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ABSTRAK 

Cahyani, Melinda Try, Implementasi Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 

02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Dengan Akad Mudharabah 

Di BPRS Al-Mabrur. Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing RohmahMaulida, M.Ag. 

Kata Kunci: Implementasi, Fatwa DSN MUI, Tabungan, Mudharabah. 

Persaingan bisnis dalam bidang perbankan semakin kompetitif. 

Berbagai konsep dimunculkan dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah, 

salah satunya konsep perbankan dengan sistem syariah islam, yang ciri-cirinya 

menolak sistem bunga karena dianggap riba. Melainkan dengan sistem bagi 

hasil atau biasa disebut mudharabah. Mudharabah merupakan jenis produk 

pada perbankan syariah yang prinsipnya adalah pembagian hasil keuntungan 

sebuah usaha berdasarkan kesepakatan. 

Dari latar belakang diatas peneliti ingin meneliti lebih dalam mengenai 

implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Tabungan Mudharabah 

di BPRS Al-Mabrur Babadan Ponorogo dengan merumuskan masalah sebagai 

berikut, 1) bagaimana implementasi Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 

mengenai akad mudharabah dalam tabungan di BPRS Al-Mabrur?. 2) 

mengapa ketentuan nisbah bagi hasil tidak dicantumkan dalam akad padahal 

menurut Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan harus 

dicantumkan dalam akad?.  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). 

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan 

menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data 

menggunakan metode deduktif. Lokasi penelitian ini adalah BPRS Al-Mabrur 

Cekok Ponorogo. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme akad tabungan 

mudharabah di BPRS Al-Mabrur sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN 

MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan. Karena dalam akad 

mudharabah yang dijalankan pihak bank telah memenuhi rukun dan syarat 

mudharabah yang ada. Sedangkan mekanisme bagi hasil belum sepenuhnya 

mengakomodasi Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 

Tabungan. Hal tersebut dikarenakan nisbah bagi hasil tidak dicantumkan 

dalam akad saat pembukaan rekening tabungan dan nasabah tidak faham 

dengan sistem bagi hasil yang telah dijalankan dengan bank. Padahal bagi 

hasil tersebut harus dicantumkan pada akad awal saat pembukaan rekening. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan kehidupan perbankan syariah dari suatu 

negarasangat tergantung pada dukungan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur perbankan syariah yang dapat menciptakan iklim yang 

kondusif bagi perkembangan perbankan syariah itu.1 

Operasional perbankan syariah di Indonesia di dasarkan pada 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian 

diperbaruhi dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Saat ini secara 

khusus mendasarkan pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah. Pertimbangan perubahan Undang-Undang tersebut 

dilakukan untuk mengantisipasi tantangan sistem keuangan yang semakin 

maju dan kompleks dan mempersiapkan infrastruktur memasuki era 

globalisasi. Jadi, adopsi perbankan syariah dalam sistem perbankan 

nasional bukanlah semata-mata mengakomodasi kepentingan penduduk 

Indonesia yang kebetulan sebagai besar muslim. Namun lebih kepada 

adanya faktor keunggulan atau manfaat lebih dari perbankan syariah dalam 

menjembatani ekonomi.2 

                                                             
1 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan 

Indonesia(Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007), 196. 

2 Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 17. 



 

Bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank 

Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Perkreditan Rakyat Syariah 

(BPRS) berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 adalah bank 

yang melaksanakan kegiatan usaha secara umum berdasarkan prinsip 

syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat 

Syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu.3 

Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi 

sebagai organisasi perantara antara yang berkelebihan dana dan yang 

kekurangan dana yang dalam produk-produknya harus sesuai dengan 

prinsip-prinsip islam. Bank syariah dengan sistem bagi untung dan rugi 

(profit and loss sharing) memiliki konsep yang sangat tepat ditengah 

kondisi ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat. Konsep kebersamaan 

dalam menghadapi resiko dan memperoleh keuntungan, serta adanya 

keadilan dalam berusaha menjadi suatu potensi yang sangat strategis bagi 

perkembangan bank syariah di masa yang akan datang.4 

Prinsip bagi hasil dalam keuangan islam sangat dianjurkan dan 

merupakan solusi yang pantas dan relevan untuk mengatasi masalah 

alokasi dana yang terbatas, baik yang berupa dana pinjaman atau tabungan 

                                                             
3Muhammad, Bank Syariah “Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan, dan Ancaman” 

(Yogyakarta: Ekonisia, 2006), 133. 

4 Sumar’in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 63. 



 

dengan maksud supaya pengelolaan dan pembiayaan bisnis secara efektif 

dapat tercapai. Bank Islam tidak membebankan bunga, melainkan 

mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga 

sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian ada kemitraan antara 

bank Islam dan para deposan.5 

Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara antara 

unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (surplus unit) dengan 

unit-unit yang mengalami kekurangan dana (defisit units). Kedudukan 

bank syariah sebagai perantara dapat diwujudkan dalam kegiatannya yang 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali untuk 

masyarakat melalui berbagai produk yang ditawarkannya.6 

Salah satu produk penghimpunan dana masyarakat yang 

ditawarkan oleh bank syariah dan yang banyak menarik minat nasabah 

adalah tabungan mudharabah. Tabungan adalah 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 dipersamkan dengan itu.7 

Tabungan sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga 

mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang 

                                                             
5Ibid., 63. 

6Ibid., 66. 

7Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasioanal untuk Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kerja 

Sama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, 2001), 8. 



 

pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan 

penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah, sebagaimana yang 

telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud 

menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan 

melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain 

akad wadiahdan mudharabah.8 

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian dimana 

pihak pertama (sa>hib al-ma>l) menyediakan dana, dan pihak kedua 

(mudha>rib) bertanggung jawab atas pengelolaan dana. Dalam hal ini, 

bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan 

nasabah bertindak sebagai sha>hib al-ma>l(pemilik dana). Bank syariah 

dalam kapasitasnya sebagai mudha>ribmempunyai kuasa untuk 

melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah serta mengembangkannya termasuk melakukan akad 

mudharabahdengan pihak lain. Namun, bank syariah juga memiliki sifat 

amanah yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beriktikad 

baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat 

kesalahan atau kelalaiannya.9 

Tabungan dengan akad mudharabahditujukan untuk memenuhi 

keinginan nasabah yang mengharapkan keuntungan atas uang yang 

                                                             
8 Abdul Ghofur Anshori, Perbankkan Syariah Di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press, 2009), 94-95. 

9 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT RajaGrafind Persada, 

2004), 273. 



 

disimpan di bank. Besarnya keuntungan yang akan diterima oleh nasabah 

penabung telah ditentukan dalam nisbah tertentu diawal perjanjian. Secara 

yuridis dengan memilih tabungan mudharabahnasabah mempunyai 

peluang mendapatkan keuntungan, namun ia juga akan menanggung 

resiko kehilangan modal jika bank selaku mudha>ribmengalami kerugian. 

Dengan menyediakan produk berupa tabungan mudharabah bank juga 

mempunyai keuntungan sebesar nisbah yang telah disepakati, akan tetapi 

bank juga menanggung resiko dari sisi penyaluran dana dengan pihak 

lain.10 

Dengan demikian produk yang disediakan oleh bank syariah lebih 

menunjukkan adanya keadilan dan meminimalisir unsur eksploitasi, 

sehingga memenuhi asas muamalah yaitu keuntungan muncul bersama 

resiko dan perolehan pendapatan dengan biaya. Mudharabahmerupakan 

pengganti bunga sebagaimana yang dikenal dalam perbankkan 

konvensional.11 

Tabungan berdasarkan akad mudharabah juga diatur melalui fatwa 

DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Latar belakang 

dikeluarkannya fatwa dimaksud adalah dalam rangka mengembangkan 

dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari’ah (LKS).12Pihak LKS 

dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah 

juga yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang) dengan pengusaha 

                                                             
10 Anshori, Perbankkan, 98. 

11 Ibid., 99. 

12 Ibid.,132, 



 

dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu usaha yang 

pengusaha bersedia untuk mengelola usaha tersebut dengan bagi hasil. 

Aplikasi akad mudharabahdalam simpanan adalah bawa penyimpan 

bertindak sebagai sha>ibul ma>ldan bank sebagai mudha>rib. Jika terjadi 

kerugian maka bank bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi.13 

Dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 diterangkan bawa 

keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejateraan dan dalam 

penyimpanan kekayaan pada masa kini memerlukan jasa perbankkan dan 

salah satu produk perbankkan dibidang penghimpunan dana dari 

masyarakat adalah tabungan yaitu simpanan dana yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah 

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

lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dan kegiatan tabungan tidak 

semuanya dapat dibenarkan oleh hukum islam (syariah). 

Dalam fatwa  DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 juga diterangkan 

tentang ketentuan umum tabungan berdasarkan akad mudharabah. Bank 

syariah wajib mengikuti semua fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), 

yakni satu-satunya dewan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan 

fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, serta 

mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan 

syariah di Indonesia.14 

                                                             
13 Sumar’in, Konsep, 72. 

14 Fahrur Ulum, Perbankkan Syariah di Indonesia (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2011), 

136. 



 

Berdasarkan Fatwa DSN MUI tabungan yang dibenarkan secara syariah 

adalah berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiahdengan ketentuan 

umum sebagai berikut:  

a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sha>hibul ma>latau 

pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudha>ribatau pengelola 

dana. 

b. Dalam kapasitasnya sebagai mudha>rib, bank dapat melakukan 

berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah 

dan mengembangkannya termasuk didalamnya melakukan 

mudharabahdengan pihak lain. 

c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan 

bukan piutang. 

d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan 

dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 

e. Bank sebagai mudha>rib menutup biaya operasional tabungan dengan 

menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 

f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah 

tanpa persetujuan yang bersangkutan.15 

Dalam praktiknya kegiatan ekonomi belum serta merta 

menerapkan prinsip syari’ah. Masih banyak dijumpai keadaan yang 

dianggap bertentangan dengan prinsip syari’ah. Untuk mengetahui tingkat 

pelaksanaan prinsip syari’ah, diperlukan sebuah penelitian terhadap 

                                                             
15Anshori, Perbankan, 95-96. 



 

lembaga keuangan syari’ah khususnya pada tabungan dengan akad 

mudharabah. Penelitian ini difokuskan pada lembaga keuangan syari’ah 

yakni BPRS Al-Mabrur Cekok Ponorogo. 

Dalam praktiknya mengenai pembagian keuntungan bahwa nisbah 

keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam 

akad pembukaan rekening tetapi pada BPRS Al-Mabrur keuntungan 

tersebut belum dituangkan dalam akad sebenarnya pembagian nisbah 

tersebut sudah ada. Dalam hal ini apakah nisbah bagi hasil di BPRS 

diperjanjikan diawal akad atau tidak dan bagaimana kepastian 

pembagiannya, hal inilah yang belum pasti.  

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang tertulis dalam sebuah skripsi yang berjudul “Implementasi 

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 

Tabungan Dengan Akad Mudharabah Di BPRS Al-Mabrur”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah 

yang akan dibahas adalah: 

1. Bagaimana implementasi fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 

mengenai akad mudharabahdalam tabungan di BPRS Al-Mabrur? 

2. Mengapa ketentuan nisbah bagi hasil tidak dicantumkan dalam akad 

padahal menurut fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

tabungan harus dicantumkan dalam akad? 

 



 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian tersebut ialah: 

1. Untuk mengetahui implementasi fatwa DSN MUI No. 02/DSN-

MUI/IV/2000 mengenai akad mudharabah dalam tabungan di BPRS 

Al-Mabrur. 

2. Untuk mengetahui fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dalam 

pembagian nisah bagi hasil pada akad mudharabah dalam tabungan di 

BPRS Al-Mabrur. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis 

Manfaat teoritis/akademis dari penelitian ini diharapkan hasil 

penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu 

yang kaitannya dengan perbankkan syariah baik bagi peneliti sendiri 

maupun pembaca. Manfaat penelitian bagi penulis yaitu dapat 

menambah pengetahuan dan wawasan. Dan berguna juga untuk 

menjadi refrensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang 

perbankkan syariah. 

2. Secara praktis 

a. Bagi BPRS 

Memberikan informasi kepada BPRS Al-Mabrur dalam 

mengambil langkah selanjutnya demi menciptakan strategi yang 



 

tepat untuk meningkatkan kredibilitas dan profesionalitas agar 

sesui dengan Dewan Syariah Nasional. 

b. Bagi Lembaga Keuangan Syariah 

Bagi lembaga keuangan syariah penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai refrensi dalam mengambil kebijakan dan 

peningkatan kualitas produk layanan. 

E. Telaah Pustaka 

Penelitian yang dilakukan oleh Efa Mega Santi dengan judul 

Implementasi Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Dan No. 

23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Pembiayaan Murabahah di BMT Surya 

Kencana Balong Ponorogo. Skripsi ini membahas tentang barang yang 

dijual seharusnya milik BMT sendiri menurut fatwa DSN, akan tetapi pada 

praktiknya barang tersebut belum menjadi milik penuh dari BMT. Dan 

membahas tentang mengenai potongan pembiayaan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa dalam prosedur pembiayaan murabahah di BMT 

Surya Kencana belum sepenuhnya mengakomodir amanat fatwa. Begitu 

pula dengan penyelesaian wanprestasi sudah benar diselesaikan melalui 

jalan kekeluargaan, hanya saja jika ada masalah yang tidak tercapai 

kesepakatan tidak diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syariah Nasional. 

Adapun tentang pemberian potongan sudah sesuai dengan fatwa 



 

karenapemberian potongan yang ditetapkan di BMT Surya Kencana juga 

tidak ada perjanjian di dalam kontrak akad murabahah.16 

Penelitian yang dilakukan oleh Feni Puspasari dengan judul 

Implementasi Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 

Mudharabah Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Di BMT 

Pasuryan Ponorogo. Skripsi ini membahas tentang pemberian modal, 

pembagian keuntungan dan penggunaan jaminan dalam pembiayaan 

mudharabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal tersebut belum 

sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang pembiayaan mudharabah.17 

Penelitian yang dilakukan oleh Carina Purwanto dengan judul 

Tinjauan FIqih Terhadap Produk Tabungan Muamalat Prima di Bank 

Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo. Skripsi ini membahas hadiah yang 

diberikan kepada nasabah setelah memberikan uang muka untuk ditabung 

dan bagi hasil dalam tabungan itu yang ditinjau dari fiqih. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa mekanisme akad tabungan muamalat berhadian 

sudah sesuai dengan fiqih serta ketentuan fatwa DSN-MUI, karena syarat 

dan rukunnya sudah sesuai sedangkan mekanisme yang terjadi pada 

                                                             
16 Efa Mega Santi, “Implementasi Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Dan No. 23/DSN-

MUI/III/2002 Tentang Pembiayaan Murabahah di BMT Surya Kencana Balong Ponorogo,” 

Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016). 

17Feni Puspasari, “Implementasi Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah 

Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Di BMT Pasuryan Ponorogo,”  Skripsi(Ponorogo: 

IAIN Ponorogo, 2017). 



 

tabungan muamalat belum sesuai dengan konsep fiqih maupun fatwa 

DSN-MUI.18 

Adapun posisi penelitian ini memiliki beberapa persamaan dan 

perbedaan. Persamaannya diantara yaitu sama-sama membahas tentang 

fatwa DSN MUI mengenai pembiayaan murabahah dan mudharabah. Dan 

penelitian yang dilakukan oleh Carina Purwanto membahas tabungan yang 

ditinjau dari fiqih. Sedangkan perbedaannya ialah pada penelitian ini 

membahas fatwa DSN tentang tabungan dengan akad mudharabah. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan merupakan 

suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. 

Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk 

menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada 

suatu saat ditengah masyarakat.19 

Dalam hal ini peneliti memaparkan informasi faktual yang 

diperoleh dari BPRS Al-Mabrur secara langsung yang berhubungan 

dengan fatwa DSN MUI No. 02/ DSN-MUI/IV/2000 terkait dengan 

praktek tabungan dengan akad mudharabah yang di jalankan oleh 

beberapa lembaga BPRS, dalam hal ini peneliti menggunakan satu 

                                                             
18 Carina Purwanto, “Tinjauan Fiqih Terhadap Produk Tabungan Muamalat Prima di Bank 

Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2012). 

19 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu’amalah (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 6. 



 

lembaga dalam melakukan penelitian yang mengkaitkannya dengan 

fatwa DSN MUI dan kemudian mengevaluasi dengan berbagai teori 

yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini. 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai pengamat penuh, peneliti 

hanya berperan dalam menggali data penelitian. peneliti langsung 

terjun kelapangan dan langsung melakukan wawancara dengan 

pegawai BPRS Al-Mabrur dan nasabah BPRS Al-Mabrur Ponorogo. 

3. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi atau daerah yang penulis teliti berada di BPRS Al-

Mabrur Cekok Ponorogo. 

4. Data dan Sumber Data 

1) Data  

Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: 

a) Mengenai praktik tabungan dengan akad mudharabah  

b) Tentang pembagian nisbah yang diperoleh oleh kedua belah 

pihak 

c) Mengenai penutupan rekening tabungan 

 

 

 

2) Sumber Data 



 

3) Sumber data adalah benda, hal atau orang tempat peneliti 

mengamati, membaca, atau bertanya tentang data.20 Adapun 

sumber data dibagi menjadi dua yaitu: 

(a) Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber 

asli. Adapun yang menjadi data primer di BPRS Al-Mabrur 

adalah pegawai yang ada disana.  

(b) Sumber data sekunder adalah data yang telah tersedia atau telah 

diteliti kemudian peneliti selanjutnya mengekstrak data untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan 

peneliti adalah: 

1) Interview percakapan antara peneliti dan AO serta nasabah BPRS 

Al-Mabrur dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh 

pewawancara yang menunjukkan pertanyaan dan yang di 

wawancara memberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan.  

2) Dokumentasi dari perolehan data dari dokumen dan lain-lain, 

maupun data yang diperoleh dari sumber manusia melalui 

observasi dan wawancara, serta mencari data mengenai hal-hal 

yang berupa catatan buku, dokumen, foto dan bahan-bahan lainnya 

yang dapat mendukung penelitian ini.  

6. Analisis Data 

                                                             
20Suharsimi, Manajemen Penelitian (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 116. 



 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitan ini yaitu dengan 

menggunakan metode deduktif yaitu penggunaan data yang bersifat 

umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.  

Begitu juga dalam skripsi ini penulis berangkat dari teori akad 

mudharabah dari sudut pandang Fatwa Dewan Syari’ah untuk 

menganalisis kasus-kasus yaitu tabungan dengan akad mudharabah, 

bagi hasil yang ditetapkan dan penutupan rekening yang selanjutnya 

akan dibahas satu persatu dan ditarik kesimpulan tentang ada atau 

tidaknya penyimpangan dalam praktek akad mudharabah di BPRS Al-

Mabrur  Ponorogo. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara, dan berbagai waktu.21 Teknik ini salah satunya dapat 

dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data 

hasil wawancara. Ada tiga bentuk triangulasi yaitu :  

1) Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kulitatif.  

2) Triangulasi dengan metode menurut Patto, terdapat dua strategi, 

yaitu :  

                                                             
21 Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan d (Bandung : ALVABETA, 2015), 

273. 



 

(a) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian 

beberapa teknik pengumpulan data.  

(b) Pengecekan derajat kepercayaan berdasarkan sumber data 

dengan metode yang sama. 

(c) Triangulasi dengan teori menurut Lincoln dan Guba, 

berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa 

dengan satu atau lebih teori.22 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam skripsi ini, untuk memperoleh pembahasan dan pemahaman 

penulis membuat sistematika pembahasan menjadi V (lima) bab, yang 

mana antara bab satu dengan bab lainnya saling berkesinambungan dan 

berkaitan, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. 

Dengan demikian akan adanya suatu sistematika yang teratur antara bab. 

Bab I : Pendahuluan 

Bab ini merupakan pendahuluan untuk mengantarkan 

dalam menyusun penelitian secara keseluruhan. Pada bab ini terdiri 

dari sub bab yaitu latar belakang masalah untuk mengetahui 

kenapa penelitian ini menarik untuk diteliti. Kemudian rumusan 

masalah menjelaskan fokus penelitian yang dilakukan dalam 

penelitian. Selanjutnya tujuan penelitian dan kegunaan penelitian 

untuk mengetahui tujuan yang diharapkan oleh peneliti, dan 

manfaat yang akan diperoleh jika penelitian itu dilakukan. Untuk 

                                                             
22 Lexi J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif(Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009),331. 



 

selanjutnya kajian pustaka, tujuannya untuk mengetahui isi dari 

penelitian yang telah ada terdahulu. landasan teori, metode 

penelitian kemudian sistematika pembahasan. 

Bab II : Tabungan Dengan Akad Mudharabah Menurut Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia 

Merupakan landasan teori yang meliputi : kedudukan dan 

kewenangan fatwa DSN MUI Pada Bank Syariah dan Fatwa DSN 

MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan dengan akad 

mudharabah. 

Bab III : Pelaksanaan Tabungan Dengan Akad Mudharaba Di BPRS Al-

Mabrur Ponorogo 

Bab ini berisi tentang data lapangan meliputi: sekilas 

tentang BPRS Al-Mabrur Cekok Ponorogo, tabungan dengan 

akad mudharabah, dan nisbah bagi hasil dalam akad mudharabah. 

Bab IV : Analisis Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 

Tabungan Di BPRS Al-Mabrur Cekok Ponorogo 

Bab ini merupakan analisa antara landasan teori dengan 

data yang ada di lapangan, meliputi: analisa pelaksanaan Fatwa 

DSN MUI No. 02/ DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan dengan 

akad mudharabah dan pembagian keuntungan atau nisbah bagi 

hasil tabungan di BPRS Al-Mabrur Cekok Ponorog 

Bab V : Penutup 



 

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 

Dalam bab ini akan disimpulkan hasil pembahasan untuk 

menjelaskan sekaligus menjawab persoalan yang telah diuraikan 

atau menjawab hipotesa. 

BAB II 

TABUNGAN DENGAN AKAD MUDHARABAH MENURUT DEWAN 

SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA 

A. Kedudukan dan kewenangan Fatwa DSN MUI dalam Perbankkan 

Syariah 

Kewenangan ulama dalam menetapkan dan mengawasi 

pelaksanaan hukum perbankkan syariah berada di bawah koordinasi 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Karena 

perkembangan lembaga keuangan syariah yang cukup pesat, maka 

diperlukan adanya suatu lembaga khusus yang menangani masalah-

masalah terkait dengan sistem ekonomi syariah agar tidak menyimpang 

dari ketentuan Al-Qur’an dan Sunnah. MUI sebagai lembaga yang 

memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan yang berhubungan 

dengan kepentingan umat membentuk satu dewan syariah berskala 

nasional yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berdiri pada tanggal 



 

10 Februari 1999 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) MUI No. Kep-

754/MUI/II/1999.23 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

mempunyai peranan yang penting dalam upaya pengembangan produk 

hukum perbankkan syariah. Karena dalam pengembangan ekonomi dan 

perbankkan syariah mengacu pada sistem hukum yang dibangun

                                                             
23Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankkan Syariah Di Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2008), 

69-70. 



 

 berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits yang keberadaannya berfungsi 

sebagai pedoman utama bagi mayoritas umat islam.24 

Fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan pengembangan 

lembaga ekonomi dan perbankan syariah dikeluarkan atas pertimbangan 

Badan Pelaksana Harian (PPH) yang membidangi ilmu syariah dan 

ekonomi perbankan. Dengan adanya pertimbangan dari para ahli tersebut, 

maka fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI memiliki kewenangan dan 

kekuatan ilmiah bagi kegiatan usaha ekonomi syariah. karena itu agar 

fatwa memiliki kekuatan mengikat, sebelumnya perlu diadopsi dan 

disahkan secara formal ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. 

Namun agar peraturan perundang-undangan yang mengadopsi prinsip-

prinsip syariah dapat dijalankan dengan baik, maka DSN-MUI membentuk 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) disetiap lembaga keuangan syariah. 

Tujuannya adalah menjalankan fungsi pengawasan terhadap aspek syariah 

yang ada dalam perbankan.25 

Terdapat hal yang menarik mengenai fatwa-fatwa yang diterbitkan 

MUI dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia. Fatwa-fatwa MUI ini dibagi dalam tiga kategori, 

yaitu ekonomi syariah, kehalalan produk, dan kemasyarakatan. Dari tiga 

kategori ini, fatwa kategori ekonomi syariah memiliki kedudukan yang 

lebih kuat dibandingkan dengan dua kategori lainnya. Kedudukan yang 

                                                             
24 Ibid., 76. 

25 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Jakarta: Erlangga, 2014), 

9. 



 

lebih kuat maksudnya adalah fatwa-fatwa kategori ekonomi syariah diakui 

dan dikuatkan keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia. Apabila pihak-pihak yang terkait dengan peraturan 

ini tidak melaksanakan fatwa tersebut akan mendapatkan sanksi 

administrasi dari pemerintah. Fatwa-fatwa DSN tidak hanya mengenai 

kegiatan, produk dan jasa yang akan dioperasionalkan oleh suatu bank 

syariah, tetapi juga mengenai ketentuan ekonomi syariah (keuangan 

syariah) yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan 

oleh instansi yang berwenang, seperti Kementerian Keuangan dan Bank 

Indonesia (BI).26 

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk 

oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi 

melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang 

berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas 

pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-

prinsip hukum islam (Syari’ah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan 

pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syari’ah. Melalui 

Dewan Pengawas Syari’ah yang melakukan pengawasan terhadap 

penerapan prinsip syari’ah dalam sistem dan manajemen lembaga 

keuangan syaria’ah (LKS). 

                                                             
26 Atho Mudzhar dan Choirul Fuad Yusuf, dkk, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam 

Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan 

Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), 259-260. 



 

DSN-MUI merupakan lembaga indevenden dalam mengeluarkan 

fatwa sebagai rujukan yang berhubungan dengan masalah ekonomi, 

keuangan dan perbankan.27 Sejak dibentuknya DSN, sampai dengan tahun 

2009 telah terbit 73 fatwa DSN yang terdiri dari 22 fatwa khusus mengatur 

perbankan syari’ah, 5 fatwa khusus mengatur asuransi syari’ah, 11 fatwa 

khusus mengatur pasar modal syari’ah, dan 35 fatwa mengatur kegiatan 

ekonomi syariah secara umum.28 

Untuk memperkuat kewenangan sebagai bank sentral yang 

mengurusi sistem keuangan syariah dalam negara republik Indonesia, 

Bank Indonesia menjalin kerja sama dengan DSN-MUI yang memiliki 

otoritas di bidang hukum syariah. Bentuk kerja sama antara Bank 

Indonesia dengan DSN-MUI diwujudkan melalui nota kesepahaman 

(Memorandum of understanding/MOU) untuk menjalankan fungsi 

pembinaan dan pengawasan terhadap perbakkan syariah. Dengan adanya 

kerja sama  tersebut berarti keberadaan DSN-MUI menjadi sangat penting 

dalam pengembangan sistem ekonomi dan perbankan syariah.29 

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI bukanlah hukum positif, 

sama seperti fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI dalam bidang-bidang 

lainnya. Agar fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dapat berlaku 

dan mengikat sebagaimana hukum positif yang berlaku di Indonesia, maka 

                                                             
27 Imam Abdul Hadi, “Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) Pada Bank 

Syariah,” Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, No. 2 Vol 1 (2011), 3. 

28 Yusuf, Fatwa, 262. 

29 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Jakarta: Erlangga, 2014), 

9. 



 

pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah disebutkan 

bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI dapat ditinjak lanjuti 

sebagai Peraturan Bank Indonesia. 

Dapat dipahami dari kutipan UU No. 21 Tahun 2008 sebagai 

berikut disebutkan pada pasal 26: 

1. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan 

Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada 

prinsip syariah. 

2. Prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh 

Majelis Ulama Indonesia. 

3. Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam 

Peraturan Bank Indonesia. 

4. Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite perbankan 

syariah. 

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pebentukan, keanggotaan, 

dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. 

Dengan demikian ada kekuatan hukum yang mengikat antara fatwa 

yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dengan hukum Positif berupa PBI yang 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Hubungan ini menunjukkan betapa 

peran dari lembaga fatwa di Indonesia sangat signifikan dan strategis 

dalam membangun dan memajukan Lembaga Keuangan Syariah dengan 



 

tetap memperhatikan hukum-hukum syariah yang harus dipatuhi oleh 

LKS.30 

Kedudukan fatwa DSN MUI merupakan perangkat aturan 

kehidupan masyarakat yang bersifat mengikat bagi bank Indonesia sebagai 

regulator, yaitu adanya kewajiban agar materi muatan yang terkandung 

dalam fatwa MUI dapat diserap dan ditransformasikan dalam merumuskan 

prinsip-prinsip syariah dalam bidang perbankkan syariah menjadi materi 

muatan Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki kekuatan hukum 

dan mengikat. Dan hanya fatwa DSN MUI yang dapat dijadikan pedoman 

dalam pembuatan peraturan Bank Indonesia. Fatwa DSN MUI juga 

merupakan syarat yang paling mendasar dalam pembuatan dan 

pengembangan produk baru yang dikeluarkan oleh lembaga perbankkan 

syariah serta operasional kegiatan perbankkan syariah. Apabila peraturan 

tersebut tidak dipatuhi pelaku ekonomi syariah akan dikenakan sanksi 

administrasi.31 

Berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah berkenaan dengan berlakunya prinsip syariah, 

maka Peraturan Bank Indonesia No. 11/15/PBI/2009 telah memberikan 

pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip syariah. Menurut 

PBI tersebut prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan 

                                                             
30 Hadi, Kedudukan, 4-5. 

31 Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik,”Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankkan Syariah (Perspektif 
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perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia.32 

DSN sebagai anggota dari Majelis Ulama Indonesia yang terdiri 

dari para ulama, praktisi, dan para pakar yang terkait dalam bidang 

muamalah syariah. Adapun tugas DSN adalah sebagai berikut: 

1) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan 

perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. 

2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. 

3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. 

4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. 

Untuk  memudahkan peran DSN dalam menjalankan tugasnya, 

DSN-MUI memiliki wewenang yang berlaku bagi seluruh Lembaga 

Keuangan Syariah (LKS) yaitu: 

a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di 

masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan 

hukum pihak terkait. 

b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan 

yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti (Kementerian 

Keuangan) dan Bank Indonesia. 

c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama 

yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu 

lembaga keuangan syariah. 
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d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang 

diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas 

moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri. 

e. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk 

menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh 

Dewan Syariah Nasional. 

f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil 

tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.33 

B.  Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan 

dengan Akad Mudharabah 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat. Dalam 

sebuah bank terdapat minimal dua macam kegiatan yaitu menghimpun 

dana dari masyarakat yang kelebihan dana untuk kemudian 

menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Undang-

Undang No. 10 Tahun 1998 juga secara tegas mengakui eksistensi dari 

perbankkan syariah, yaitu bank umum maupun bank perkreditan rakyat 

yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dalam 

ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, prinsip syariah diartikan 

sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak 

lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau 

kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. 
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Prinsip syariah juga dapat dijumpai dalam Pasal 1 angka 12 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Dalam pasal itu itu disebutkan 

bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan 

perbakan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 

kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah. Lembaga 

dimaksud adalah Dewan Syariah Nasional-Ulama Majelis Indonesia 

(DSN-MUI). 

Prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh bank-bank syariah 

menurut UUPS adalah prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan 

Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan selanjutnya 

telah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Lebih lanjut 

Sutan Remy Sjahdeini menyebut prinsip ini sebagai prinsip syariah 

perbankan dan telah menjadi hukum positif karena adanya penunjukan 

oleh UUPS sebagai sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh bank syariah 

maupun UUS. Pelanggaran terhadap prinsip syariah Perbankan akan 

mengakibatkan akad-akad yang dibuat antara Bank Syarian dan nasabah 

menjadi batal demi hukum.34 

Dalam sistem perbankan syariah kegiatan penghimpunan dana dari 

masyarakat dilakukan dengan melalui produk-produk berupa (demand 

deposit), tabungan (saving deposit), deposito (time deposit). Perbedaannya 

dengan bank konvensional adalah bahwa dalam perbankan syariah tidak 

dikenal adanya bunga sebagai kontraprestasi terhadap nasabah deposan, 
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melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan bonus yang bergantung pada 

jenis produk apa yang dipilih oleh nasabah.35 

Dijelaskan pada UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan 

Syariah bahwa prinsip syariah berlandaskan nilai-nilai keadilan, 

kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan. Salah satu prinsip dalam 

ekonomi islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan 

menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil (mudharabah). Seperti 

yang tertera pada Pasal 1 ayat 21 UU No.21 Tahun 2008 Tentang 

Perbankan Syariah tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah 

atau investasi dana berdasarkan 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 lainnya yang 

dipersamakan dengan itu. Dalam Pasal 1 ayat 24 juga dijelaskan bahwa 

investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank 

syariah dan/atau UUS berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang 

tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, 

tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.36 

1. Tabungan Mudharabah 

Tabungan adalah 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 
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dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil 

simpanannya dapat langsung datang ke bank dengan membawa buku 

tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.37 

Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan 

berdasarkan akad mudharabah. Dalam hal ini, bank syariah brertindak 

sebagai pengelola dana, sedangkan nasabah bertindask sebagai pemilik 

dana. Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudha>rib, 

mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, 

termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain.38 

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan 

atas dasar akad mudharabahberlaku persyaratan yaitu: 

a. Bank bertindak sebagi pengelola dana (mudha>rib) dan nasabah 

bertindak sebagai pemilik dana (sha>hibul ma>l). 

b. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan 

yang ditetapkan oleh pemilik dana (mudha>rabah muqayyadah) 

atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana 

(mudha>rabah mutla>qah). 

c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik 

produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam 
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ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk 

bank dan penggunaan data pribadi nasabah. 

d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan 

dan penggunaan produk tabungan atas dasar akad 

mudharabahdalam bentuk perjanjian tertulis. 

e. Dalam akad mudha>rabah muqayyadahharus dinyatakan secara 

jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh 

nasabah. 

f. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang 

disepakati. 

g. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu 

yang disepakati. 

h. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi 

berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan 

rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan 

saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening. 

i. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah 

tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.39 

Dalam fatwa DSN-MUI mudharabah juga disebut dengan 

muqa>rad}ah.  

Modal yang diterima oleh bank akan diinvestasikan oleh bank 

dengan proporsi keuntungan yang telah disepakati dalam modal 
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mudharabah. Pembagian keuntungan atau bagi hasil antara penyimpan 

dengan pihak bank dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. 

Bagi hasil adalah salah satu prinsip yang digunakan bank syariah 

yang membedakannya dengan bank konvensional. Sistem bagi hasil 

sangat memerhatikan keseimbangan/keadilan antara pihak-pihak yang 

bertransaksi yang tidak ada dalam sistem bunga. Nisbah adalah rasio 

bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan 

akad kerjasama usaha yaitu antara bank dan nasabah. Nisbah tertuang 

pada akad yang telah disepakati dan ditandatangi oleh kedua belah 

pihak.40 

Dalam mengelola harta mudharabahbank menutup biaya 

operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang 

menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan 

mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang 

bersangkutan. Perhitungan bagi hasil tabungan mudharabahdilakukan 

berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di akhir bulan dan di 

buku awal bulan berikutnya.41 

2. Muqa>rad}ah 

Qira>d} dan muqa>rad}ah merupakan istilah masyarakat Hijaz, 

sedangkan masyarakat Iraq menyebutnya dengan istilah mudharabah. 
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Muqa>rad}ah berasal dari kata qira>d} yang artinya potongan, 

sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan 

kepada pengusaha agar mengusahakan hartanya, dan pengusaha akan 

memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Muqa>rad}ah berarti 

al-musawatu (kesamaan), sebab pemilik modal dan pengusaha 

memiliki hak yang sama terhadap laba. Untuk merujuk pola perniagaan 

yang sama. Muqa>rad}ah merupakan salah satu sistem keuangan 

islam untuk menghindari praktik riba, dimana membagi keuntungan 

berdasarkan tingkat suku bunga yang telah ditetapkan. 

3. Rukun dan Syarat Sahnya Akad Mudharabah 

Tranaksi antara nasabah dan bank syariah berupa 

perjanjian/kontrak antara bank syariah dan nasabah yang bersangkutan. 

Seringkali kontrak tersebut merupakan kontrak baku yang telah 

disediakan oleh bank yang bersangkutan.42 

Sebagai sebuah kontrak, akad tabungan mudharabahmengharuskan 

adanya ijab dan kabulyang menunjukkan bahwa salah satu pihak 

mengajak pihak yang lain baik secara lisan maupun tulisan untuk 

mengadakan kerjasama. Salah satu faktor penting dalam terciptanya 

akad adalah unsur kerelaan antara kedua belah pihak yang meleburkan 

diri dalam ikatan perjanjian. Inti dari terciptanya suatu akad secara 

umum adalah terwujudnya dua kehendak orang yang berakad dan ada 

kesesuaian antara keduanya untuk memunculkan kewajiban yang 
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bersifat syar’I pada kedua pihak yang diindikasikan dari adanya suatu 

ungkapan tulisan isyarat atau tindakan. Suatu akad akan jadi mengikat 

apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun akad yang pokok 

adalah ijab kabul.43 

Adapun akad tabungan mudharabahdapat dikatakan sah jika telah 

memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Dimana rukun-rukunnya yaitu, 

pertama, para pihak yang membuat akad, yaitu terdapat nasabah yang 

menabung yang selanjutnya disebut sha>hibul ma>ldan bank sebagai 

pekerja atau mudha>rib. Kedua adanya pernyataan kehendak para 

pihak, berupa ijab dan kabul, hal ini dibuktikan dengan kesepakatan 

yang tertuang dalam formulir tabungan mudharabah. Dengan catatan 

tidak ada unsur paksaan dan keterbukaan semua informasi yang ada 

dalam formulir tersebut. Ketiga, objek akad. Obyek akad dalam hal ini 

terpenuhi, karena terdapat modal dari nasabah penabung yang akan 

dimudharabahkan. Objek juga menyangkut adanya pekerjaan yaitu 

usaha yang dilakukan oleh bank syariah dalam mengelola modal. 

Keempat, tujuan akad. Yaitu maksud bersama yang hendak 

diwujudkan oleh para pihak melalui penutupan akad, hal ini terpenuhi 

dari adanya kesepakatan pembagian nisbah bagi hasil dalam kerja 

sama yang dilakukan.   

Walaupun rukun-rukun mudharabahdalam tabungan telah 

terpenuhi, akan tetapi rukun tersebut memerlukan syarat agar dapat 
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berfungsi membentuk akad. Syaratnya adalah tamyiz, (yaitu diharuskan 

nasabah adalah orang yang dewasa dan cakap hukum), berbilang pihak 

(adanya penabung dan pihak bank), persesuaian ijab dan kabul 

(nasabah harus paham dengan segala ketentuan yang ditentukan bank, 

demikian dengan bank yang harus mengetahui nasabahnya), kesatuan 

majelis akad (nasabah dan pihak bank harus bertemu secara langsung), 

objek akad harus dapat diserahkan (dalam hal ini modal berupa satuan 

uang yang berlaku milik pribadi nasabah dan penyerahannya harus 

tunai), dan tujuan akad tidak bertentangan dengan syarat.44 

Ketentuan umum akad mudharabah di perbankan syari’ah adalah 

sebagai berikut: 

a. Ketentuan akad penghimpunan dan penyaluran dana wajib diikuti 

oleh bank 

b. Bank dapat memperluas cakupan akad atau perjanjian, tidak 

bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI), standarisasi 

akad, prinsip-prinsip syariah, dan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku.  

c. Transparansi 

Bank wajib memberikan informasi secara menyeluruh kepada 

nasabah tentang produk dan jasa yang diberikan sehingga nasabah 

benar-benar memahami produk bank tersebut. 
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d. Akad/transaksi syari’ah tidak mengandung unsur gha>rar, maysir, 

riba, dzalim, rishwah, barang haram.45 

4. Landasan Hukum Tabungan Mudharabah dalam Praktik Perbakan 

Syariah 

a. Landasan Syariah 

Dasar hukum terhadap produk bank syariah berupa 

tabungan dapat dijumpai dalam islam maupun hukum positif. 

Dasar hukum dari akad mudharabah terdapat dalam Al-Qur’an, 

hatits, dan ijma’.  

1) Al-Qur’an 

Ketentuan hukum tentang mudharabahdalam Al-Qur’an 

tertuang dalam surah al-Muzzammil [73]: 20 





 

Artinya: “… dan dari orang-orang yang berjalan di muka 

bumi mencari sebagian karunia Allah.46 

 

Dari ayat diatas pada intinya adalah berisi dorongan bagi 

setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Dalam 

dunia modern seperti sekarang ini, akan menjadi lebih mudah 

untuk melakukan investasi yang benar-benar sesuai dengan 

prinsip syariah, antara lain melalui mekanisme tabungan 

mudharabah.  
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2) Hadits  

Ketentuan hukum dalam hadits dapat dijumpai dalam hadits 

yang diriwayatkan oleh Thabrani yang artinya: 

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin 

Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya 

secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak 

dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, 

atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang 

bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. 

Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw. 

Dan Rasulullahpun membolehkannya”. 

 

Dari hadits diatas menunjukkan bahwa dalam 

mudharabahpihak sha>hibul ma>lyang menyediakan dana 

100% akan menanggung risiko kehilangan modal, sehingga 

pihak mudha>ribselaku pengelola dana harus hati-hati dan 

selalu melaksanakan akad mudharabahdengan penuh itikad 

baik. Oleh karena itu, apabila ia karena kesalahannya 

menyebabkan kerugian maka ia juga bertanggung jawab atas 

dana yang telah diberikan oleh sha>hibul ma>l. 

3) Ijma’ 

Telah dicapai kesepakatan terhadap akad mudharabahini 

dikalangan ulama, bahkan sejak para sahabat.47 

b. Landasan Hukum Positif 

Dasar hukum atas produk perbankan syariah berupa 

tabungan dalam hukum positif Indonesia adalah Undang-Undang 

No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 
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Tahun 1992 tentang Perbankan. Saat ini secara khusus 

mendasarkan pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah. 

Tabungan sebagai salah satu produk penghimpun dana juga 

mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/9/PBI/2007 tentang 

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana 

dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, 

sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 

PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip 

syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan 

mempergunakan antara lain akad wadi’ah dan mudharabah. 

Sebelum keluarnya PBI, tabungan sebagai produk 

perbankan syariah telah mendapat pengaturan dalam Fatwa No. 

02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya 

menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam 

meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, 

memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan di 

bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan.48 

c. Tujuan dan Manfaat Tabungan Mudharabah 

Tabungan mudharabahbertujuan untuk memenuhi 

keinginan nasabah yang mengharapkan keuntungan atas uang yang 

disimpan di bank. Besarnya keuntungan yang akan diterima oleh 

                                                             
48Ibid.,90-91. 



 

nasabah penabung telah ditentukan dalam nisbah tertentu diawal 

perjanjian. Tujuan dan manfaat tabungan mudharabah yaitu: 

1) Bagi bank 

a) Sumber pendapatan bank baik dalam rupiah maupun valuta 

asing 

b) Salah satu pendapatan dalam bentuk jasa dari aktivitas  

lanjutan pemanfaatan rekening tabungan oleh nasabah. 

2) Bagi nasabah 

a) Kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal 

penyetoran, penarikan, transfer, dan pembayaran transaksi 

yang fleksibel 

b) Dapat memperoleh bonus atau bagi hasil.49 

Bank akan menikmati peningkatan keuntungan bagi hasil 

pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Bank tidak 

berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan 

secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha 

bank sehingga tidak akan pernah mengalami negative spread.  

Prinsip bagi hasil mudharabahberbeda dengan prinsip 

bunga tetap di bank konvensional dimana bank akan menagih 

penerima pembiayaan sejumlah bunga tetap berapa pun 
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keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun mengalami 

kerugian.50 
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BAB III 

Pelaksanaan Tabungan Dengan Akad Mudharaba Di BPRS Al-Mabrur 

Ponorogo 

A. Deskripsi Data Penelitian 

1. Sejarah Perkembangan BPRS AL-Mabrur Cekok Ponorogo 

Ditinjau dari segi sejarah, BPR Syariah Al-Mabrur Babadan 

Ponorogo merupakan BPR Syariah yang pertama kali di Kabupaten 

Ponorogo. BPR Syariah Al-Mabrur berdiri berasal dari rasa 

keprihatinan para anggota IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) 

terhadap perekonomian masyarakat Indonesia akibat krisis ekonomi 

terutama muslim di Ponorogo, maka IPHI menyelenggarakan program 

dalam bidang ekonomi yaitu merealisasikan pendiri BMT, dan 

berencana untuk mendirikan bank.  

Berangkat dari program IPHI yang diinginkan mengangkat derajat 

perekonomian pengusaha muslim di Ponorogo dengan cara 

memberdayakan potensi sumber daya yang cocok dalam masyarakat di 

Ponorogo, baik penyandangan dana maupun para pengusaha, maka 

IPHI bermaksud mendirikan bank Syariah di Ponorogo.51 

Dengan dikembangkannya bank syariah di Ponorogo, para pendiri 

bank berharap bahwa bank syariah bisa memberikan pelayanan jasa 

perbankan kepada sebagian masyarakat yang tidak bisa dilayani oleh 
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lembaga perbankan konvensional karena menggunakan system bunga, 

yang tidak sejalan dengan prinsip syariah.  

Para pendiri bank ini berharap kepada umat Islam di Ponorogo, 

yang masih mengimani al-Qur’an sebagai pedoman hidupnya dan 

hadis sebagai pedoman aktifitasnya, bertekad mendirikan bank syariah 

untuk memberikan pelayanan perbankan kepada umat yang menolak 

system perbankan non syariah, karena tidak sesuai dengan 

keyakinannya.  

Dengan berdirinya bank syariah di Ponorogo, para pendiri berharap 

dapat menjadikan wadah alternative bagi umat Islam untuk 

melaksanakan segi-segi kehidupannya secara Islami, meliputi akhlaq, 

aqidah maupun syariah, karena selama ini umat masih melaksanakan 

syariah Islam secara parsial belum secara komprehenship.  

Tujuan lain yang hendak dicapai para pendiri adalah bidang 

ekonomi umat, karena islam mehendaki bahwa umat Islam dapat hidup 

dengan layak dan jangan hidup di bawah standart kemiskinan. Kita 

yakin bahwa bank syariah yang bekerja atas dasar filosofi utama 

kemitraan dan kebersamaan dapat mewujutkan perekonomian yang 

adil dan transparan, disisi lain bagi bank dapat terhindar dari bahaya 

negative spread.52 

Jadi jelas, bahwa bank ini didirikan agar umat dapat melaksanakan 

Islam secara komprehenship yaitu meliputi segala aspek kehidupan 
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secara Islami, namun harus pula dikelola secara professional agar bank 

dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta selalu istiqomah 

memegang teguh prinsip-prinsip syariah yang telah digariskan di 

dalam fatwa MUI/Dewwan Syariah Nasional.  

Ide awal pendirian bank syariah dimotori oleh IPHI Jawa Timur 

sekitar tahun 1996 dan merupakan salah satu program organisasi, 

dimana setiap kabupaten diberi modal awal sebesar Rp. 62.500.000,- 

(enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk kabupaten 

Ponorogo, yang ditempatkan direkening BNI cabang Surabaya.53 

2. Visi, Misi dan Tujuan BPRS AL-Mabrur Cekok Ponorogo 

a. Visi :  

Menjadi Bank Syariah yang Amanah dalam Membangun 

Ekonomi Umat.  

b. Misi :  

1) Mendorong umat untuk melaksankan Ekonomi Syariah 

secara kaffah. 

2) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah. 

3) Mengembangkan Sumber Daya Insani yang profesional dan 

amanah. 

4) Mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (Good 

Corporate Governance). 
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5) Memberikan manfaat yang barokah kepada Shareholders 

maupun Stakeholders. 

c. Tujuan  

1. Perbaikan ekonomi umat, dengan cara mobilisasi dana 

masyarakat yang belum diserap oleh perbankan non syariah 

dan menyalurkan kembali kepada usaha kecil dan menengah 

dengan prinsip bagi hasil.  

2. Memberi pelayanan masyarakat secara islami,berupa :  

3. Sistem kemitraan  

4. Pembiayaan bersama secara bagi hasil  

5. Membatasi usaha yang bersifat spekulatif  

6. Tidak membiayai usaha yang menghasilkan produk yang 

diharamkan agama  

7. Mengembangkan usaha yang halal  

8. Menumbuhkan rasa kebersamaan.54 

3. Struktur Organisasi BPRS AL-Mabrur Cekok Ponorogo 

BPRS AL-Mabrur dipimpin oleh direksi yang secara tidak 

langsung diawasi oleh dewan komisiaris dalam hal operasionalnya, 

sedangkan produk-produk simpanan dan pembiayaan di awasi oleh 

dewan pengawas syariah. Adapun susunan organisasi BPRS AL-

Mabrur secara lengkap adalah sebagai berikut: 
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a. Kepengurusan 

1) Dewan Komisiaris 

a) Komisiaris Utama  : H.A.S. Heriyanto, BA 

b) Anggota : Drs.EC.Edy Rahardjono, MM 

2) Dewan Pengawas Syariah 

a) Ketua DPS : Drs.KH. Ma’sum Yusuf 

b) Anggota : Drs. H. Anshor M Rusydi 

3) Dewan Direksi  

a) Direksi Utama : H. Umar Hartoni, BcHk 

b) Direktur : Nurul Ma’rufah , SE 

b. Karyawan  

1) Manajer 

a) Bagus Ari W. S. Tr (Kepala Cabang) 

b) Bety Umi Sayekti, SE (Manajer Operasional) 

c) Ananto S, SE (Manajer Marketing) 

2) Teller dan Customer Service 

a) Silvi Mustika P. (Teller Kantor Cabang) 

b) Wiwin Safitri (CS Kantor Cabang) 

3) Account Officer 

a) Muh. Sholihur R. (AO) 

b) Ali Basuki (AO) 

c) Deni Wahyu E.S. (AO) 

d) Dhesta Ari S. (AO) 



 

4) Debt Collector dan Keamanan 

a) Sukendro (Debt Collector) 

b) Didin Diantoro (Satpam) 

c) Muh. Yusuf (Satpam)55 

4. Lokasi BPRS AL-Mabrur Cekok Ponorogo 

BPR Syariah Al-Mabrur mempunyai satu kantor pusat dan dua 

kantor cabang, adapun alamat dari masing-masing kantor tersebut 

adalah sebagai berikut:  

a. Kantor Pusat berada di Jl. Mayjend Sutoyo No. 23 Telp. 

(0352)481178 Fax. (0352) 484647 Ponorogo  

b. Kantor Kas berada di Jl. PB. Sudirman No. 8 Telp. (0352) 372370 

Balong, Ponorogo.  

c. Kantor Cabang berada di Jl. Kapten Saputra No. 13 Telp (0351) 

463450 Taman, madiun 

5. Fungsi dan Tugas 

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)  

Rapat umum pemegang saham merupakan kekuasaan tertinggi 

dalam struktur organisasi BPR Syariah Al-Mabrur, karena dalam 

RUPS ini semua kebijakan dapat dilakukan selama berkaitan 

dengan kelangsungan dan kemajuan perusahaan.  
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b. Dewan Pengawas Syariah  

Tugas DPS adalah mengawasi manajemen marketing dan 

operasionalnya, apakah sudah sesuai fatwa ataukah belum. Apabila 

terdapat produk baru maka DPS wajib memberi tahu Fatwa ke 

DSN MUI. 56 

c. Dewan Komisaris  

1) Dewan komisaris terdiri dari komisaris utama dan komisaris 

yang bertugas mengawasi direksi.  

2) Dewan komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasannya 

harus mengindahkan aturan main yang telah disepakati 

bersama dalam AD/ART, aturan Bank Indonesia, undang-

undang pokok perbankan dan ketentuan pemerintah lainnya.  

3) Pengawasan dewan komisaris dapat dilakukan dengan cara : 

a) Pemeriksaan langsung surat dinas komisaris  

b) Meminta keterangan kepada direksi  

c) Bentuk lain yang lazim dalam perbankan  

4) Hasil pengawasan komisaris tidak dibenarkan diberikan 

langsung kepada petugas bank, tetapi disampaikan 

melaluidireksi.  

5) Hasil kesimpulan pengawasan komisaris dapat berupa teguran 

lisan, teguran tertulis, petunjuk lisan/tertulis dan dalam bentuk 

lain yang lazim dalam perbankan.  
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6) Semua usul atau surat direksi yang disampaikan dengan surat 

resmi dijawab dengan surat resmi dari komisaris  

7) Surat direksi yang belum/tidak mendapatkan jawaban dari 

komisaris paling lama 30 (tiga puluh) hari, dianggap dapat 

dilaksanakan, agar tidak menghambat operasional bank.  

8) Dewan komisaris diangkat untuk jangka waktu 5 (lima tahun) 

melalui RUPS.57 

d. Dewan Direksi  

1) Dewan duireksi terdiri dari seorang direktur utama dan seorang 

direktur yang bertugas memimpin dan mengawasi kegiatan 

BPRS, sesuai dengan kebijakan umumyang telah digariskan 

dalam RUPS. Mengusulkan garis-garis kebijakan umum bank 

syariah untuk masa yang akan dating untuk mendapatkan 

persetujuan RUPS dan disahkan oleh komisaris.  

2) Menyusun rencana anggaran da rencana kerjauntuk tahun 

berikutnya untuk mendapatkan persetujuan dari RUPS.   

3) Menyusun neraca dan laba/rugi setiap bulan dan laporan 

berkala lainnya untuck keperluan intern dan ekstern.  

4) Menandatangani surat saham yang dikeluarkan oleh bank.  

5) Menyelenggarakan RUPS setiap tahun dan sewaktu-waktu 

apabila diperlukan.  
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6) Menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan dari 

nasabah maupun pegawai bank.  

7) Menyetujui pembayaran gaji dan tunjangan lainnya.  

8) Menyetujui setiap pengeluaran biaya.  

9) Mengangkap pegawai bank, setelah memenuhi syarat-syarat 

dan mendapat ijin prinsip dari komisaris.  

10) Mengamankan harta kekayaan bank agar terlindungi dari 

bahaya kebakaran, pencurian dan perusakan. 

11) Mewakili bank khususnya yang menyangkut hubungan dengan 

pihak ketiga.58 

12) Bertanggung jawab terhadap operasional bank agar mecapai 

target yang telah disetujui RUPS  

13) Bertanggung jawab kepada RUPS atas segala sesuatu yang 

terkait dengan pengelolaan bank.  

e. Kepala Kantor Cabang  

Kepala kantor cabang bertugas membawahi semua pengelolaan 

manajemen di bagian kantor cabang.  

f. Manajemen Marketing  

Bagian ini membawahi bidang funding dan financing untuk 

pelaksanaannya dilakukan bagian account office (AO) dan (AAO).  

g. Manager Operasional  
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Bagian operasional membawahi bagian teller, pengerahan dana, 

pembukuan dan pelayanan nasabah.  

1) Tugas Teller  

a) Bertanggung jawab atas semua pembayaran dan 

penerimaan uang tunai dari nasabah  

b) Bertanggung jawab atas kebenaran uang yang disimpan 

oleh nasabah baik jumlah maupun sah tidaknya uang 

tersebut.  

c) Mengurusipersediaan buku tabungan mudharabah atau 

deposito mudharabah 

d) Lain-lain tugas yang diberikan oleh direksi. 59 

2) Tugas Pembukuan  

a) Membukukan semua transaksi baik tunai maupun 

pemindahan buku. 

b) Memelihara dan mengerjakan kartu-kartu rekening 

nasabah.  

c) Mengerjakan register simpanan.  

d) Menyusun neraca ldan laba rugi tiap hari dari buku besar 

untuk diperiksa oleh direksi.  

e) Lain-lain tugs yang diberikan oleh direksi.  
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3) Tugas Pelayanan Nasabah 

a) Melayani nasabah baik tabungan, pembiayaan maupun 

keperluan nasabah lainnya.  

b) Menyusun dan menyimpan arsip pembiayaan dan arsip 

pembukuan dalam ruang arsip   

c) Bertanggung jawab atas kelengkapan dan keabsahan 

dokumen pembiayaan dan pembukuan.  

d) Bertanggung jawab atas bukti pemilikan nasabah yang 

dijadikan pembiayaan di BPR Syariah Al Mabrur  

e) Mengetik surat surat yang diperlukan  

f) Mengurus register SKPP  

g) Mempersiapkan realisasi pembiayaan  

h) Meregister pembiayaan  

i) Lain-lain tugas yang diberikan oleh direktur. 

6. Produk-produk BPRS AL-Mabrur 

Untuk melayani nasabah, BPRS AL-Mabrur menyediakan 

pelayanan yang meliputi produk simpanan dan pembiayaan kepada 

nasabah. 

a. Produk Simpanan (funding) 

1) Deposito Mudhrabah 

Yaitu investasi yang berdasarkan prinsip syariah islam 

dengan sistem bagi hasil yang disepakati bersama, dengan 

jangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 



 

12 (dua belas) bulan. Produk simpanan deposito 

mudharabahhanya bisa diambil sesuai dengan jangka waktu 

yang telah disepakati. 

2) Tabungan Mudharabah 

Tabungan mudharabah adalah tabungan untuk masyarakat 

umum yang menginginkan kehidupan yang sejahtera di masa 

yang akan datang. Bank bersedia memberikan bagi hasil dari 

hasil operasional dan nasabah. Tabungan ini bisa diambil 

sewaktu-waktu dengan mendapatkan hasil sesuai nisbah yang 

ditentukan. Bagi hasil yang diterima setiap bulan tidak sama 

sesuai dengan pendapatan untung bank. 

3) Tabungan wadi’ah 

Tabungan wadi’ah merupakan titipan yang sewaktu-waktu 

dapat diambil sesuai amanah dan lembaga keuangan mikro 

syariah, sehingga bank tidak memberikan bagi hasil dari 

keuntungan operasional dana penabung. Tetapi dalam keadaan 

tertentu pihak BPRS AL-Mabrur dapat memberikan bonus 

untuk penabung. 

4) Tabungan ONH 

Tabungan ONH merupakan tabungan haji yang ditujukan 

kepada umat islam yang akan menuaikan ibadah haji. 

Tabungan ini hanya dapat diambil pada saat akan 

melaksanakan ibadah haji. Pihak BPRS AL-Mabrur menjalin 



 

kerjasama dengan bank yang ditunjuk pemerintah sebagai 

pelaksanaan ONH (Ongkos Naik Haji). 

5) Tabungan-Ku 

Tabungan yang dipergunakan untuk anak-anak dan pelajar 

dengan perwalian orang tua, atau untuk kelompok arisan, 

kelompok tani dan peternak. 

b. Produk Pembiayaan (financing) 

1) Pembiayaan Murabahah 

Piutang yang diberikan dengan akad jual beli barang 

dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) 

yang telah disepakati bersama. Pembiayaan ini dilakukan 

dengan jangka maksimal 3 (tiga) tahun. Bank akan 

mendapatkan keuntungan dari margin penjualan yang telah 

disepakati bersama. 

2) Pembiayaan Mudharabah 

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atas dasar 

kerjasama usaha antara bank (sha>hibul ma>l) dan nasabah 

(mudha>rib) sebagai pengelola dana dengan nisbah bagi hasil 

yang disepakati dimuka. Jadi, modal sepenuhnya diberikan 

oleh bank dan nasabah sebagai pengelola usahanya. 

3) Pembiayaan Musyarakah 

Pembiayaan yang diberikan bank atas dasar akad kerjasama 

dengan para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka 



 

untuk tujuan mancari keuntungan dan dibagi sesuai nisbah 

yang disepakati. Dalam pembiayaan ini, masing-masing pihak 

memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa 

keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan 

kesepakatan.  

4) Pembiayaan Al Qa>rdhul Ha>san 

Pembiayaan yang bertujuan untuk membantu masyarakat 

yang kurang mampu dan orang yang terjerat hutang sedangkan 

mereka berkeinginan keras untuk melakukan usaha. Tujuan 

dari kerjasama ini adalah pengentasan masyarakat yang berada 

digaris kemiskinan agar dapat dikurangi sedikit demi sedikit. 

Nasabah tidak diwajibkan membayar keuntungan kepada bank 

atas laba dari usahanya, tetapi yang dikembalikan hanyalah 

pokok dana yang dipimjamnya.60 

B. Mekanisme Akad Tabungan Mudharabah di BPRS Al-Mabrur 

Babadan Ponorogo 

Pada BPRS AL-Mabrur terdapat akad tabungan mudharabahyaitu 

salah satu produk penghimpun dana (funding) dari masyarakat, dimana 

posisi nasabah sebagai sha>hibul ma>l(pemilik dana) sedangkan bank 

sebagai pengelola (mudha>rib). 

Pada awal pembukaan rekening tabungan sangat mudah, yaitu 

nasabah datang ke kantor atau pihak bank yang mendatangi nasabah dan 
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mengisi formulir pembukaan rekening tabungan. Dalam pembukaan 

rekening tabungan ini tidak dikenai biaya. Pihak bank juga selalu 

menjelaskan mekanisme tabungan mudharabahini.  

Adapun prosedur pelaksanaan yang ditetapkan di BMT Surya 

Kencana dalam melayani nasabah yang hendak melakukan pembiayaan, di 

antaranya adalah: 

1. Nasabah datang ke bank untuk mengajukan pembukaan rekening 

tabungan dengan akad mudharabah. 

2. Nasabah mengisi formulir permohonan pembukaan tabungan, 

menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP atau SIM) dan 

menandatangi akad tabungan sebagai bukti kerjasama antara nasabah 

dan bank. 

3. Kemudian nasabah memberikan setoran awal minimal Rp.25.000 dan 

setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000 

4. Nasabah mendapatkan fasilitas buku rekening tabungan dari bank.61 

Setelah persyaratan-persyaratan tersebut telah terpenuhi maka 

terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak, dari sana akad 

mudharabahmulai berlaku dalam tabungan ini. 

Formulir yang disediakan oleh BPRS AL-Mabrur pada pembukaan 

rekening tabungan menyebutkan berapa prosentase bagi hasil yang akan 

diperoleh masing-masing pihak yaitu antara nasabah (sha>hibul ma>l) 

dan bank (mudha>rib). Pihak bank juga mengatakan bahwa nasabah 
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mengetahui bagi hasil yang akan diperoleh masing-masing pihak. Porsi 

bagi hasil antara bank nasabah yaitu 60% : 40% porsi tersebut sudah 

ditetapkan oleh bank dan nasabah tinggal mengikuti kebijakan bank. 

Tetapi nisbah bagi hasilnya tidak dicantumkan dalam akad tersebut dengan 

alasan bahwa nisbah bagi hasil setiap bulan berbeda-beda tergantung 

pendapatan yang diperoleh bank BPRS AL-Mabrur. Tetapi nisbah tersebut 

selalu diberitahukan kepada nasabah setiap bulannya.62 

Berdasarkan hasil wawancara dengan mbak Rizky sebagai nasabah 

di BPRS AL-Mabrur bahwa saat melakukan permohonan pembukaan 

rekening ia tidak mengetahui isi akad yang dilakukan antara nasabah dan 

bank.  Dan tidak mengetahui nisbah bagi hasilnya yang penting 

tabungannya aman dan menambah setiap bulannya. Ia hanya 

menandatangi formulir tersebut dan menyerahkan syarat-syaratnya sesuai 

yang diminta oleh bank. Seperti yang disampaikan oleh mbak rizky 

bahwa: 

“kurang tau saya, kalau setahu saya jika penarikan tidak ada biaya 

tetapi saldonya selalu nambah setiap bulannya. Kalau untuk bagi 

hasil saya kurang tau karena waktu pertama buat itu tidak ada 

kejelasan.”63 

 

Menurut Bapak Mudi Karjo sebagai nasabah di BPRS yang sudah 

lama menabung juga tidak mengetahui akad yang dilakukan antara 

nasabah dan bank. Yang penting ia menabung dan uangnya aman daripada 
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disimpan dirumah. Sehingga ia tidak memperhatikan isi akad saat 

dijelaskan oleh CS. Seperti yang disampaikan bahwa: 

“enggak tau, ya katanya ada bagi hasilnya tapi tidak 

memperhatikan itu, yang penting aman tidak mengharapkan bagi 

hasilnya. Dan saya menabung disini sejak ini berdiri sampai saat 

ini.”64 

 

Shigat ijab qabul yang terjadi dalam akad tabungan 

mudharabahberbentuk tertulis, yakni pada saat nasabah mengisi serta 

menandatangani formulir pembukaan rekening tabungan. Dalam berkas 

pembukaan rekening tabungan telah termasuk aplikasi pembukaan yang 

berisi akad/perjanjian secara tertulis.65 

C. Sistem Bagi Hasil Tabungan di BPRS Al-Mabrur 

Bank islam dalam melaksanakan kontrak mudharabahmembuat 

kesepakatan dengan nasabah mengenai tingkat perbandingan keuntungan 

yang ditentukan dalam kontrak.66 Keuntungan adalah jumlah yang di dapat 

sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan yang harus terpenuhi 

adalah kadar keuntungan harus di ketahui, berapa jumlah yang dihasilkan. 

Keuntungan harus dibagi secara proposioanal kepada kedua pihak, dan 

proporsi (nisbah) keduanya harus sudah dijelaskan pada waktu melakukan 

kontrak. Sha>hibul ma>l berkewajiban untuk menanggung semua 

kerugian dalam akad mudharabahsepanjang tidak diakibatkan karena 

kelalaian mudha>rib. Porsi bagi hasil antara bank nasabah yaitu 60% : 

40% porsi tersebut sudah ditetapkan oleh bank dan nasabah tinggal 
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mengikuti kebijakan bank. Tetapi nisbah tersebut tidak dicantumkan 

dalam akad karena setiap bulan selalu berbeda-beda tergantung 

pendapatan bank. 

Bagi pihak bank yang akan menjalankan prinsip bagi hasil, maka 

harus membuat kesepakatan di awal perjanjian yang berkaitan dengan 

usaha yang akan dijalankan dan menetapkan bagi hasil yang disepakati. 

Usaha yang akan dijalankan harus usaha yang dibenarkan oleh syariah. 

Bagi hasil yang akan diperoleh nasabah merupakan suatu keuntungan 

bersih dari usaha yang dikerjakan. Karena bagi hasil merupakan 

keuntungan setiap bulan, maka besar kecil nominal bagi hasilnya akan 

mengalami naik turun. Tergantung pendapatan bank. Bagi hasil yang akan 

diperoleh nasabah tersebut akan masuk pada rekening tabungan nasabah 

setiap bulan.67 

Keuntungan tersebut harus sesuai dengan kesepakatan bersama 

tetapi dalam bank syariah porsi bagi hasil sudah ditetapkan oleh bank dan 

nasabah tinggal mengikuti kebijakan bank. Perhitungan bagi hasil juga 

harus terjadi dengan adanya kerelaan dimasing-masing pihak tanpa adanya 

unsur paksaan. Dalam BPRS AL-Mabrur mekanisme perhitungan bagi 

hasil dilakukan dengan revenue sharing (bagi pendapatan) yaitu 

penghitungan laba berdasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari 
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pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya 

usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.68 

BAB IV 

ANALISIS FATWA DSN MUI No. 02/ DSN-MUI/IV/2000 TENTANG 

TABUNGAN DI BPRS AL-MABRUR CEKOK PONOROGO 

A. Analisis Fatwa DSN no. 02/DSN-MUI/IV/2000 Mengenai Akad 

Mudharabah dalam Tabungan di BPRS Al-Mabrur 

  Dalam pelaksanaan akad pada sistem perbankan harus memenuhi 

berbagai ketentuan yang terkait dengan syarat dan rukunnya. Akad dalam 

perbankan yang memenuhi syarat dan rukunnya, maka akadnya dianggap 

sah. Dan sebaliknya apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya maka 

akadnya batal. Ketentuan dalam pelaksanaan transaksi atau akad yang 

disebut rukun dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa 

digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan atas dua kehendak. 

Susbtansi akad dalam perbankan adalah maksud dan tujuan yang ingin 

dicapai dalam akad yang dilakukan.69 

Keberadaan rukun dan syarat merupakan hal prinsip yang 

menentukan keabsahan penyusunan kontrak syariah. Ketentuan rukun dan 

syarat yang berlaku pada suatu perjanjian/perikatan tertulis adalah 

ketentuan rukun dan syarat yang berlaku pada akad. Perjanjian dapat 

                                                             
68 Nurhasanah, Mudharabah,140. 

69 Ismail Nawawi, Perbankan Syari’ah  (Surabaya: VIVPRESS, 2011), 227-237. 



 

dikatakan sudah terwujud jika rukun-rukun akad terpenuhi. Sedangkan 

dari segi keabsahan perjanjian masih tergantung apakah akad tersebut 

sesuai atau tidak dengan persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan 

hukum syara’.70 

Untuk menerapkan teori akad pada suatu kontrak perjanjian, maka 

prinsip-prinsip akad sebagaimana yang telah dibahas diatas harus 

terpenuhi. Pertama, dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah dinyatakan perbedaan rumusan istilah antara bank syariah dan 

bank konvensional. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari 

bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Sedangkan bank 

konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara 

konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri dari bank umum 

konvensional dan bank perkreditan rakyat. 

Tahapan dalam membuka tabungan dengan akad 

mudharabahdengan cara nasabah mengisi formulir pembukaan rekening 

dan menandatangani akad yang disediakan oleg pihak bank. Nasabah 

menyerahkan sejumlah uang yang akan ditabung dengan menyerahkan 

kembali formulir pembukaan tabungan yang telah diisi lengkap data 

identitas diri, beserta foto copy berkas yang dibutuhkan. Customer service 

akan memeriksa kembali formulir tersebut dan akan disesuaikan dengan 

kartu tanda penduduk nasabah, maka terjadilah kesepakatan antara kedua 
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belah pihak, dari sinilah akad mudharabahmulai berlaku. Setelah selesai 

nasabah akan memperoleh buku tabungan. 

Shigat ijab qabul yang terjadi dalam akad tabungan ini berbentuk 

tertulis, yakni pada saat nasabah mengisi formulir serta menandatanginya. 

Ijab qabul dinyatakan sah apabila kedua belah pihak sudah 

menandatangani formulir dan akad mudhrabah akan berlangsung diantara 

kedua belah pihak.  

  Dengan adanya akad akan muncul hak dan kewajiban antara pihak-

pihak yang bertransaksi. Dalam praktiknya di BPRS AL-Mabrur akad 

tabungan antara nasabah dan bank atau antara sha>hibul ma>l dengan 

mudha>rib tersebut dilakukan secara tertulis yang disetujui kedua belah 

pihak. Sehingga tidak ada unsur keterpaksaan antara nasabah dan bank. 

Maka akad tersebut dapat dikatakan sah sesuai ketentuan dari peraturan 

yang berlaku. 

  Jika dikaitkan dengan rukun dan syarat yang ada pada 

penghimpunan dana dengan akad mudharabahsecara teori dengan praktek 

yang dijalankan oleh BPRS AL-Mabrur terkait dengan rukun dan 

syaratnya maka pihak yang berakad antarasha>hibul ma>ldan 

mudha>ribharus cakap menurut hukum, dan tidak terpaksa hal ini sudah 

sesuai. Selain itu nasabah dan bank juga sudah memenuhi semu rukun dan 

syarat lainnya akad mudharabah. 

  Dari penelitian di lapangan apabila dikaitkan dengan fatwa dan 

teori, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dalam ketentuan akad 



 

penghimpunan dana dalam tabungan dengan akad mudharabahdi BPRS 

AL-Mabrur sudah sesuai dengan fatwa yang ada yaitu Fatwa DSN no. 

02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Akad tersebut dilakukan secara 

tertulis dan dipersetujui kedua belah pihak. Bahkan sebelum melakukan 

akad pihak bank menjelaskan mekanisme atau prosedur akad 

mudharabahyang dijalankan. 

B. Analisis Fatwa DSN no. 02/DSN-MUI/IV/2000 dalam Pembagian 

Nisbah Bagi Hasil di BPRS Al-Mabrur 

  Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan 

yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik 

modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya 

kerugian tersebut akibat keteledoran/kelalaian pengelola, maka si 

pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 

  Implementasi mudharabahdalam sistem perbankan menurut 

Firdaus dikategorikan sebagai berikut: pendapatan atau keuntungan 

tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad, 

pemilik modal tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan usaha, tetapi 

dibolehkan membuat usulan atau pengawasan. Mudha>ribmempunyai 

kekuasaan penuh untuk mengelola modal dan tidak ada batasan. 

  Uang yang ditabungkan akan dikelola dan di investasikan oleh 

pihak bank. Dalam hal ini pihak bank sebagai sha>hibul ma>l dan 

nasabah sebagai mudha>rib. Akad yang digunakan dalam investasi ini 

adalah akad mudharabah. Dari investasi ini maka pihak bank akan 



 

mendapatkan bagi hasil atas kerja sama yang telah dilakukan dengan 

mudha>rib. Bagi hasil yang diperoleh oleh bank akan dibagi kepada 

nasabah yang menabung ke bank. 

  Nisbah atau keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase 

antara kedua belah pihak. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan 

kesepakatan bukan berdasarkan porsi setoran modal. Nisbah keuntungan 

juga harus dituangkan dalam akad pembukaan tabungan rekening. 

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI tentang prinsip distribusi hasil dengan mitra 

Lembaga Keuangan Syariah boleh menggunakan prinsip bagi untung 

(Profit Sharing) maupun bagi hasil/pendapatan (Revenue Sharing). Bagi 

untung (Profit Sharing) adalah perhitungan bagi hasil yang berasal dari 

nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum dikurangi pajak penghasilan. 

Perhitungan bagi hasil dengan Revenue Sharing adalah berdasarkan nisbah 

dikali dengan pendapatan sebelumnya dikurangi biaya. 

  Dalam fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

mudharabah dijelaskan bahwa keuntungan mudharabah adalah jumlah 

yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini 

harus dipenuhi: a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh 

disyaratkan hanya untuk satu pihak. b. Bagian keuntungan proporsional 

bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak 

disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan 

sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. c. 

Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan 



 

pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan 

dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. 

  Dalam Fatwa DSN no. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan 

juga dijelaskan pada ayat empat (4) dan enam (6) bahwa Pembagian 

keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam 

akad pembukaan rekening. Serta pada ayat enam berbunyi Bank tidak 

diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan 

yang bersangkutan. 

  Tetapi pada praktiknya di BPRS AL-Mabrur nisbah tersebut tidak 

dicantumkan dalam akad pembukaan rekening. Nasabahhanya 

diberitahukan saat melakukan akad bahwa prosentase bagi hasilnya adalah 

60%:40% antara bank dan nasabah. Tetapi nisbah tersebut selalu 

diberitahukan kepada nasabah setiap bulannya.Sehingga nasabah 

mengetahui bagi hasil atau nisbah setiap bulannya. 

  Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa nisbah atau bagi 

hasil yang dipraktikkan di BPRS Al-Mabrur belum sepenuhnya 

mengakomodasi Fatwa DSN no. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Tabungan. Hal ini dikarena nisbah tersebut belum dituangkan dalam akad. 

 

 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari penjelasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Akad mudharabahmerupakan akad yang digunakan dalam tabungan di 

BPRS AL-Mabrur. Rukun dan syarat mudharabahdalam tabungan 

tersebut telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No.2 DSN-

MUI/IV/2000. Sehingga tabungan mudharabah di BPRS AL-Mabrur 

dikatan sah. 

2. Mekanisme bagi hasil dalam akad mudharabah yang dilakukan oleh 

BPRS AL-Mabrur dengan nasabahnya belum sepenuhnya sesuai fatwa 

DSN MUI No. 02/ DSN-MUI/IV/2000, dikarenakan nisbah bagi hasil 

yang telah disepakati antara bank dan nasabah tidak dituangkan dalam 

akad kontrak saat pembukaan rekening. 

B. Saran  

1. Bagi peneliti yang akan datang 

Bagi peneliti yang akan datang diharapkan dapat menambah dan 

memperluas wawasan serta refrensi sebagai bahan pertimbangan 

dalam melakukan penelitian selanjutnya. 

2. Bagi pihak BPRS AL-Mabrur Babadan Ponorogo 

Kepada pihak BPRS AL-Mabrur Babadan Ponorogo dalam 

melaksanakan praktik tabungan dengan akad mudharabah, maka pihak 



 

bank harus benar-benar teliti dalam melaksanakan tabungan ini. 

Terutama dalam menerapkan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dan 

lebih harus terbuka dalam memberikan informasi.Pihak bank 

seharusnya memberikan salinan akad kepada nasabahnya agar nasabah 

tersebut benar-benar memahami akadnya. 
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