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A. Latar Belakang

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip

syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-

ketentuan Al-Quran dan hadis.1

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam

maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan

syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan

mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas

dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang

dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada

sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.2

Bank syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut

kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa

berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.3

1 Edy Wibowo, et al., Mengapa Memilih Bank Syariah?, (Cet. 1; Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h.
33.

2 Ibid., h. 34
3 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam, (Cet. 3; Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti), 2007, h. 1
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Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008, 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

Secara garis besar, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah terbagi

menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (funding), produk

penyaluran dana (financing), dan produk jasa (service).5

Kegiatan menghimpun dana adalah kegiatan yang banyak dilakukan oleh

bank syariah. Kegiatan menghimpun dana di bank syariah menjadi dua kegiatan

yaitu:6

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk

lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain

yang tidak bertentangan berdasarkan prinsip syariah.

2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau

bentuk lainnya dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau

akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Secara umum kegiatan menghimpun dana di bank syariah menggunakan

akad mudharabah dan wadiah. Mudharabah adalah akad antara pemilik modal

dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua

4 M. Nur Rianto Al-Arif, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis, (Bandung: CV
Pustaka Setia, 2012), h. 98.

5 Ibid., h. 133.
6 Ibid., h. 36
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belah pihak sesuai jumlah kesepakaan.7 Wadiah adalah menempatkan sesuatu yang

ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara.8

Berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan

syariah, yang dimaksud dengan deposito adalah investasi dana berdasarkan akad

mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara

nasabah dan bank syariah.9

Adapun yang dimaksud dengan deposito adalah deposito yang dijalankan

berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah

mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah

deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah, di mana bank syariah bertindak

sebagai mudharib (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul

maal (pemilik dana).10

Dengan demikian bank syariah dalam kapasitasnya, sebagai mudharib

memiliki sifat sebagai wali amanah, yakni harus berhati-hati atau kebijakan dalam

beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat

kesalahan atau kelalaiannya. Disamping itu bank syariah juga bertindak sebagai

kuasa dalam usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh

keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

7 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), h. 138
8 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 244
9 M Sholahudin, Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam, (Surakarta: Muhammad University Press,

2006), h. 3
10 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2013), h. 363
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Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagikan

kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan

dalam akad pembukaan rekening deposito mudharabah.

BNI Syariah Cabang Kendari merupakan salah satu bank syariah yang

menawarkan produk deposito atau yang disebut dengan deposito iB Hasanah

dengan menggunakan akad mudharabah dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6

bulan, hingga 12 bulan, dengan nisbah bagi hasil yang ditentukan oleh bank.

Prosedur pembukaan rekening deposito mudharabah di BNI Syariah Cabang

Kendari yaitu menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), mengisi

formulir pembukaan rekening deposito mudharabah dan setoran awal deposito

mudharabah minimal Rp. 1.000.000.

BNI Syariah Cabang Kendari dalam sistem bagi hasil deposito mudharabah,

pada saat jatuh tempo bank tidak menunjukkan laporan bagi hasil kepada nasabah,

namun secara otomatis bagi hasil langsung masuk ke rekening nasabah.

Dengan menerapkan etika bisnis Islam pada produk penghimpunan dana

salah satunya ialah deposito mudharabah diharapkan dapat meningkatkan

kepercayaan nasabah terhadap BNI Syariah Cabang Kendari. Tingkat persaingan

yang sangat ketat dan nasabah yang semakin kritis mengharuskan bank untuk tetap

menjaga kepercayaan dan kepuasan nasabah.

Sebuah wadah untuk meningkatkan dan mempertahankan nasabah yaitu

dengan mengoptimalkan etika bisnis Islam pada bank syariah. Oleh sebab itu

penulis ingin mengangkat materi mengenai deposito mudharabah untuk diteliti dan
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dianalisa mengenai etika bisnis Islam yang ada pada produk tersebut. karena etika

bisnis Islam merupakan nilai-nilai dasar dalam bermuamalah tentang baik, buruk,

benar, salah sehingga mampu menjaga kepercayaan dan memberikan kepuasan

terhadap nasabah.

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti sejauh mana BNI Syariah Cabang

Kendari mengimplementasikan etika bisnis Islam pada produk deposito

mudharabah dengan mengacu pada 5 aksioma dasar etika bisnis Islam yakni

kesatuan/tauhid, keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran yang

diterapkan pada BNI Syariah Cabang Kendari sehingga dapat berkembang lebih

baik lagi dan dapat bersaing di era global seperti saat ini.

Berdasarkan latar belakang dan beberapa alasan di atas, maka peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Etika Bisnis

Islam Pada Produk Deposito Mudharabah Di Bank BNI Syariah Cabang

Kendari”.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus pada prosedur, akad, serta nisbah bagi hasil deposito

mudharabah BNI Syariah Cabang Kendari, selanjutnya akan ditinjau berdasarkan

etika bisnis Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang

menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi
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etika bisnis Islam pada produk deposito mudharabah di BNI Syariah Cabang

Kendari?

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui implementasi etika bisnis Islam pada produk deposito

mudharabah di BNI Syariah Cabang Kendari.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk

digunakan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan

sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan, konsep dalam

meningkatkan etika bisnis Islam dengan mengacu pada 5 aksioma dasar etika

bisnis Islam yakni; keesaan/tauhid, keadilan, tanggung jawab, kehendak bebas,

dan kebenaran, agar setiap transaksi dalam perbankan sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah.

2. Secara Praktis

a. Bagi penulis; untuk menerapkan teori yang telah diperoleh peneliti

dibangku kuliah serta untuk menambah dan memperluas pengetahuan

perbankan syariah mengenai etika bisnis Islam pada produk deposito

mudharabah.
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b. Bagi jurusan; penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu

pengetahuan kepada Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya prodi

Perbankan Syariah.

c. Bagi pihak perbankan syariah; Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi

masukan dan bahan dalam meningkatkan kinerja perbankan (BNI Syariah

Cabang Kendari) dengan mengembangkan etika bisnis Islam pada produk

deposito mudharabah.

F. Definisi Operasional

1. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah norma-norma etika dalam bisnis yang berbasiskan

Al-Qur’an dan hadis yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas

bisnis.11

2. Produk deposito mudharabah

Produk Deposito mudharabah adalah dana investasi yang ditempatkan

oleh nasabah pada bank yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad

perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor.12 Produk deposito

yang ditawarkan oleh BNI Syariah menggunakan akad mudharabah. Deposito

mudharabah pada BNI Syariah dikenal dengan BNI Deposito iB Hasanah.

11 Muhammad Djakfar, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam (Cet. 1; Malang:Penerbit UIN –Malang
Press, 2007), h. 20

12 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 92
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3. BNI Syariah Cabang Kendari

BNI Syariah Cabang Kendari terletak di wilayah Sulawesi Tenggara

Kota Kendari yang beralamat di Jl. MT. Haryono, No. 155 Kendari 93118. BNI

Syariah Cabang Kendari mulai beroperasi sejak tahun 2012, sudah berjalan

selama 7 tahun BNI Syariah Cabang Kendari berdiri.


