan shalat jumat yang pertama kali. Selanjutnya, dalam 

sejarah membangun peradaban Islam, Nabi membangun masjid lain dipusat Kota 

Madinah, yakni Masjid Nabawi, yang kemudian menjadi pusat aktivitas Rasuldan 

pusat kendali seluruh maslahah umat muslim. Menarik dicatat, meski rasul telah 

membangun Masjid Nabawi sebagaipusatpengembanganperadabanIslam, Rasul 

secara teratur mengunjungi Masjid Quba dan shalat bersama-sama warga desa. 

Kebiasaan ini yang masih diteruskan oleh parasahabat ketikaRasul wafat. 

Perkembangan selanjutnya, Masjid Quba memang masih kalah pesat 

dibandingkan Masjidil Haram dan Masjidin Nabawi, terutama setelah wafatnya 

Rasul. Hal ini mengingat karena Masjid Quba tidak termasuk tiga masjid yang di 

sucikan oleh Allah bersama Masjidil Haram di Makkah, Masjidin Nabawi di 
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Madinah dan Masjidil Aqsha di Yerussalem Palestina. Meski demikian, Masjid 

Quba sangatlah penting, mengingat Masjid  ini symbol keberanian kaum perintis 

dalam menegakkan Islam.24  Selainitu, Masjid Quba juga termasuk Masjid yang 

masuk disebut Allah swt;. dalamal-Qur’an bersama  Masjidil Haram dan Masjidil 

Aqsha. Masjid Nabawi tidak termasuk dalam kategori tersebut. Ketika kaum 

munafik dari suku Aus dan Khazraj membangun masjid tandingan di dekat Masjid 

Quba yang kemudian dikenal dengan Masjid Dhirar  “Masjid Yang  

Menyesatkan” dengan niat memecah belah umat Islam, Allah memperingatkan 

dalam Firman-Nya.
31

 QS. At-Taubah /9: 108 

 

 

 

 

 

Terjemahnya: 

“Janganlah kamus halat dalam masjid itu (Masjid Dhirar) selama-lamanya. 

Sesungguhnya  masjid yang  didirikan  atas  dasar taqwa (Masjid Quba), 

sejak hari pertama adalah lebih patut kamu shalat didalamnya. Di dalamnya 

masjid itu adaorang-orang yang ingin membersihkan diri.Dan sesungguhnya 

Allah menyukaiorang- orang yang bersih.”(Q.S. At-Taubah/9: 108).
32

 

b. Fungsi Masjid 

Masjid yang secara harfiah bermakna tempat sujud atau tempat menyembah 

Allah swt;. Peran dan fungsinya tidak hanya terbatas pada rutinitas ibadah 

mahdhah umat muslim saja, tetapi peran & fungsinya meluas menjadi pusat 
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pengembangan peradabanIslamyang demikian berkah.
33

 Menurut Moh. E. Ayub 

fungsi-fungsi tersebut antaralain: 

1. Masjid merupakan tempat kaum muslim beribadat dan mendekatkan diri 

kepada Allah swt. 

2. Masjid adalah tempat kaum muslim beri’tikaf, membersihkan diri, 

menggembleng batin untuk membina kesadaran dan mendapatkan 

pengalaman batin/keagamaan sehingga selalu menjaga keseimbangan jiwa 

dan raga serta keutuhan pribadi. 

3. Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslim guna memecahkan 

persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat. 

4. Masjid adalah tempat kaum muslim berkonsultasi, mengajukan kesulitan-

kesulitan, meminta bantuan dan pertolongan. 

5. Masjid adalah tempat membina keutuhan ikatan jamaah dan kegotong-

royongn di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. 

6. Masjiddenganmajelis taklimnya merupakanwahana untuk meningkatkan 

kecerdasan dan ilmu pengetahuanmuslimin. 

7. Masjid adalah tempatpembinaan dan pengembangan kader-kader pimpinan 

umat. 

8. Masjid tempat mengumpulkan dana (sosial), menyimpan, dan 

membagikannya. 

9. Masjid tempat melaksanakan pengaturan dan supervisi sosial.
34
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Didalamfungsi-fungsi yang diruaikan diatas tersebut, terliatbahwa fungsi 

masjid memiliki cakupanyang sangat luas,tidak hanya terbatas fungsi 

tugasutamanya sebagai tempats ujud. Dalam khutbahnya Abu Bakarr.a sempat 

memberikan analisa bagaimana masjid difungsikan sebagai pusat integrasi umat. 

“Sesungguhnya kamu sekarang sedang diatas pangkuan Khalifah kenabian, 

tetapikamuberada pada persimpangan jalan. Nanti sesudahku, kamu akan melihat 

suatu pemerintahan yang kejam, raja yang keras kepala, ummat yang terpecah 

belah, darah yang tanpa perlindungan hukum, mudah tertumpah. Jikaseandainya 

datang cengkeramandaripihak bathildan timbulperlawanan yang tidak 

meninggalkan bekasdanhancur lantaran kebajikan maka dikala itu masjidlah 

tempatkamu menetap dan dari  al-Qura‟anlah kamu mencari petunjuk.”
35 

Oleh sebab itu, masjid memiliki tugas dakwah bilhal yang artinya masjid 

memiliki dimensi kegiatan dakwah yang diarahkan untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan kebahagiaan hidup umat,  baik rohani maupun rohani. 

Dimensiini bias dititik beratkan kepada upaya:
36 

1. Meningkatkankualitaspemahamandanamalkeagamaan pribadi muslim sebagai 

bibitgenerasi bangsayangmemacu kemajuan teknologi. 

2. Meningatkankesadarandan tata hidupberagama dengan memantapkan dan 

mengukuhkan ukhuwahIslamiyah. 

3. Meningkatkan kesadaranhidup berbangsa dan bernegara di kalangan 

umatIslamsebagaiperwujudan daripengamalan ajaran Islam. 
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4. Meningkatkan kecerdasan dan kehidupan social ekonomi umat melalui 

pendidikan dan usaha ekonomi. 

5. Meningkatkan tarafhidup umat, terutama kaum dhuafa dan miskin. 

6. Memberikan pertolongan dan pelayanan kepada masyarakatyang memerlukan 

melalui berbagai kegiatan sosial, seperti pelayanan kesehatan, panti 

asuhan,yatim piatu, dan orang-orang jompo. 

7. Menumbuh kembangkan semangat gotong-royong, kebersamaan, dan   

kesetiakawanan   sosial   melalui   kegiatan-kegiatan  yang bersifat 

kemanusiaan. 

Merujuk padafungsi-fungsi tersebut, dimensi peran masjid dalam 

mewujudkan masyarakat yangmadanisangatlah luas,sehingga semangat untuk 

menjadikan masjid sebagai pusat pengembangan peradaban Islam sangatlah 

penting. Masjid harus menjadi pusat segala aktivitas ibadah,sosial, kesehatan dan 

ekonomi masyarakat. 

c. TakmirMasjid 

Takmir masjid adalah sekumpulan orang yang mempunyai kewajiban 

memakmurkan masjid. Takmir masjid sebenarnya telah bermakna kepengurusan 

masjid, namun tidak salah bila  kita menyebut “Pengurus TakmirMasjid” .
37
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Terjemahnya:    

“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang 

beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap  mendirikan shalat, 

memnunaikan zakat dan tidaktakut (kepada siapapun) selain kepada Allah, 

Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-

orang yang mendapat petunjuk.  (QS. At-Taubah : 18).
38

 

 
Organisasi takmir masjid dalam berupaya memakmurkan masjid dapat 

dilakukan dengan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh 

beberapa orang.Struktur organisasinya paling tidak terdiri dari Ketua, Sekretaris, 

Bendahara serta Bagian-bagian yang diperlukan. Ada pun kegiatan yang dilakukan 

meliputi: Idaroh atau kegiatan administrasi, Imaroh atau kegiatan-kegiatan yang 

mengarah kepada pembinaan jamaah,serta Ri’ayah, yaitu kegiatan yang berkaitan 

dengan pembangunan fisik (sarana danprasarana).
39

 

Menurut Ahmad Sutarmadi, perandan tugas takmir tidak tidakhanya terbatas 

urusan ibadah masyarakat, tetapi menyangkut kesejahteraan duniawi umat. Secara 

spesifik, dijelaskan bahwa selamaini masjid belumbanyak mengetahui perbankan 

dan keuangan syariah, padahal entitas ini sangat penting dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.Sehingga perlu ada sinergi dan upaya-upaya agar masjid 

                                                           
38

Departemen Agama  RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, ( Jakarta:  Departemen Agama 

RI), h. 171 
39

Ibid. 



 
 

 

 
 

melalui takmirnya mengetahui, mendukung, dan mempunyai program 

mensejahterakan jama’ah melalui entitas perbankan dan keuangan syariah.
40

 

d. Struktur Organisasi Takmir Masjid 

Struktur organisasi masjid adalah susunan unit-unit kerja yang saling 

berhubungan satu sama lainnya. Masing-masing unit mempunyai fungsi yang 

berbeda, tetapi dihubungkan dengan garis koordinasi.Adanya koordinasi inilah 

yang menyebabkan antar unit kerja menjadi satu kesatuan. 

Setiap organisasi harus dijalankan secara professional dengan menerapkan 

ilmu manajemen.Dalam ilmu manajemen dikenal adanya struktur 

organisasi.Struktur organisasi adalah suatu bagan yang bertujuan membagi tugas 

dalam berbagai pusat kegiatan atau melaksanakan tugas yang harus dilaksanakan 

untuk mencapai tujuan yang sudah dirumuskan dalam organisasi. Struktur 

organisasi akan menggambarkan fungsi masing-masing bagian batas wewenang 

yang dimilikinya, luas tanggung jawab yang harus dipikulnya, hubungannya 

dengan bagian lain, atasannya dan bawahannya. Struktur organisasi masjid dapat 

disederhanakan atau dikembangakan sesuai dengan program dan tujuan dari 

sebuah masjid yang mungkin berbeda antara masjid yang satu dengan masjid yang 

lainnya.Tergantung juga karena mekanisme kerja organisasi masjid tersebut. 

Masjid sebagai pusat kegiatan umatislam membutuhkan sebuah manajemen 

modern agar benar-benar bisa berfungsi secara optimal. Untuk itu, setiap kegiatan 

haruslah mengikuti alur manajemen modern yang meliputi : 
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1. Perencanaan(planning) 

2. Pengorganisasian(organizing) 

3. Pemilihan orang  (staffing) 

4. Pengarahan(directing) 

5. Pengawasan(controlling) 

6. Komunikasi(communication) 

Setelah bersepakat mengelola masjid harus menggunakan manajemen 

modern, maka tugas takmir/pengurus masjidlah yang kemudian berperan besar. 

Tanpa adanya takmirtentu semua tidak akan berjalan, karena dialah yang akan 

menjalankan seluruh program itu. Maka menjadi kebutuhan dari takmir masjid 

untuk membuat struktur organisasi masjid guna mengatur pembagian tugas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

5. Perbankan Syariah 

a. Sejarah Bank Syariah 

Seiring berkembangnya zaman pasca Perang Dunia II, banyak Negara- negara 

muslim yang ingin menerapkan sistem ekonomi syariah dalam mengembangkan 

perekonomian mereka. Tujuan utama dari penerapan sistem ini adalah 

menerapkan tuntunan al-Qur‟an dan As-Sunnah ke dalam segala aspek kehidupan 

umat muslim, baik dalam konteks ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. 

Upaya awal penerapan sistem tersebut dilakukan pada sektor keuangan 

dengan mewacanakan konsep perbankan bebas bunga (free interest). Wacana 

untuk   menerapkan   sistem   perbankan   bebas   bunga   dilakukan   dengan 

menerapkan  konsep  (profit  and  loss  sharing)  dalam  sistem  perbankan. 

Berbagai pemikiran mulai muncul untuk menyikapi hal tersebut. Diantaranya 

ialah inisiatif untuk membentuk sebuah bank dengan sistem perbankan yang 

bebas bunga atau riba (free interest). Pemikiran ini mulai muncul pada paruh 

pertama Abad 20an,  pemikiran   tentang   Bank   Islam   yang berdasarkan 

prinsip bagi hasil dan menanggung kerugian bersama (Profit and Loss Sharing 

Principle) atau bebas dari bunga (free interest). 

Upaya  awal  perintisan  implementasi  wacana  ini  dilakukan  oleh Pakistan 

dan Malaysia pada sekitar tahun 1940-an, yaitu pada upaya mengelola dana 

jamaah haji secara non-konvensional. Adapun rintisan intitusional awal berikut 

adalah Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr Bank pada tahun 1963 di Kairo, 

Mesir. 



 
 

 

 
 

Pendirian institusi keuangan dengan prinsip free interest di desa Mit- Ghamr 

pada tahun 1963 tidak berlangsung lama, setelah sebelumnya tumbuh dengan 

mengesankan, namun akhirnya ditutup karena berbagi alasan. Selanjutnya 

percobaan tersebut melahirkan Nasser Sosial Bank pada tahun 1972 yang lebih 

bertujuan sosial daripada komersial. Kemudian Bank Swasta bebas bunga 

didirikan oleh sekelompok pengusaha muslim dengan nama Dubai Islamic Bank 

pada tahun 1975. Dan pada tahun 1977 berdiri bank sebas bunga dengan 

nama Faisal Islamic bank di Mesir dan Sudan. Pada tingkat   internasional   pada   

20   Oktober   1975   telah   berdiri   Islamic Development Bank (IDB) yang 

didirikan oleh 22 negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) 
41

. 

Meski pada awal berdiri IDB banyak mengalami banyak hambatan karena 

masalah politik, IDB tetap bisa survive dan bisa memainkan peran penting dama 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembiayaan infrastruktur pembangunan 

Negara-negara muslim dengan sekema murabahah dan ijarah. Berkembangnya 

IDB sebagai institusi perbankan yang menerapkan   sistem tanpa bunga 

memberikan dampak kepada negara-negara anggota untuk menciptakan sistem 

perbankan dan keuangan yang bebas bunga. Untuk itu komite ahli IDB berkerja 

untuk membentuk panduan tentang pendirian, peraturan,  dan  pengawasan  bank  

syariah.  Pada  periode  1970an  dan  awal 1980an, bank-bank syariah 

bermunculan di Negara Mesir, Sudan, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh dan 

Turki. Perkembangan ini selanjutnya menarik minat ulama’ muslim Indonesia 

                                                           
41

Syafi’i Antonio. Bank Syariah; dari Teori ke Praktek. ( Jakarta : Gema Insani 
Press,Cet I, 2001) h. 18 



 
 

 

 
 

yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendirikan bank 

syariah pertama yakni PT. Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 secara 

resmi 
42

. 

Berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia memberikan nuansa baru dalam 

sistem perbankan di Indonesia dan memberikan dampak yang sangat signifikan  

terhadap  pengembangan  sistem  keuangan  syariah  di  Indonesia yang tidak 

hanya terbatas institusi perbankan syariah, tetapi juga pasar modal syariah, 

pegadaian syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah (BMT/ 

KJKS). Bahkan perkembangan ini juga mendorong perkembangan industri sektor 

riil berbasis syariah seperti hotel dan restoran syariah, pariwisata syariah (halal 

tourism) dan industri halal lainnya. 

b. Kondifikasi Produk Bank Syariah  

Secara umum, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan   

taraf   hidup   rakyat   banyak
43

.   Adapun secara khusus, sebagaimana yang 

tercantum dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 

bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan 

prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank 

pembiayaan rakyat syariah. Prinsip syariah menurut  UU  No.  21  tahun  2008  

tersebut  adalah  prinsip  hukum  dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa 
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yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan 

fatwa di bidang syariah
44

. Hal inilah yang membedakan bank syariah dengan 

bank konvensional secara legal formal. Oleh sebab itu produk-produk yang 

dikembangkan di bank syariah harus memenuhi prinsip bertransaksi dalam 

syariah yang bersumber dari fiqih muamalah. 

Secara umum produk-produk perbankan syariah dibedakan tiga jenis 

berdasarkan kategori jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat yakni 

produk penyaluran dana, penghimpunan dan jasa
45

. 

1. Produk Penyaluran Dana 

Secara garis besar produk pembiayaan/ penyaluran   dana dibagi menjadi 

tiga kategori dibedakan berdasarkan tujuan penggunaanya, yaitu: 

a) Transaksi  pembiayaan  yang  ditujukan  untuk  membeli barang  

dilakukan  dengan  prinsip  dan  akad  jual  beli (murabahah/ salam/ 

istishna‟). 

b) Transaksi   pembiayaan   yang   ditujukan   untuk mendapatkan jasa 

dilakukan dengan prinsip dan akad sewa (ijarah). 

c) Transaksi   pembiayaan   yang   ditujukan   untuk   usaha dilakukan 

dengan prinsip bagi hasil (mudharabah/ musyarakah). 

2. Produk Penghimpunan Dana 
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Secara garis besar produk pembiayaan/ penyaluran   dana dibagi menjadi 

tiga kategori dibedakan berdasarkan tujuan penggunaanya, yaitu: 

a) Produk penghimpunan dana dengan skim bagi hasil dan dilakukan 

menggunakan akad mudharabah. 

b) Produk   penghimpunan   dana   dengan   akad   titipan (wadhiah). 

3. Jasa Pelengkap. 

a) Jasa Transfer Uang, LC dan Inkaso. 

Dalam  memberikan  jasa  ini  kepada  nasabah,  bank syariah 

menggunakan akad wakalah bil ujrah. Dimana, bank syariah 

menerima kuasa dari nasabah untuk mewakili nasabah melakukan 

transfer uang, L/C, serta inkaso. Atas jasa yang diberikan bank berhak 

menerrima imbalan jasa yang diberikan sesuai kesepakatan. 

b) Jasa Bank Garansi 

Bank garansi adalah produk yang ditujukan untuk mendapat 

jaminan pembayaran dari bank sebagi pihak ketiga dalam mekanisme 

kontrak pihak pertama dan pihak kedua. Dalam melakukan jasa ini 

bank syariah menggunakan akad kafalah bil ujrah, dimana bank 

syariah memberikan jasa penjaminan dan bank berhak menerima 

imbalan atas jasa jaminan yang diberikan. 

c) Jasa Gadai. 



 
 

 

 
 

Jasa layanan gadai di perbankan syariah ditujukan agar 

masyarakat yang mempunyai kebutuhan mendesak dan membutuhkan 

pembiayaan. Masyarakat dapat menggadaikan barang yang dimiliki ke 

bank syariah. Atas jasa yang diberikan bank syariah boleh 

menerapakan biaya perawatan barang yang digadaikan, bukan 

berdasarkan pembiayaan yang dilakukan. 

d) Jasa Penukaran Uang. 

Dalam perekonomian modern dunia, masing-masing 

Negara mempunyai sistem fiat money, dimana setiap Negara hanya 

mengakui jenis uangnya masing-masing. Agar dalam transaksi 

ekonomi dunia yang semakin modern dan sifatnya transnasional,  

bank  syariah  bisa  melakukan  jasa  penukaran mata uang luar 

negeri dengan akad sharf. Dalam penukaran mata  uang  ini  

bank  diperbolehkan  mengambil  selisih  nilai valuta asing 

sebagai keuntungan, namun tidak diperbolehkan menggunakan 

motif spekulatif. 

e) Jasa Simpanan Barang Berharga (safe deposit box). 

Jasa safe deposit box merupakan jasa penyimpanan barang 

berharga (emas atau dokumen berharga) yang diberikan oleh 

perbankan kepada nasabah. Atas jasa yang diberikan bank syariah 

boleh menrima uang atas jasa yang diberikan. Akad yang 

digunakan ialah ijarah. 



 
 

 

 
 

C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilaku Menabung Takmir Masjid di Kecamatan Baruga Kota Kendari 

1. Prilaku 

2. Menabung 

3. Takmir Masjid 

Metode: 

1. Obsevasi 

2. Wawancara  

3. Dokumentasi 
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2. Display Data 
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