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ABSTRAK 

ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI PRODUK TABUNGAN HAJI 

MABRUR TERHADAP WAITING LIST IBADAH HAJI  

Oleh : 

ERMAWATI 

 

Implementasi atau penerapan dari tabungan haji mabrur di Bank Syariah 

Mandiri, kantor cabang Kalianda, serta dampaknya terhadap Waiting List Ibadah Haji 

di Kabupaten Lampung Selatan, Memiliki tujuan target yang ditentukan dan 

permasalahan yang ada pada penerapan tabungan tersebut mengingat sebelumnya 

bank- bank menerapkan pembiayaan talangan haji yang kini telah di larang oleh 

kementrian agama keberadaanya, karena menyebabakan semakin panjangnya antrian 

haji di Indonesia, sekarang talangan haji tidak berlaku lagi. Sehingga penulis tertarik 

untuk meneliti bagaimana penerapan tabungan haji di bank-bank syariah dan 

bagaimana dampak dari dilarangannya pembiayaan haji yang keberadaannya sudah 

lama dalam produk tabungan haji, apakah dengan dihentikannya talangan haji dari 

tabungan haji dapat menjawab atas permasalahan panjangnya antrian haji. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Sistem Pengelolaan 

Tabungan Haji (Mabrur) Yang  diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri ? dan Apakah 

Penerapan Tabungan Haji Berpengaruh Terhadap Waiting List/ Daftar Tunggu Ibadah 

Haji Di Kabupaten Lampung Selatan?. Dengan tujuan dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui Sistem Pengelolaan Tabungan Haji (Mabrur) Yang  diterapkan 

oleh Bank Syariah Mandiri dan Penerapan Tabungan Haji Berpengaruh Terhadap 

Waiting List/ Daftar Tunggu Ibadah Haji Di Kabupaten Lampung Selatan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian  ini adalah deskriftif analisis, jenis 

penelitian ini yaitu kualitatif, sampel dalam penelitian ini yaitu 97 orang nasabah 

tabungan haji mabrur, penelitian ini mengunakan teknik pengumpulan data 

observasi,wawancara, kuesioner dan dokumentasi. 

Hasil penelitian yang diperoleh adalah sistem pengelolaan produk tabungan haji 

mabrur di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Kalianda menggunakan pendekatan 

the pool of approach, dimana tabungan ini menggunakan akad Mudharabah 

Muthlaqah. bagi hasil yang diberikan kepada nasabah yaitu 15% untuk nasabah dan 

85% untuk Bank Syariah Mandiri, dan Penerapan tabungan haji terhadap waiting 

list/daftar tunggu ibadah haji di Kabupaten Lampung Selatan, yang menyebabkan 

antrian haji/ waiting list semakin panjang tiap tahunnya disebabkan oleh dana 

talangan haji pada Produk Tabungan Haji, setelah talangan haji dihentikan tetapi 

nasabah produk tabungan haji setiap tahunnya tetap meningkat, tetapi disebabkan 

juga oleh taraf ekonomi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan  yang meningkat,  

tingginya animo  umat  Islam  untuk  berhaji,  juga karena biaya  haji Indonesia 

merupakan yang cukup murah dan masih dapat dijangkau oleh semua golongan.  

Kata kunci: Tabungan Haji, Waiting List. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Pada kerangka awal guna mendapatkan sebuah gambaran yang jelas dan 

mempermudah dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya ulasan terhadap 

penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah dari beberapa istilah yang 

berkaitan dengan judul skripsi ini. Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan 

tidak menjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah 

yang digunakan. Adapun judul skripsi ini yaitu : Analisis Dampak Implementasi 

Produk Tabungan Haji Mabrur Terhadap Waiting List Ibadah Haji (Studi 

Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kalianda, Kabupaten Lampung 

Selatan) maka terlebih dahulu ditegaskan hal-hal yang terkandung dalam judul 

tersebut : 

1. Analisis yaitu sebagai mana upaya mengelola sebuah data yang sudah tersedia 

kemudian diolah dengan statistic dan dapat digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah dalam penelitian. Analisis sudah dimulai sejak meruuskan 

dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus 

sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi 

peneliti sampai jika mungkin, teori yang graounded.
1
 

                                                             
      

1
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D (Bandung: Alfabeta, 2011), h.429 
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2. Implementasi yaitu merupakan serapan bahasa asing dalam bahasa Indonesia 

yang artinya pelaksanaan dan penerapan
2
 

3. Produk yaitu segala sesuatu yang di tawarkan, dimiliki, digunakan atau pun 

dikonsumsi sehingga mampu memuaskan keinginan dan kabutuhan termasuk 

di dalamnya berupa fisik, jasa, tempat, orang,gagasan serta organisasi.
3
 

4. Tabungan Haji Mabrur yaitu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Perbankan Tabungan adalah simpanan yang penarikanya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik 

dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

Tabungan haji Mabrur adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan pada saat nasabah menunaikan ibadah haji atau pada 

saat tertentu sesuai yang diperjanjikan simpanan ini menerapkan imbalan 

dengan sistem bagi hasil al-Mudharabah, produk tabungan mabrur terdapat 

pada Bank Syariah Mandiri. 

5. Waiting List (Daftar Tunggu) yaitu daftar jemaah haji yang telah mendaftar 

dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk 

menunaikan ibadah haji. Kuota haji adalah batasan jumlah Jemaah Haji 

                                                             
      

2
J.S Badudu, Kamus Kata-Kata Serapan Dalam Bahasa Indonesia (Jakarta: Kompas Media 

Nusantara, 2009), h.149 

      
3
Kotler Dan Keller, Manajement Pemasaran  Jilid 1 Edisi Ke 13( Jakarta:Erlangga, 2009), H.178 
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Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi berdasarkan 

ketetapan Organisasi Konferensi Islam (OKI).
4
 

6. Ibadah Haji yaitu Haji mempunyai dua pengertian, yaitu menurut bahasa arab 

dan istilah Syar’i makna haji menurut bahasa adalah maksud dan tujuan yang 

dimuliakan. Menurut istilah syar’i ialah mengunjungi baitul-haram untuk 

mengerjakan beberapa pekerjaan khusus seperti Thawaf, Sa’i, Wuquf di 

padang arafah, dan lain-lain.
5
 

 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan objektif 

a. Secara objektif, bagi penulis pentingnya meneliti masalah yang akan diteliti 

terkait dengan judul skripsi, hal ini dikarenakan peneliti ingin menganalisis 

implementasi atau penerapan dari tabungan haji mabrur di Bank Syariah 

Mandiri, kantor cabang Kalianda. Serta dampaknya terhadap Waiting List 

Ibadah Haji di Kabupaten Lampung Selatan, Memiliki tujuan target yang 

ditentukan dan permasalahan yang ada pada penerapan tabungan tersebut 

mengingat sebelumnya bank- bank menerapkan pembiayaan talangan haji 

yang kini telah di larang oleh Kementrian Agama keberadaanya, karena 

menyebabakan semakin panjangnya antrian haji di Indonesia, sekarang 

talangan haji tidak berlaku lagi. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti 

                                                             
      

4
Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 15,16,17. Tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler 
      

5
Khairul Abror, Fiqh Ibadah (Lampung: Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan, 2016), h.235 
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bagaimana penerapan tabungan haji di bank-bank syariah dan bagaimana 

dampak dari dilarangannya pembiayaan haji yang keberadaannya sudah 

lama dengan produk tabungan haji, apakah dengan tabungan haji dapat 

menjawab atas permasalahan panjangnya antrian haji. 

b. Judul skripsi ini dipilih karena keingintahuan penulis untuk mengetahui 

tentang penerapan dari tabungan haji mabrur di Bank Syariah Mandiri, 

kantor cabang kalianda. Serta dampaknya terhadap Waiting List Ibadah 

Haji di Kabupaten Lampung Selatan. 

2. Alasan Subyektif 

Judul yang akan diteliti sesuai dengan program studi penulis yaitu 

Perbankan Syariah, serta didukung oleh tersediannya literature atau referensi 

yang menunjang dalam usaha menyelesaikan skripsi ini baik primer maupun 

sekunder. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

  Menunaikan ibadah haji merupakan dambaan bagi setiap umat Islam diseluruh 

dunia, tidak terkecuali umat Islam di Indonesia. Indonesia merupakan Negara 

dengan jumlah penduduk beragama Islam terbanyak di dunia begitupun 

kecenderungan umat Islam Indonesia untuk bisa menunaikan ibadah haji teus 

meningkat dari tahun ketahun. Begitupun dengan Provinsi Lampung, salah satu 

Kabupaten yang ada di Lampung yaitu Lampung Selatan dengan Ibu Kota 

Kalianda yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam, pada setiap 
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tahunnya selalu berbondong-bondong dan saling berebut porsi keberangkatan 

ketanah suci mengingat keterbatasan kuota haji pada setiap tahunnya. Sehingga 

semakin lama mendaftarkan diri ke tempat pendaftaran setempat (Departemen 

Agama), semakin lama pula pelaksanaan dan daftar tunggunya sedangkan dana 

pengikat untuk mendapatkan porsi haji relatif juga besar. 

 Kondisi inilah yang menjadi keresahan sekaligus jadi tantangan bagi para calon 

jama’ah haji, di samping antrian daftar tunggu haji yang panjang para calon 

jama’ah haji juga merasa kesulitan dalam mengumpulkan dana yang relative besar 

jumlahnya untuk mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji.
6
  

 Butuh perencanaan yang cukup matang untuk mereka yang tidak cukup secara 

finansial tetapi mempunyai keinginan yang tinggi dalam memenuhi kewajiban 

ibadah ke tanah suci, di Indonesia mereka dapat melakukanya melalui Tabungan 

Haji yang disediakan oleh Bank-Bank Syariah, sehingga dapat diperoleh nomor 

porsi kursi haji tahun berikutnya dengan membayar melunasi Biaya Perjalanan 

Ibadah Haji (BPIH) yang merupakan sejumlah dana yang harus dibayar oleh 

warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.
7
 

 Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi: 

                              

                                                             
      

6
Makhdaleva Hanura Tajudin, Ade Sofyan Mulazid, “Pengaruh Promosi, Kepercayaan Dan 

Kesadaran Merek Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Tabungan Haji (Mabrur)     

Bank Syariah Mandiri KCP. Sawanagan kota depok”. Jurnal ekonomi islam, Vol. 8 No.1 (Januari-Juni 

2017), h. 20. 

      
7
Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2008 tentang Penyelengaraan Ibadah Haji   
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Artinya:”Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) 

maqam Ibrahim
8
 Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah 

dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu 

(bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah.
9
 

Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha 
Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. 

 

 Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan, yang 

dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana  masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan atau bentuk-bentuk klainnya  dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak. 

Tabungan adalah simpanan yang penarikanya hanya dapat dilakukan menurut 

syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro 

dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sama halnya dengan giro, 

mekanisme tabungan yang dibenarkan oleh DSN bagi bank syariah adalah 

tabungan yang berdasarkan prinsip Muhdarabah dan Wadiah.
10

  

Bank syariah pada dasarnya mempunyai tiga fungsi utama yaitu menghimpun 

dana, menyalurkan dana, dan jasa perbankan. Dalam fungsinya pada menghimpun 

dana salah produk yang ada pada Bank Syariah Mandiri adalah Tabungan. Ada 

beberapa jenis Tabungan di Bank Syariah Mandiri antara lain Tabungan 

Pendidikan, Tabungan Cendikia, Tabungan Dollar, Tabungan Simpatik, Tabungan 

                                                             
      

8
Ialah: tempat Nabi Ibrahim a.s. berdiri membangun Ka'bah. 

      
9
Yaitu: orang yang sanggup mendapatkan perbekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat 

jasmani dan perjalananpun aman. 

      
10

Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawijaya, Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan Syariah (Jakarta: 

Selemba Empat, 2016), h.  94. 
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Mabrur dan sebagainya. Salah satu yang ada yaitu Tabungan Mabrur, BSM 

Tabungan Mabrur yaitu Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu 

proses pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Dengan harapan dapat memberikan 

manfaat yaitu aman dan terjamin, kemudahan perencanaan pencapaian dana haji, 

kemudahan mendaftrakan haji melalui online SISKOHAT Kemneterian Agama. 

Dengan syarat pembukaan rekening yaitu Kartu Identitas KTP/SIM dan NPWP. 

BSM Tabungan Mabrur dalam kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dengan 

menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah, dengan bagi hasil kompetitif, 

minimum setoran awal Rp100.000.-, saldo minimum Rp100.000.-. Saldo 

Minimum didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp25.100.000.- atau sesuai 

ketentuan Kementrian Agama, serta tidak diperbolehkan melakukan penarikan 

saldo Tabungan Mabrur kecuali dalam keadaan darurat. Pendaftaran bebas biaya 

pembukaan rekening dan bebas biaya administrasi. Jika penutupan rekening bukan 

karena penyetoran BPIH atau pembayaran umrah, dikenakan sebesa Rp25.000.
11

 

Potensi jamaah haji Indonesia sangat besar, jumlah kuota haji Indonesia yaitu 

221.000 ribu orang, dan kuota haji untuk Provinsi Lampung sebesar 7074 orang 

pada tahun 2017.
12

 Kementerian Agama RI dalam bukunya Petunjuk Teknis 

Penyelenggaraan Haji menyebutkan, bahwa pendaftaran haji dibuka sepanjang 

tahun. Hal ini dilakukan dengan menggunakan prinsip first come first served, 

                                                             
     

11
Www.Bank Mandiri.co.Id. (05 September 2017) 

      
12

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 75 Tahun 2017 tentang Penetapan Kuota Haji 

tahun 1438 H/ 2017 M 
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sesuai dengan nomor urut porsi yang telah terdaftar dalam Sistem Komputerisasi 

Haji Terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama.
13

  

Mengenai mengapa ada orang yang sudah mendaftar untuk naik haji tetapi baru 

berangkat naik haji setelah bertahun-tahun, ini karena adanya kuota haji. Karena 

adanya kuota haji,
14

 maka tidak semua orang bisa langsung berangkat haji pada 

tahun berjalan. Hal ini terjadi karena panjangnya daftar antrian di Indonesia atau 

yang sering disebut dengan daftar tunggu (waiting list)
15

. Waiting list merupakan 

polemik yang sangat menjadi kendala bagi para calon jemaah haji. Jika umat Islam 

Indonesia pada zaman dahulu menunaikan ibadah haji dengan menggunakan kapal 

layar memakan waktu berbulan-bulan, bahkan sampai dua tahun, maka yang 

terjadi saat ini justru sebaliknya. Fasilitas seperti pesawat terbang sudah dapat 

memungkinkan jemaah haji tiba di Arab Saudi lebih mudah dan cepat, namun 

waktu menunggu jadwal keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji mencapai 

puluhan tahun karena adanya daftar tunggu ini.
16

 

       Pada tahun 1438 H/ 2017 M, kuota haji di propinsi lampung sebanyak 7103 

sedangkan kuota haji Indonesia sendiri sebanyak 221.000, terdiri atas 204.000 

                                                             
      

13
Departemen Agama RI, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Haji :Pendaftaran, Dokumen, 

Akomodasi, dan Perjalanan Haji (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 

2009), h. 5. 
      

14
Kuota haji adalah batasan jumlah Jemaah Haji Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah 

Kerajaan Arab Saudi berdasarkan ketetapan Organisasi Konferensi Islam (OKI). (Peraturan Menteri 

Agama Nomor 14 Tahun 2012). 

      
15

Daftar tunggu (waiting list) adalah daftar jemaah haji yang telah mendaftar dan mendapatkan 

nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji. (Peraturan Menteri Agama 

Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 17).  

      
16

Nida Farhanah, “Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Haji Di Indonesia”. Jurnal 

Studi Agama Dan Masyarakat, Vol 12, Nomor 1(Juni 2016), h.58. 
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untuk jemaah haji reguler dan 17.000 untuk jemaah haji khusus.
17

 Namun pada 

prakteknya, setiap tahun jumlah jemaah yang ingin menunaikan ibadah haji selalu 

lebih banyak dibanding kuota yang disediakan. Meski mendapat kuota terbanyak, 

jumlah itu masih dirasa kurang karena antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk 

menunaikan ibadah haji. Para calon jamaah Haji dalam perkembangannya dapat 

menjadi komoditas bisnis perbankan dengan tawaran sistem pembiayaan talangan 

haji. Dalam hal ini calon jamaah haji mendapatkan fasilitas pinjaman dana untuk 

dapat mendaftarkan pergi haji sehingga segera mendapat porsi haji.
18

 

 
Sumber Data diolah :Bank Syariah Mandiri Kacab Kalianda 

Gambar 1.1 

Jumlah Nasabah Talangan Haji dan Tabungan Haji 

 

 

Dengan kata lain, bisnis perbankan menangkap kesempatan pasar yang bagus 

untuk memperluas nasabah, sejak diberkukannya sistem talangan haji mendapat 

banyak kritikan dari berbagai pihak. Pihak perbankan mendasarkan produk ini 

                                                             
      

17
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 75 Tahun 2017 tentang Penetapan Kuota Haji 

tahun 1438 H/ 2017 M. 
      

18
Zubaedi, “Analisis Problematika Manajement Pelaksanaan Haji Indonesia”. Jurnal Manhaj, Vol. 

4, Nomor 3 (September-Desember 2016), h. 198.  
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kepada fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor No. 29/ DSN-

MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang pembiayaan pengurusan haji oleh LKS 

(Lembaga Keuangan Syariah).
19

 

Tabel 1.1 

Daftar Kuota Haji Reguler Perkabupaten di Lampung Tahun 2017 

 

No Kabupaten Kuota Jamaah Cadangan 

1 Bandar Lampung 1898 67 

2 Metro 436 27 

3 Lampung Selatan 312 19 

4 Lampung Tengah 1020 48 

5 Lampung Utara 665 39 

6 Lampung Barat 127 13 

7 Lampung Timur 878 40 

8 Tulang Bawang 252 16 

9 Tanggamus 323 19 

10 Way Kanan 251 14 

11 Pesawaran 120 11 

12 Tulangbawang Barat 241 19 

13 Mesuji 66 9 

14 Pringsewu 454 25 

15 Pesisir Barat 60 8 

Sumber data Kemenag lampung selatan 

Konsep awalnya, dana talangan haji tersebut diberikan kepada umat Islam 

untuk memberikan kemudahan dalam pendaftaran haji. Tetapi kemudian justru 

                                                             
     

19
Abdul Ghofur Anshori, Payung Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia (Yogyakarta: UIII Press, 

2007), h. 146. 
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menimbulkan dampak yang cukup pelik yaitu penumpukkan calon jamaah haji dan 

antrean keberangkatan yang begitu panjang. Sistem dana talangan tersebut 

bertujuan agar calon jamaah haji dapat memperoleh porsi haji, karena bank 

memberikan bantuan pelunasan setoran haji dengan penyertaan kewajiban 

angsuran cicilan pinjaman selama jangka waktu tertentu. Dengan dana talangan 

tersebut maka jamaah bisa mendapatkan jatah kursi dari biaya sistem 

komputerisasi haji terpadu (Siskohat). 

Berdasarkan hal itu, maka pada 19 Mei 2016. Menteri Agama Republik 

Indonesia Lukman Hakim Saifuddin melarang diberlakukananya pembiayaan 

talangan haji oleh lembaga keuangan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri 

Agama Republik Indonesia Nomor 24  Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran 

Biaya Penyelanggaraan Ibadah Haji. Pasal 6A yang berbunyi ” BPS BPIH dilarang 

memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak 

langsung.”
20

 Sehingga sekarang talangan haji tidak berlaku lagi dan perbankan 

mengganti pembiayaan talangan haji dengan produk tabungan haji. Sehingga 

penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan tabugan haji di bank-bank 

syariah dan bagaimana dampak dari dilarangannya pembiayaan haji yang 

keberadaannya sudah lama dengan produk tabungan haji, apakah dengan tabungan 

haji dapat menjawab atas permasalahan panjangnya antrian haji. 

                                                             
      

20
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran BPIH  



12 
 

 Dari latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat dari penelitian ini 

membahas Tentang Analisis Dampak Implementasi Produk Tabungan Haji 

(Mabrur) Terhadap Waiting List Ibadah Haji (Studi Di Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Kalianda, Lampung Selatan) 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Sistem Pengelolaan Tabungan Haji (Mabrur) Yang  diterapkan oleh 

Bank Syariah Mandiri ? 

2. Bagaimana Dampak Penerapan Tabungan Haji Terhadap Waiting List/ Daftar 

Tunggu Ibadah Haji Di Kabupaten Lampung Selatan? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan  

a. Untuk mengetahui Sistem Pengelolaan Tabungan Haji (Mabrur) Yang  

diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri  

b. Untuk mengetahui Dampak Penerapan Tabungan Haji Terhadap Waiting 

List/ Daftar Tunggu Ibadah Haji Di Kabupaten Lampung Selatan 

2. Manfaat  

a. Manfaat Teoretis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan 

tentang Pengelolaan tabungan Haji yang dapat memberikan syafaat bagi 

masyarakat luas dan sebuah produk yang dapat terus dikembangkan oleh 
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dunia perbankan mengikuti perkembangan zaman. Serta, dapatmenjadi salah 

satu pembelajaran dalam pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah bagi 

Pemerintah khususnya Kementerian Agama Bidang Penyelenggaraan Haji 

dan Umrah. 

b. Manfaat Praktis  

1) Bagi Penulis 

a) Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar S.E 

b) Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan dalam bidang 

perbankan 

c) Untuk menerapkan teori yang telah diperoleh dengan praktek yang 

ada dilapangan 

2) Bagi Bank Syariah Mandiri 

a) Menerapkan konsep dan strategi peningkatan pelayanan dari produk 

tabungan haji 

b) Meningkatkan keunggulan dan kemudahan dari produk tabungan 

mabrur yang sudah ada 

3) Bagi Pembaca 

 Dapat bermanfaat sebagai penambah wawasan dan referensi untuk 

memilih tabungan haji yang cocok dan sesuai dengan kemampuan yang 

dimiliki. 
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F. Metode Penelitian  

1. Desain Penelitian 

 Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif,  yaitu suatu  

metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, 

suatu sistem pemikiran  atau   suatu   kelas  peristiwa  pada  masa  

sekarang.
21

 Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif yang merupakan 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan 

untuk meniliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (Gabungan).
22

 Metode 

penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami 

sesuatu di balik fenomena yang belum diketahui. Data berasal dari bermacam 

sumber biasanya dari wawancara dan pengamatan. Peneliti di sini 

mengumpulkan data dan menyajikannya sedemikian rupa sehingga para 

Informannya dibiarkan berbicara, tujuan adalah mendapatkan laporan apa 

adanya. Kemudian kondisi yang diuraikan harus relavan, khususnya dengan 

situasi yang ada, jadi teori dapat dijadikan sebagai kendali (kontrol) atas 

perlakuan terhadap fenomena yang ada.
23

 

2. Lokasi Penelitian 

                                                             
      

21
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek (Jakarta: Bina 

Aksara, 2009), h. 11. 

      
22

Ibid. h. 5. 

      
23

Ibid. h. 5. 
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 Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kalianda, 

Lampung Selatan yang terletak di Jl. Raden Intan No. 55 E-G, Kalianda, 

Lampung Selatan, Lampung-35513 No. Telepon: (0727) 323366 dan 

Kementrian Agama Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kabupaten 

Lampung Selatan. 

3. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif, yang dimaksud 

penelitian Kualtatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-

penemuan yang tidak dapat di capai (diperoleh) dengan menggunakan 

prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari Kuantifikasi (Pengukuran).
24

 

Adapun sifat penelitian ini bersifat Deskriptif analisis yakni menggambarkan 

data-data yang dianalisis untuk mengambil keputusan lebih lanjut. 

4. Pupulasi dan Sampel 

a. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek 

yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh penulis untuk mempelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
25

 Populasi dari penelitian ini adalah Seluruh 

Karyawan Bank Syariah Mandiri dan Pegawai Bidang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah Kementrian Agama 

                                                             
      

24
Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi (Yogyakarta: Pustakabarupress, 

2015), h. 21. 

      
25

Ibid. h.80. 
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Kabupaten Lampung Selatan, Seluruh nasabah tabungan haji yaitu 

berjumlah 3678 orang. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dan jumlah karakteristik yang ada 

pada populasi tersebut. Sampel yang digunakan berjumlah 97 orang 

yang dihasilkan dari perhitungan menggunakan rumus Slovin dengan 

sistem Purposive Sampling. Yaitu dipilih dengan pertimbangan pihak 

yang dapat memberikan informasi secara mendalam, sampel pada 

penelitian kualitatif bukan dinamakan responden tetapi sebagai 

narasumber, atau partisipan, informan.
26

  

 

  
 

    2     

  
    

      (   )2        

n  = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi 

e  = Margin Eror 

 

5. Sumber Data 

a. Data Primer 

 Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh 

langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran 

                                                             
      

26 Ibid. h. 215 
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atau pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber 

informasi yang di cari, sumber data primer
27

 dalam penelitian ini 

penulis peroleh dengan cara mencari data dan informasi melalui 

wawancara dengan pihak Kementrian Agama bidang penyelenggaraan 

Haji dan Umrah serta pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Kalianda. 

b. Data Sekunder  

 Sumber data sekunder atau tangan kedua adalah adalah data yang 

diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari 

subyek penelitiannya, data yang diperoleh dari literatur - literature 

kepustakaan, seperti buku, majalah, jurnal, laporan keuangan publikasi 

perusahaan, artikel, buku-buku sebagai teori .  

6. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam tahap pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai 

berikut: 

a. Observasi 

 Teknik observasi adalah penelitian dengan melakukan pengamatan 

menyeluruh serta mencermati dan melakukan pencatatan  data atau 

informasi yang sesuai dengan konteks penelitian yang diharapkan 

dapat menjelaskan atau menggambarkan secara luas dan rinci tentang 

masalah yang di hadapi. 

                                                             
      

27
Ibid. h. 8. 
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 Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan-kegiatan yang 

berlangsung di Bank Syariah Mandiri KCP kalianda yaitu peneliti 

dapat berperan sebagai Costumer Service mengamati proses terjadinya 

pembukaan Rekening Tabungan Haji, syarat-syarat pembukaan 

Rekening, pelayanan Bank Terhadap nasabah Tabungan Haji ketika 

menarik Tabungan.  

b. Wawancara  

 Penelitian ini merupakan proses untuk memperoleh informasi 

dengan cara cara tanya jawab secara tatap muka antara peneliti ( 

sebagai pewawancara dengan atau tidak menggunakan pedoman 

wawancara ) dengan subjek yang di teliti. Untuk mendapatkan 

informasi yang sesuai dengan harapan peneliti, maka dibutuhkan 

waktu yang relatif lama dalam melakukan proses wawancara yang 

sedetail-detailnya dan hal ini bisa berlangsung secara berulang-ulang 

untuk menjawab pertanyaan yang sudah didesain untuk mengetahui 

respon subyek atas pertanyaan tertentu. Peneliti memberikan 

kebebasan kepada subyek untuk menjawab pertanyaan sesuai maksud 

mereka, pertanyaan yang di ajukan bisa tidak terstruktur, terbuka dan 

sangat fleksibel. Bahkan bisa berkembang sesuai situasi yang sedang 

terjadi, berbeda dengan angket atau kuesioner dalam menjawabnya 
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pilihan jawaban sudah tersedia.
28

 yaitu dengan melakukan tanya jawab 

langsung mengenai permasalahan yang diteliti dengan 

Pimpinan/Manager dan Branch Operator dan Service Manager serta 

Nasabah Tabungan Haji Bank Syariah Mandiri Kacab Kalianda, serta 

Pimpinan Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah 

Kementrian Agama Kabupaten Lampung Selatan  

c. Kuesioner 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang 

dijadikan responden untuk menjawabnya, skala yang digunakan 

penulis dalam membuat kuesioner adalah skala Guttman. 

d.  Dokumentasi 

     Teknik dokumentasi yaitu Teknik pengumpulan data ini digunakan 

untuk mendapatkan data melalui dokumen-dokumen yang ada di Bank 

Syariah Mandiri KCP kalianda, seperti profil bank, jenis jenis produk, 

visi misi dan data lain yang diperlukan serta Kantor Kementrian 

Agama bidang Urusan Haji dan Umrah yaitu jumlah jamaah haji dari 

tahun ke tahun, jumlah jamaah yang dan bank yang digunakan dalam 

menyetor BPIH. 

 

 

                                                             
      

28
Ibid. h. 31. 
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7. Teknik Analisis Data 

 Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah 

pengolahan data dan analisa data. Yang dimaksud dengan analisa data adalah 

proses mencari dan menyusun data yang telah diperoleh dari hasil observasi 

dan wawancara dengan cara mempelajari berbagai literatus yang ada dan 

menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola dan selanjutnya 

dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode Induktif.
29

 Data 

dikelompokkan berdasarkan jenis dan sumbernya, penganalisaan data 

dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu 

menguraikan dengan fakta yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan 

teori yang ada Tentang Implementasi Produk Tabungan Haji (Mabrur) 

Terhadap Antrian Porsi Haji. Data yang telah terkumpul dianalisis secara 

induktif selama penelitian berlangsung dengan mengolah bahan empirik, 

supaya dapat disederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, 

dipahami dan diinterpretasikan. Data diinterpretasikan untuk  memperoleh  

makna  dan  implikasi  hubungan  yang  ada. Analisis  induktif dimulai 

dengan terlebih dahulu merumuskan sejumlah permasalahan kedalam 

beberapa pertanyaan yang dijadikan tujuan penelitian. 

 

 

 

                                                             
      

29Ibid. h. 78 
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G. Tinjauan Pustaka 

 Sebelum masuk lebih jauh mengenai pembahasan penelitian ini, ada beberapa 

penelitian terdahulu yang mengangkat pembahasan yang hampir sama dengan 

penelitian penulis, namun tentunya ada sudut perbedaan dalam hal pembahasan 

maupun objek kajian, adapun isi penelitian tersebut yaitu: 

1. FAIZA,”Sistem Pengelolaan Tabungan Mabrur Bank Syariah Mandiri Cabang 

Ciputat”.. Pembahasan dan objek yang diteliti yaitu sistem pengelolaan 

tabungan haji BSM Cabang Ciputat dengan hasil penelitian yaitu bahwa sistem 

pengelolaan di bank tersebut sudah berjalan dengan baik dan benar, hal ini 

dapat dilihat pada petumbuhan yang signifikan setiap tahunnya.
 
Adapun sistem 

pengelolaan tabungan haji mabrur di Bank Syariah Mandiri yaitu dengan 

memberikan kemudahan pada nasabahnya agar bisa mewujudkan suatu 

keinginanya mendapatkan nomor porsi dan berlanjut mewujudkan impian para 

jamaah haji pergi ketanah suci.
 30

 

2. Dyah Eka Putri,” Strategi Dan Peran Customer Service Dalam Upaya 

Meningkatkan Jumlah Nasabah Tabungan Mabrur Di Bank Syariah Mandiri 

Kc Ajibarang Banyumas”. Penelitian Dyah Pembahasan dan objek yang di teliti 

yaitu strategi pemasaran dan pelayanan yang dilakukan Customer Service 

dalam meningkatkan jumlah nasabah Tabungan Mabrur serta peran dan 

hambatan Customer Service dan cara mengatasi hambatan tersebut. Hasil 

                                                             
      

30
FAIZA, ”Sistem Pengelolaan Tabungan Mabrur Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat. (Skripsi 

program Sarjana Ekonomi Syariah, UIN Syarif Hidayatullah,  Jakarta,  2016). 
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penelitian tersebut yaitu strategi marketing produk Tabungan Mabrur Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang memakai strategi marketing mix. 

Namun sebelum melakukan cross selling (penjualan silang), customer service 

melakukan situation questionterlebih dahulu, yaitu menggali fakta dan latar belakang 

mengenai nasabah. Cara ini bertujuan agar produk yang ditawarkan tepat sasaran, juga 

mengoptimalkan pelayanan yang diberikan, agar nasabah merasa puas dan akan 

memudahkan costomer service dalam memasarkan produk tabungan mabrur.
 31

 

3. Ratih Maria Suci,”Strategi Pelayanan Produk Tabungan Mabrur dalam 

Meningkatkan Loyalitas Nasabah pada PT Bank Syariah Mandiri Kcp 

Ungaran”. Penelitian ratih yang di teliti yaitu Strategi Pelayanan Produk 

Tabungan Mabrur dalam Meningkatkan Loyalitas Nasabah pada PT Bank 

Syariah Mandiri Kcp Ungaran dengan hasil penelitian yaitu prosedur mengenai 

pembukaan rekening Tabungan Mabrur sama dengan teori-teori yang telah ada 

mengenai pembukaan rekening bank syariah yaitu antara lain: mengisi formulir 

pembukaan rekening Tabungan Mabrur BSM dengan lengkap, membawa kartu 

identitas diri yaitu KTP dan NPWP dan bersedia menandatangai beberapa 

persetujuan yang ditujukan bank kepada nasabah. Strategi pelayanan Tabungan 

Mabrur dalam meningkatkan loyalitas nasabah Bank Syariah Mandiri KCP 

Ungaran, antara lain: 1. Karyawan berpenampilan rapi, bersih dan menarik, 2. 

Kemudahan dalam proses pembukaan rekening dan termasuk jika terjadi 

                                                             
      

31
Dyah Eka Putri, ”Strategi Dan Peran Customer Service Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah 

Nasabah Tabungan Mabrur Di Bank Syariah Mandiri Kc Ajibarang Banyumas”. (Tugas Akhir 

program Ahli Madya Ekonomi Syariah, IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2016). 
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kesulitan dalam setoran awal BPIH, 3. Memberikan hadiah menarik kepada 

nasabah setia Tabungan Mabrur,4 Memaksimalkan kerjasama dengan instansi 

yang terkait produk Tabungan Mabrur (Departemen Agama Kabupaten 

Semarang).
32

 

 Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yang sudah 

dilakukan yaitu terletak pada:  

1. Perbedaan yang akan  penulis teliti dengan hasil penelitian milik Faiza yaitu 

terletak pada pengaruh dari penerapan tabungan haji BSM terhadap Waiting 

List ibadah haji di Lampung Selatan, sedangkan penelitian Faiza hanya meneliti 

penerapan tabungan haji saja. Dengan menggunakan Metode Penelitian bersifat 

deskriptif analisis, jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, sumber data 

yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, teknik yang digunakan 

observasi, wawancara dan dokumentasi.  

2. Perbedaan yang akan  penulis teliti dengan hasil penelitian milik Dyah yaitu 

terletak pada pengaruh dari penerapan tabungan haji BSM terhadap Waiting 

List ibadah haji di Lampung Selatan, sedangkan Penelitian Dyah Pembahasan 

dan objek yang di teliti yaitu strategi pemasaran dan pelayanan yang dilakukan 

Customer Service dalam meningkatkan jumlah nasabah Tabungan Mabrur serta 

peran dan hambatan Customer Service dan cara mengatasi hambatan tersebut. 

                                                             
      

32
Ratih Mara Suci, “Strategi Pelayanan Produk Tabungan Mabrur dalam Meningkatkan Loyalitas 

Nasabah pada PT Bank Syariah Mandiri Kcp Ungaran”. (Tugas Akhir program Ahli Madya Ekonomi 

Syariah IAIN Salatiga, Salatiga, 2016). 
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Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, jenis penelitian yang digunakan 

yaitu kualitatif, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, 

teknik yang digunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

3. Perbedaan yang akan  penulis teliti dengan hasil penelitian milik Ratih yaitu 

terletak pada pengaruh dari penerapan tabungan haji BSM terhadap Waiting 

List ibadah haji di Lampung Selatan, sedangkan penelitian ratih yang di teliti 

yaitu Strategi Pelayanan Produk Tabungan Mabrur dalam Meningkatkan 

Loyalitas Nasabah pada PT Bank Syariah Mandiri Kcp Ungaran, dengan 

Metode Penelitian bersifat deskriptif analisis, jenis penelitian yang digunakan 

yaitu kualitatif, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, 

teknik yang digunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.  

 

H. Kerangka Pemikiran 

 Tingginya minat masyarakat dalam menunaikan ibadah haji sehingga 

menciptakan inovasi baru dalam dunia perbankan yaitu Produk Tabungan Haji, 

salah satunya yaitu Bank Mandiri Syariah dengan mengeluarkan Produk Tabungan 

Haji dengan nama Tabungan Mabrur,  Kuota haji didapatkan Indonesia dari 

pemerintah Arab Saudi setiap tahunnya tidak mampu memberangkatkan seluruh 

jamaah haji, begitupun dengan Porsi haji yang ditetapkan oleh pemerintah untuk 

setiap Provinsi yang ada di Indonesia. Belajar dari Produk Talangan Haji yang 

diduga menyebabakan daftar tunggu (Waiting List) menjadi lama, sehingga 

sekarang talangan haji tidak berlaku lagi dan perbankan mengganti pembiayaan 
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talangan haji dengn produk tabungan haji. Penulis tertarik untuk meneliti 

bagaimana penerapan tabugan haji di bank-bank syariah dan bagaimana dampak 

dari dilarangannya pembiayaan haji yang keberadaannya sudah lama digantikan 

dengan produk tabungan haji, apakah dengan diberlakukannya tabungan haji dapat 

menjawab atas permasalahan panjangnya antrian haji. Dari penjelasan diatas dapat 

lihat pada gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1.2 

Implementasi Produk Tabungan Haji (Mabrur) Terhadap Waiting List 

Ibadah Haji Di Kabupaten Lampung Selatan 

 

 

I. Sistematika Penulisan 

 Adapun sistematika penyusunan yang dimaksud adalah seperti yang diuraikan 

dibawah ini agar dapat kejelasan arah pemahasan.  

BAB I PENDAHULUAN 

Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Kalianda, Lampung Selatan 

Produk Tabungan 

 Haji (Mabrur)

Waiting List 

Ibadah  Haji di 

Kabupaten 

Lampung Selatan 

Kuota haji 

Porsi Haji 
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 Sebagaimana gambaran umum tentang penulisan skripsi pada bab ini diuraikan 

penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta tinjauan pustaka. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Berisi tentang Landasan Teori tentang sub-sub teori pengertian Produk 

Tabungan, Pengertian Produk Tabungan Haji, Pengertian Haji, Syarat dan Rukun 

Haji dan Kerangka Pemikiran. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Berisi Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Jenis dan Pendekatan, Subjek 

dan Objek Penelitian, Teknik Pengolahan Data, Teknik Analisis Data dan Lokasi 

Penelitian. 

BAB IV PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 Berisi tentang hasil penelitian dan analisis data dalam bentuk uraian-uraian 

secara deskriftif dengan prosedur-prosedur non statistik. 

BAB V PENUTUP 

 Dalam bab ini penulis membahas dengan membuat kesimpulan dari hasil 

penelitian yang merupakan jawaban dari perumusan masalah diatas. Selain itu, 

memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas untuk 

memperoleh solusi dari permasahan itu.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Teori Sistem
1
 

Sistem merupakan sebagian tata hubungan di antara dua atau lebih 

komponen (unsur) yang sifat saling mempengaruhi (independent components) 

Saling ketergantungan kesekian objek (komponen) tersebut membentuk suatu 

keadaan yang nyata atau suatu kesatuan (etinity). Komponen tersebut selalu 

dalam keadaan berfungsi atau bergerak membuat kesatuan di dalam keadaan 

seimbang dan berfungsu (home astatis). 

Istilah sistem menunjuk pada dua hal, yaitu pada wujud (entitas) atau 

benda yang memiliki tata aturan atau susunan struktural dari bagian-bagiannya, 

yang kedua, menunjuk pada suatu rencana, metode, alas atau tata cara mencapai 

sesuatu. 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa sistem terbagi menjadi dua bagian, yaitu 

sistem sebagai suatu wujud (entitas), dan sistem sebagai metode.
2
 

a. Sistem sebagai wujud (entitas) 

Suatu sistem biasa dianggap merupakan “suatu himpunan bagian yang saling 

berkaitan yang membentuk suatu keseluruhan yang rumit atau saling 

kompleks tetapi merupakan suatu kesatuan”. 

                                                             
     1 FAIZA, ”Sistem Pengelolaan Tabungan Mabrur Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat. (Skripsi 

program Sarjana Ekonomi Syariah, UIN Syarif Hidayatullah,  Jakarta,  2016).h.27. 

     
2
Ibid. h.15. 

27 
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Jadi, yang dimaksud sistem sebagai suatu wujud disini adalah sistem 

yang terbentuk atas sekumpulan bagian-bagian. Misalnya, manusia, mobil, 

jam, lembaga pemerintah dan lain-lain. 

b. Sistem Sebagai suatu metode 

Sistem dalam arti wujud (entitas) bersifat Deskriptif, konsep 

pengertian sistem sebagai suatu metode ini dikenalkan dengan pengertian 

umum sebagai pendekatan sistem (sistem approach). Pada dasarnya 

pendekatan ini merupakan penerapan metode ilmiah didalam usaha 

memecahkan masalah. 

1. Unsur-Unsur Sistem 

Unsur-unsur yang mewakili suatu sistem secara umum adalah masukan 

(input), pengelolaan (processing) dan keluaran (output). Disamping itu satu 

sistem senantiasa tidak terlepas dari lingkungan sekitarnya. Maka umpan balik 

(feedback) dapat berasa dari output tetapi dapat juga berasal dari lingkungan 

sekitarnya.
3
 

a. Input (masukan), proses dimana segala macam data atau bahan yang 

dibutuhkan dikemukakan, kemudian data-data yang terkumpul mengalami 

sebab proses untuk dapat mengahasilkan output (keluaran) sistem yang 

dimaksud. 

b. Procces (proses), dimana segala macam kegiatan dikelola atau dijalankan 

sesuai dengan tujuan tertentu. Salah satu contohnya adalah proses pelatihan, 

                                                             
      

3
Ibid. h. 68. 
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agar suatu proses dapat berjalan baik, maka perlu adannya sistem media baik 

tulisan, ataupun metode yang digunakan dalam proses sebuah pelatihan serta 

materi pelatihan yang digunakan untuk proses sebuah pelatihan yang 

digunakan untuk diproses agar sesuai dengan tujuan. 

c. Ouput (keluaran), hasil dari input dan proses yang telah dilakukan apakah 

sesuai dengan tujuan dan tujuan dari terbentuknnya sebuah sistem. Dari 

keluaran tersebut mengalami proses timbal balik (feedback) dan dapat 

dijadikan sebagai evaluasi mendatang yang merupakan dari input 

selanjutnnya, organisasi dipandang sebagai suatu sistem yang tentunnya akan 

memiliki semua unsur-unsur ini. 

2. Ciri-Ciri Sistem
4
 

Ciri adalah tanda-tada khusus yang membedakan sesuatu dengan yang lain. 

ciri-ciri sistem menurut Churchman adalah: 

a. Sasaran dari keseluruhan sistem secara bersama-sama adalah kinerja yang 

terukur. 

b. Lingkungan sistem 

c. Sumber-sumber sistem 

d. Komponen-komponen sistem 

e. Management sistem yaitu perencanaan dan pengelolaan dan pengendalian 

sistem yang bersangkutan. 

                                                             
       

4
M.Arif Djamaluddin, Sistem Perencanaan Pembuatan Program Dan Anggaran (Jakarta:Ghalia 

Indonesia,2008).h.46 
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Sedangkan menurut Hans E. Kawulusan, ciri-ciri sebuah sistem adalah: 

a. Selalu terarah pada tujuan tertentu 

b. Adanya penanggulangan akan ketahanan dalam kompobeb-komponen atau 

bagian-bagian yang ada dalam suatu sistem 

c. Adanya faktor-faktor tertentu dalam kerja sama antar komponen yang 

memungkinkan tercapainya tujuan 

d. Dapat beradaptasi dengan lingkuangan 

3. Tujuan sistem 

Tujuan sistem menurut Von Bertalanffy yang dikutip oleh H.Nasuka 

mengemukakan sebagai berikut: 

a. Adanya kecendrungan umum ke arah keterpaduan pada berbagai ilmu, baik 

alam maupun sosial. 

b. Keterpaduan tersebut tampak terpusat dalam teori sistem umum, teori tersebut 

dapat menjadi alat yang penting untuk mecapai tujuan melalui teori yang 

eksak dalam bidang ilmu nonfisik. 

c. Pengembangan penyatuan prinsip-prinsip ke arah “yang bersifat vertical” 

dengan menarik hal-hal yang umum (universe) dari masing-masing ilmu, 

sehingga teori ini membawa kita mendekati tujuan untuk kesatuan ilmu. 

d. Mendorong ke arah yang memerlukan banyak keterpaduan dalam kegiatan 

ilmiah. 
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Penciptaan atau pencapaian sesatu yang bernilai itu dilakukan dengan 

memadukan dan mendayagunakan berbagai macam bahan dengan sesuatu 

cara tertentu.
5
 

 

B. Produk
6
 

 Produk merupakan titik pusat dari kegiatan pemasaran karena produk 

merupakan hasil dari suatu perusahaan yang dapat ditawarkan ke pasar untuk di 

konsumsi dan merupakan alat dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dari 

perusahaannya. Suatu produk harus memiliki keunggulan dari produk-produk yang 

lain baik dari segi kualitas, desain, bentuk, ukuran, kemasan, pelayanan, garansi, 

dan rasa agar dapat menarik minat konsumen untuk mencoba dan membeli produk 

tersebut. 

 Pengertian Produk (Product) menurut Kotler & Armstrong, adalah  segala  

sesuatu  yang  dapat  ditawarkan  kepasar  untuk mendapatkan perhatian, dibeli, 

digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. 

Secara konseptual produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu 

yang bisa ditawarkan sebagai  usaha  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  melalui  

pemenuhan kebutuhan  dan  kegiatan  konsumen,  sesuai  dengan  kompetensi  dan 

kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Selain itu produk dapat pula 

didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui 

                                                             
    

5
Ibid. h. 6. 

    
6
Kotler dan Keller, Manajement Pemasaran (Jakarta: PT Indeks , 2009).h.346 
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hasil produksinya. Produk dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar 

pengambilan keputusan pembelian. 

1. Atribut Produk
7
 

Menurut Kotler dan Armstrong beberapa atribut yang menyertai dan 

melengkapi produk (karakteristik atribut produk) adalah: 

a. Merek (branding) 

Merek (brand) adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, 

atau kombinasi dari semua ini yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi 

produk atau jasa dari satu atau kelompok penjual dan membedakannya dari 

produk pesaing. Pemberian merek merupakan masalah pokok dalam 

strategi produk. Pemberian merek itu mahal dan memakan waktu, serta 

dapat membuat produk itu berhasil atau gagal. Nama merek yang baik 

dapat menambah keberhasilan yang besar pada produk. 

b. Pengemasan (packing) 

Pengemasan (packing)  adalah  kegiatan  merancang  dan  membuat 

wadah  atau  pembungkus  suatu  produk.  

c. Kualitas Produk (Product Quality) 

Kualitas Produk (Product Quality) adalah kemampuan suatu produk 

untuk  melaksanakan  fungsinya  meliputi,  daya  tahan  keandalan, 

ketepatan  kemudahan operasi  dan perbaikan,  serta  atribut  bernilai 

lainnya.  Untuk  meningkatkan  kualitas  produk  perusahaan  dapat 

                                                             
     

7
Ibid.h.348. 
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menerapkan  program ”Total  Quality  Manajemen (TQM)".  Selain 

mengurangi kerusakan produk,  tujuan  pokok  kualitas  total  adalah untuk  

meningkatkan  nilai  pelanggan. 

2. Tingkatan Produk
8
 

Dalam merencanakan penawaran atau produk, terdapat lima tingkatan atau 

level produk yaitu : 

a. Produk utama/ inti (core benefit) 

Merupakan manfaat sebenarnya yang dibutuhkan dan akan dikonsumsi 

oleh pelanggan dari setiap produk. 

b. Produk Generik 

Merupakan produk dasar yang mampu memenuhi fungsi produk yang 

paling dasar (Rancangan produk minimal agar dapat berfungsi). 

c. Produk harapan (expected product ) 

Merupakan produk formal yang ditawarkan dengan berbagai atribut dan 

kondisinya secaar formal (layak) diharapkan dan disepakati untuk dibeli 

d. Produk pelengkap (augmented product) merupakan berbagai atribut produk 

yang dilengkapi atau ditambahi berbagai manfaat dan layanan, sehingga 

dapat memberikan tambahan kepuasan dan bisa dibedakan dengan produk 

pesaing. 

e. Produk potensial 

                                                             
     8Ibid.h.349. 
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Merupakan segala macam tambahan dan perubahan yang mungkin 

dikembangkan untuk suatu produk dimana mendatang. 

3. Hirarki Produk
9
 

Masing-masing produk berkaitan dengan produk-produk tertentu lainnya, 

hirarki produk tersebut terditi atas enam tingkatan, yaitu: 

a. keluarga kebutuhan, merupakan kebutuhan inti yang mendasari 

keberadaan suatu  kelompok produk. 

b. Keluarga produk, merupakan semua kelas produk yang dapat 

memenuhi kebutuhan inti dengan tingkat efektifitas yang kurang lebih 

memadai. 

c. Kelas produk, merupakan sekumpulan produk dalam keluarga produk 

yang dianggap memiliki hubungan fungsional tertentu. 

d. Lini produk, merupakan sekumpulan produk dalam kelas produk yang 

berhubungan erat karena fungsinya sama atau karena dijual pada 

kelompok pelanggan yang sama atau dipasarkan melalui saluran 

distribusi yang sama atau karena harganya berbeda dalam skala yang 

sama. 

e. Jenis produk, merupakan sekelompok barang dalam lini produk yang 

sama-sama memiliki salah satu dari beberapa kemungkinan bentuk 

produk tersebut. 

                                                             
      

9
Philip Kotler, Manajement Pemasaran (Jakarta:Indeks, 2008),h.72. 
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f. Barang, merupakan suatu yang khusus didalam suatu merek atau lini 

produk yang dapat dibedakan dengan ukuran harga penampilan atau 

ciri lain. 

 

C. Tabungan Haji  

1. Produk Pendanaan Tabungan 

  Produk-produk pendanaan bank syariah ditunjukan untuk mobilisasi 

dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang 

adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan 

mobiliasasi dana merupakan hal penting karena islam secara tegas mengutuk 

penimbunana tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara 

produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi islam. Dalam hal ini, 

bank syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga (riba), melainkan 

dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat islam.
10

 Tabungan menurut 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perbankan adalah simpanan 

yang penarikanya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang 

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

lainnya yang dipersamakan dengan itu.
11

 Tabungan syariah merupakan 

tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prisip syariah. Mekanisme 

                                                             
      

10
Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta:PT Rajagrafindo,2012)h.112. 

      
11

Rizal Yaya, Aji Erlangga, Loc.Cit. 



36 
 

tabungan yang dibenarkan oleh DSN bagi bank syariah adalah tabungan yang 

berdasarkan prinsip Muhdarabah dan Wadiah. 

2. Tabungan Wadiah dalam Perbankan Syariah 

  Tabungan Wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan 

akad Wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap 

saat sesuai kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan akad Wadiah, bank syariah 

menggunakan akad wadiah yad adh-dhamanah. Dalam hal ini, nasabah 

bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syaiah untuk 

menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya.
12

 

a. Landasan Syariah tentang akad Wadi’ah
13

 : 

1) Al-Qur’an  

Firman allah (QS. An-Nisa’ 4:29)  

                      

                  

       

 

 artinya: Hai orang yang beriman! janganlah kalian saling memakan 

(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku sukarela di antaramu…”. 

 

 

                                                             
      

12
Adiwarman A. Karim, Analisis Fiqh Dan keuangan (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 

357 et seq. 

     
13

 Muhamad, Manajement Keuangan Syariah (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h. 372. 
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Firman allah (QS. Al-Ma’idah 5:2) 

          

artinya: Dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan….”. 

2) Hadits 

Hadits Nabi riwayat Ibnu Abbas,  

 

 

artinya: Abbas Bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai 

mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak 

mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli 

hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (Mudharib) harus 

menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas 

tersebut didengar Rasulullah, beliau membenarkannya…”. 

(HR.Thabrani dari Ibnu Abbas). 

 

3) Ijma, para tokoh ulama islam sepanjang zaman telah ber-ijma 

(konsensus) akan legitimasi al-wadiah, karena kebutuhan manusia 

terhadapnya hal ini jelas terlihat seperti yang dikutip oleh dari, Wahbah 

Azzuhaily dalam al fiqh al islami wa adillatuhu dan al-mughni wa syarh 

kabirli ibn qudamah dan almabsuth imam sarakhsy. 
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4) Kaidah Fiqh,”Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan 

kecuali ada dalil yang mengharamkanya”. 

5) Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang memunyai 

harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha 

memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak 

memiliki harta namun namun ia mempunyai kemampuan dalam 

memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerja sama di 

antara kedua belah pihak tersebut. 

b. Rukun Wadiah 

1) Waadi’ = Penitip  4. Sighat =Akad 

2) Muuda’ = Penerima titipan 

3) Wadi’ah =Titipan  

c. Teknis Perbankan
14

 

1) Tujuan  

a) Untuk menghimpun dan memanfaatkan dana dari masyarakat. 

b) Pemakai jasa bank yang berpotensi adalah perorangan. 

2) Implikasi Perbankan 

a) Tabungan Wadi’ah yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu 

tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. 

b) Tabungan yang dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang 

berdasarkan prinsip Wadi’ah atau Mudharabah. 

                                                             
      

14
Ibid, h.328-330 
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3) Ketentuan Umum Tabungan Wadi’ah 

a) Bersifat simpanan 

b) Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan 

kesepakatan 

c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian 

(athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank. 

4) Ketentuan Khusus Tabungan Wadi’ah  

a) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak 

sebagai pemilik dana titipan. 

b) Dana titipan disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah 

nominal. 

c) Dana titipan dapat diambil setiap saat. 

d) Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus 

kepada nasabah. 

e) Bank dapat memberikan bonus atau yang sejenis kepada nasabah 

sebagai tanda terima kasih atas penggunaan dana tersebut oleh bank, 

selama tidak dituangkan dalam perjanjian, disyaratkan atau 

diinformasikan baik secara lisan maupun tulisan. 

f) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah. 

5) Dokumentasi  

        Syarat kelengkapan dokumen 

a) Syarat-syarat 



40 
 

1. Tabungan hanya dilakukan dalam rupiah. 

2. Penabung adalah nasabah perorangan, yayasan, perusahaan. 

3. Jumlah setoran pertama dan berikutnya memenuhi ketentuan 

minimal dari bank. 

4. Dikenakan pajak penghasilan atas bonus sesuai ketentuan 

perpajakan 

5. Media penarikan dana dengan slip penarikan tabungan. 

b) Kelengkapan Dokumen 

Setiap pembukaan rekening harus didukung dengan kelengkapan  

dokumentasi yaitu: 

1. Fotocopy kartu identitas dari: KTP/SIM/Paspor yang masih 

berlaku dan nomor NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 

2. Aplikasi dan syarat-syarat pembukaan tabungan serta akad 

tabungan wadiah  

c) Bonus dan Biaya 

1. Bonus diberikan bila rata-rata saldo diatas minimal (tidak 

diperjanjikan 

2. Biaya penutupan tabungan ditanggung nasabah 

d) Keuntungan bagi nasabah 

1. Nasabah mendapat “bonus” sesuai kebijakan manajement bank 

2. Dapat digunakan sebagai jaminan dan referensi bank  
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3. Jika penarikan dikuasakan, harus dilampiri surat kuasa bermaterai 

cukup 

4. Nasabah menerima buku tabungan sebagai bukti tabungan 

3. Tabungan Mudharabah dalam Perbankan Syariah
15

 

  Awalnya Mudharabah sebagai transaksi langsung antara dua orang, 

ada inovasi dari kalangan ulama menerapkan skema Mudharabah pada bank 

syariah, yaitu Mudharabah dengan melibatkan tiga pihak. Tambahan satu 

pihak ini diperankan oleh bank syariah sebagai lembaga perantara. Jadi, bank 

mengubah pola direct financing menjadi indirect financing. Pada prinsipnya 

akad Mudaharabah sifatnya mutlak, yaitu pemilik modal tidak menetapkan 

syarat tertentu kepada mudharib. Hal demikian, disebut dengan Mudharabah 

Muthlaqah, namun jika dipandang perlu, maka shaibul maal  boleh 

menetapkan batasan-batasan atau syarat tertentu guna menyelamatkan 

modalnya dari risiko kerugian. Syarat-syarat ini harus dipenuhi oleh mudharib, 

jika mudharib melanggar ketentuan maka ia harus bertanggung jawab atas 

kerugian yang timbul, jenis mudharabah ini disebut dengan mudharabah 

muqayyadah (mudharabah terbatas). 

  Dalam praktik perbankan syariah modern, akad mudharabah 

muqayyadah dibedakan menjadi dua yaitu mudharabah muqayyadah on 

balance-sheet dan mudharabah muqayyadah off balance-sheet. dalam 

mudharabah muqayyadah on balance-sheet aliran dana dicatat dalam neraca 

                                                             
      

15
Ibid, h.245 
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bank. Sementara, dalam mudharabah muqayyadah off  balance-sheet bank 

hanya bertindak sebagai arranger saja, skema ini menunjukan transaksi tidak 

dicatat dalam neraca bank, tetapi hanya dicatat dalam rekening administrasi 

saja. Bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksanaan usaha 

saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan antara nasabah dengan investor 

dan nasabah pembiayaan. Bank hanya memperoleh arranger fee. 

  Tabungan Mudharabah merupakan tabungan yang dijalankan 

berdasarkan akad Mudharabah. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha 

antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudarib (pengelola dana) dengan 

nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan di muka. Jika usaha mengalami kerugian, 

maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali bila ditemukan 

adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, 

kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
16

  

  Penghitungan proporsi pendapatan yang akan dibagi hasil untuk 

nasabah tabungan Mudharabah yaitu sebagai berikut
17

: 

Proporsi Tabungan    = saldo rata
2 
sumber dana   x    jumlah pendapatan yang  

 Mudharabah     Jumlah keseluruhan saldo    dibagi hasilkan 

          rata
2
 sumber dana  

  

Setelah diketehaui jumlah pendapatan yang akan dibagi hasil untuk 

masing-masing kelompok investasi, selanjutnya dihitung pendapatan bagi hasil 

untuk bank dan nasabah dengan menggunakan rumus berikut ini: 

                                                             
      

16
 Ibid, h.231. 

      
17

Ibid, h.332 
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Pendapatan nasabah    = Proporsi pendapatan  x   Nisbah % bagi hasil nasabah 

Tabungan Mudharabah     tabungan Mudharabah    

 

Pendapatan bank dari    = Proporsi pendapatan  x   Nisbah % bagi hasil bank 

Tabungan Mudharabah     tabungan Mudharabah   

 

          

4.  Produk Tabungan Haji 

  Tabungan haji merupakan simpanan pihak ketiga yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan pada saat nasabah menunaikan ibadah haji atau pada 

saat tertentu sesuai yang diperjanjikan simpanan ini menerapkan imbalan 

dengan sistem bagi hasil al-Mudharabah. Sesuai surat keterangan dirjen bimas 

islam dan urursan haji No. D/146 Tahun 1998 tanggal 13 agustus 1998.
18

 

Tabungan adalah sebagian pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan, 

disimpan sebagai cadangan guna berjaga-jaga dalam jangka pendek.  Haji  

adalah  perlakuan  ibadah  umat  islam  yang  mempunyai banyak simbolik 

yang dikemukakan kepada manusia dalam bentuk penonjolan diri, demonstrasi 

atau perisytiharaan, bukan menuntut sesuatu yang bersifat kebendaan atau 

keduniaan.  

  Jadi dapat disimpulkan bahwa tabungan haji merupakan sebagian 

pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan dan disimpan untuk kegiatan 

ibadah umat islam yang mempunyai banyak simbolik yaitu haji.
19

 Tabungan 

                                                             
      

18
Faiza, Op. Ci.t h. 17. 

      
19

Neneng Fajriyah, “Pengaruh Promosi, Reputasi, Dan Lokasi Strategis Terhadap Keputusan 

Nasabah Menggunakan Produk Tabungan Haji Bank Mandiri Kcp Tangerang Bintaro Sektor Iii”. (Skripsi 

program Sarjana Ekonomi Syariah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013), h. 26. 
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haji dalam pelaksanaanya mengunakan prinsip mudharabah, yaitu bentuk 

tabungan yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian 

porsi berangkat menunaikan ibadah haji sesuai dengan kenginan penabung. 

Tabungan Haji yang dikeluarkan oleh bank-bank, baik, konvensional maupun 

bank syariah mempunyai beberapa keuntungan bagi pihak penabung, bank 

maupun untuk perekonomian.
20

 

   Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara shahibul maal 

(pemilik dana) dan mudarib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil sesuai 

kesepakatan di muka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian 

ditanggung oelh pemilik dana, kecuali bila ditemukan adanya kelalaian atau 

kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan 

penyalahgunaan dana. 

   Mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu mudharabah muthlaqah 

(investasi tidak terikat) dan mudharah muqayyadah (investasi terikat). 

Mudharabah muthlaqah merupakan mudharabah di mana pemilik dana 

memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya, 

mudharah muqayyadah merupakan mudharabah di mana pemilik dana 

memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan obyek 

investasi.
21

 

 

                                                             
       

20
Faiza, Loc. Cit. 

       
21

Muhamad, Loc.Cit. 
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5. Manfaat Tabungan Haji 

1. Dari sisi financial dapat memperoleh keuntungan bagi hasil dari dana haji  

yang diinvestasikan oleh bank syariah. 

2. Keuntungan spiritual, keuntungan ini tidak didapatan jika menabung 

tabungan haji di bank konvensional. Secara spiritual dapat merasakan 

adanya kenikmatan melakukan transaksi sesuai dengan syariat islam, karena 

sistem yang digunakan oleh bank syariah mengacu pada prinsip-prinsip 

dasar yang ada dalam ajaran islam yang tanpa riba.
22

 

 

D. Ibadah Haji 

1. Penyelenggaraan  Ibadah Haji di Indonesia 

  Ibadah haji termasuk ibadah pokok yang menjadi salah satu rukun 

islam yang kelima, sesuai dengan salah satu hadits nabi yang popular yang 

mengatakan: “islam itu dibina atas lima tiang (rukun) yaitu kesaksian bahwa 

tiada tuhan selain allah dan bahwa Muhammad itu adalah rasul allah, 

mendirikan shalat, membayarkan zakat, puasa ramadhan dan haji ke baitullah 

bagi yang mampu melakukanya” . 

  Haji mempunyai dua pengertian, yaitu menurut bahasa arab dan istilah 

Syar’i makna haji menurut bahasa adalah maksud dan tujuan yang dimuliakan. 

Menurut istilah syar’i ialah mengunjungi baitul-haram untuk mengerjakan 

beberapa pekerjaan khusus seperti Thawaf, Sa’i, Wuquf di padang arafah, dan 

                                                             
       

22
Faiza, Op. Cit. h. 17-18. 
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lain-lain. Haji merupakan syari’at berdasarkan keterangan yang menjelaskan 

bahwa Adam AS telah mengerjakan haji dan para malaikat pun 

menyambutnya. Kata al-hajj dalam bahasa arab adakalanya berbunyi al-hajju 

dan keduanya terdapat dalam Al-Qur’an. Sedangkan arti umrah menurut 

bahasa adalah berkunjung dan menurut istilah syar’i ialah mengunjungi ka’bah 

dengan cara khusus, disertai thawaf, sa’i dan mencukur rambut.
23

 Allah 

berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 27 yang berbunyi: 

                           

 Allah berfirman kepada Ibrahim 

“Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan 

datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus 
24

yang datang dari segenap penjuru yang jauh”.
25

 

                                                                                                                      

2. Hukum dan Dasar Ibadah Haji 

Hukum haji itu adalah wajib. Dasar wajibnya adalah beberapa firman Allah 

yang menuntut untuk melaksanakan Ibadah Haji itu. Setidaknya ada dua 

indikasi yang memberi petunjuk adanya seruan melakukan haji : 

a. Dengan menggunakan lafaz suruhan sebagaimana terdapat dalam surat 

Al-Baqarah Ayat 196 : 

           

                                                             
      

23 Ibid h. 235 
      

24
Unta yang kurus menggambarkan jauh dan sukarnya yang ditempuh oleh jemaah haji 

      
25

Ibid h. 268. 
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Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah
26

. 

b. Menggunakan lafaz  yang mengandung arti kewajiban untuk berbuat. 

Perintah haji dengan menggunakan lafaz ini terdapat dalam surah Ali-

Imran ayat 97: 

                   

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu 

(bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah
27

. 

    

  Pada umumnya melakukan amal ibadah adalah kewajiban tetap dan 

berkepanjangan seumur hidup. Namun khusus untuk ibadah haji, kewajiban 

hanya sekali untuk seumur hidup, pembatasan sekali ini dijelaskan oleh Nabi 

dengan Haditsnya.  

3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Ibadah Haji 

  kata mawaaqiit merupakan bentuk plural (jamak) dari miqaat yang 

berarti secara bahasa berarti batas (al-had). Sedangkan secara istilah syar’I 

miqat adalah tempat pelaksanaan ibadah atau waktunnya. Ibadah haji 

mempunyai dua Miqat yaitu miqaat zamani (waktu pelaksanaan) dan miqaat 

makani (tempat pelaksanaan). Bulan-bulan tersebut adalah Syawwal, 

Dzulqa’idah, dan sepuluh hari pertama dari Dzulhijjah. 
28

 

4. Syarat-syarat ibadah haji 

                                                             
       

26
Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Jakarta:Kencana, 2013), h.95. 

       
27

Ibid h.95. 
       

28
Saleh Bin Fauzan, Fiqh Sehari-Hari, Cetakan ke 2 (Jakarta : Gema Insani Press, 2009). h.317. 
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1. Islam  

2. Baligh 

3. Berakal 

4. Merdeka 

5. Memiliki kemampuan
29

 

5. Rukun Haji
30

 

1. Ihram 

Ihram yaitu kesengajaan hati yang diiringi degan perbuatan untuk 

mengerjakan rangkaian ibadah haji dari awal sampai akhir. Dalam ibadah 

lainnya disebut niat.  

2. Wuquf 

Wuquf atau berada dalam waktu tertentu di Arafah, yaitu suatu tempat di 

luar Mekah, yang menurut riwayatnya tempat bertemu Adam dan Hawa di 

bumi setelah keduanya disuruh keluar dari surga. Wuquf di Arafah berlaku 

setiap tanggal 9 Zulhijjah, mulai dari tergelincirnya matahari sampai 

terbenam matahari. 

3. Tawaf Ifadhah 

Tawaf Ifadhah yaitu berjalan cepat di sekeliling ka’bah sebanyak 7 kali. 

4. Sa’i 

                                                             
      

29
Khoirul Abror, Op.Cit. h. 245 et seq. 

      
30

Ibid.h. 63-65 
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Sa’i yaitu berjalan cepat dari bukit Shafa ke bukit Marwa bolak balik 

selama 7 kali dan dimulai dari bukit Shafa. 

 

 

E. Kuota Haji dan Waiting List (Daftar Tunggu) 

  Kuota Haji merupakan batasan jumlah calon jamaah haji Indonesia yang 

diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi berdasarkan ketetapan Organisasi 

Konferensi Islam tahun 1987, yaitu satu perseribu dari jumlah penduduk muslim 

masing-masing negara, karena adanya kuota haji, maka tidak semua calon jamaah 

haji bisa langsung berangkat naik haji pada tahun berjalan, karena tidak seimbang 

antara jumlah calon jamaah haji yang mendaftar dengan calon jmaah haji yang 

akan berangkat tiap tahunnya. Mereka harus menunggu dulu bertahun-tahun.
31

 

  Adapun yang dimaksud  Daftar tunggu (waiting list) merupakan daftar jemaah 

haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu 

keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji. Kuota haji adalah batasan jumlah 

Jemaah Haji Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi 

berdasarkan ketetapan Organisasi Konferensi Islam (OKI). Nomor Porsi adalah 

nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh Kementrian Agama bagi jamaah haji 

yang mendafatar.
32

  

 

                                                             
      

31
Ibid.h.3 

       
32

Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 15,16,17. Tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler 
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BAB III 

PENYAJIAN DATA LAPANGAN 

 

A. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Mandiri 

1. Profil Perusahaan
1
 

Nama  :PT Bank Syariah Mandiri 

Alamat  :Wisma Mandiri l Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta 10340 –  

Indonesia 

Telepon :( 62-21) 2300 509, 3983 9000 (hunting) 

Call Center :BSM Call 14040, (021) 2953 4040 

Faksimili :( 62-21) 3983 2989 

Website :www.syariahmandiri.co.id 

Kode Bank :451 

Kode Swift :BSMDIDJA 

Email :csg@bsm.co.id 

Media Sosial :Facebook  - Bank Syariah Mandiri 

  Instagram   - @syariahmandiri 

  Twitter   - Bank Syariah Mandiri 

 You Tube  - Bank Syariah Mandiri 

Tanggal Berdiri : 25 Oktober 1999 

Tanggal Mulai :1November 1999 

                                                           
     1www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan.dikutip 27 Maret 2018 

50 

http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan.dikutip
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Beroperasi 

Modal Dasar :Rp2.500.000.000.000,- 

Modal Disetor :Rp1.989.021.935.000.- 

Jumlah Saham :397.804.387 Lembar 

 Bank Mandiri    :397.804.386 Lembar 

 Mandiri Sekuritas  :1 Lembar 

Ekuitas :Rp. 6.392.436.931.362,- 

Kantor Layanan :765 Kantor Lanyanan di seluruh Indonesia 

Jaringan ATM :BSM Card dapat digunakan di lebih dari 100.000 

  Jaringan ATM meliputi: 

 ATM Syariah Mandiri, 996 unit 

 ATM Mandiri, 17.461 unit 

 ATM Bersama , 77.081 unit 

 ATM Prima, 100.795 unit dan 

 Malaysia Electronic Payment System (MEPS), 9.722 

unit. 

Jumlah Pegawai  :16.170 orang 

Pemeringkat  :AA+ (idn), Perfindo 2016 
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2. VISI, MISI dan Tata Nilai
2
 

a. VISI Bank Syariah Mandiri 

Visi Bank Syariah Mandiri yaitu Bank Syariah Terdepan dan Modern (The 

Leading dan Modern Sharia Bank). 

1) Untuk Nasabah, BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, 

menentramkan dan memakmurkan. Bank terpercaya memberikan produk 

dan layanan yang terbaik 

2) Untuk pegawai, BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan 

untuk bermuamalah sekaligus berkarier professional. Profesionalisme, 

integritas, dan Team work. 

3) Untuk Investor, Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang 

terus memberikan value berkesinambungan. Laba tumbuh dan 

berkelanjutan. 

b. Misi Bank Syariah Mandiri  

Selain dengan visi yang baru, BSM juga menyempurnakan Misi 

sebelumnya. Misi BSM yang baru adalah sebagai berikut 

1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri 

yang berkesinambungan. 

2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang 

melampaui harapan nasabah. 
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3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan 

pada segmen ritel. 

4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal. 

5) Mengembangkan management talenta dan lingkungan kerja yang sehat. 

6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 

c. Tata Nilai 

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi BSM tersebut, insan-insan 

BSM perlu menyumbangkan (share) untuk BSM dengan nilai-nilai yang 

relatif seragam. Insaninsan BSM telah menggali dan menyepakati nilai-nilai 

dimaksud, yang kemudian dsebut BSM Shared Value. BSM Shared Value 

tersebut adalah ETHIC (Excellence, Teamwork, Humanity, Integrity, dan 

Customer Focus) 

Shared Value Pelaku Utama 

Excellence : 

 Mencapai Hasil Yang Mendekati 

sempurna (Perfect Result-Oriented) 

Prudence : Menjaga amanah dan 

melakukan perbaikan proses terus 

menerus.Competence :Meningkatkan 

keahlian sesuai tugas uang diberikan 

dan tuntutan profesi banker. 

Teamwork : 

Mengembangkan lingkungan kerja 

yang saling bersinergi 

Trusted and Trust : 

 Mengembangkan perilaku dapat 

dipercaya dan percaya. Contribution 

:Memberikan kontribusi positif dan 

optimal 

Humanity: 

Mengembangkan kepedulian 

terhadap kemanusian dan 

lingkungan. 

Social dan Environment Care : 

Memiliki kepedulian yang tulus 

terhadap lingkungan dan sosial. 

Inclusivity:Mengembangkan 

perilaku mengayomi 

Integrity : 

 Berperilaku terpuji, bermartabat, 

Honesty :jujur. Good Governance : 

Melaksanakan tata kelola yang baik 
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dan menjaga etika profesi. 

Costumer Focus: 

 Mengembangkan kesadaran tentang 

pentingnya nasabah dan berupaya 

melampaui harapan nasabah 

(Internal dan Eksternal) 

Innovation: Mengembangkan 

proses, layanan, dan produk untuk 

melampaui harapan nasabah 

Service excellence : Memberikan 

layanan terbaik yang melampaui 

harapan nasabah. 

 

 

3. Struktur Organisasi
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Komisaris Structure PT Bank Syariah Mandiri 2018 

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan 

bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan 

memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan PT Bank Syariah 

Mandiri melaksanakan Good Corporate Governance (GCG) pada seluruh 

tingkatan dan jenjang organisasi dan comply terhadap prinsip syariah. 
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Dewan Komisaris memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas 

sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam 

Anggaran Dasar dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dewan 

Komisaris juga telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang dievaluasi 

dan dilakukan pengkinian secara berkala. 

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS). Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS 

merupakan suatu perwujudan akuntabilitas perusahaan dalam rangka 

pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. 

 

4. Dewan Pengawas Syariah
4
 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengawasi operasional BSM secara 

independen. DPS ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), sebuah 

badan di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Seluruh pedoman produk 

jasa layanan dan operasional bank telah mendapat persetujuan DPS untuk 

menjamin kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah Islam. 
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Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah: 

1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan 

Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah 

2. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman 

operasional dan produk yang dikeluarkan Bank    

3. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank 

4. Meminta fatwa kepada Dewan Pengawas Syariah Nasional untuk produk 

baru Bank yang belum ada fatwanya 

5. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap 

mekanisme penghimpunan dana penyaluran dana serta pelayanan jasa 

Bank 

6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja 

bank dalam rangka pelaksanaan tugasnnya. 

  

5. Produk Dan Jasa BSM
5
 

Produk / jasa BSM dapat dikatagorikan menjadi 3 (tiga ) produk/ jasa sebagai 

berikut : 

a. Produk Pendanaan 

1) Tabungan BSM 

Tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad Mudharabah Muthlaqah 

yang penarikannya sesuai syariat tertentu yang disepakati. 
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2) BSM Tabungan Berencana 

Tabungan berjangka dengan nisbah bagi hasil berjenjang dan kepastian 

bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai 

target waktu dan dengan perlindungan asuransi gratis. 

3) BSM Tabungan Simpatik 

Tabungan dalam mata unag rupiah berdasarka prinsip wadiah, yang 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat 

tertentu yang disepakati. 

4) BSM Tabungan Mabrur 

Tabungan untuk membantu masyarakat untuk meencanakan ibadah haji 

dan umrah anak. 

5) BSM Tabungan Mabrur Junior 

Tabungan untuk membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah haji 

dan umrah untuk anak. 

6) BSM Tabungan Dolar 

Tabungan dalam mata uang Dolar yang penarikan dan setorannya dapat 

dilakukan setiap saat atau sesuai ketetuan dengan menggunakan slip 

penarikan. 

7) BSM Tabungan Investa Cendikia (TIC) 

Tabungan berjangka yang diperuntukan bagi masyarakat dalam 

melakukan perencanaan keuangan, khususnya pendidikan bagi putra/ putri  

8) BSM Tabungan Perusahaan 
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Tabungan yang hanya berfungsi untuk menampung kelebihan dana 

rekening giro yang dimiliki institusi/ perusahaan berbadan hukum dengan 

menggunakan fasilitas autosave. 

9) BSM Tabungan Kurban 

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu nasabah dalam 

membantu masyarakat merencanakan ibadah kurban dan aqiqah. 

10) BSM Tabungan Pensiun 

Tabungan dalam mata uang rupiah hasil kerjasama BSM dengan PT 

Taspen yang diperuntukan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia. 

11) BSM Tabunganku 

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang 

diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna 

menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahtraan 

masyarakat. 

12) BSM  Deposito 

Produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

setelah jangka waktu tertentu sasuai kesepakatan. 

13) BSM Deposito Valas 

Produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

setelah jangka waktu tertentu sasuai kesepakatan dalam bentuk valuta 

asing. 

14) BSM Giro 
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Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 

menggunakan cek, bilyet giro, atau alat perintah bayar lainnya dengan 

prinsip wadiah yad adh-dhamanah. 

15) BSM Giro Valas 

Simpanan dalam mata uang dollar Amerika yang penarikannya dapat 

dilakukan setiap saat dengan prinsip wadiah yad adh-dhamanah. 

16) BSM Giro Singapore Dollar 

Simpanan dalam mata uang dollar Siangapore yang penarikannya dapat 

dilakukan setiap saat dengan prinsip wadiah yad adh-dhamanah. 

17) BSM Giro Euro 

18) Simpanan dalam mata uang Euro yang penarikannya dapat dilakukan 

setiap saat dengan prinsip wadiah yad adh-dhamanah. 

b. Produk Pembiayaan 

1) BSM Pembiayaan Mudharabah 

Pembiayaan atas seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah 

ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan 

nisbah yang disepakati. 

2) BSM Pembiayaan Musyarakah 

Pembiayaan khusus untuk modal kerja, yaitu dana dari bank merupakan 

bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan 

nisbah yang disepakati. 

3) BSM Pembiayaan Murabahah 
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Pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank 

yang membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnnya kepada nasabah 

sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang 

disepakati. Dapat dipergunakan untuk keperluan usaha (investasi, modal 

kerja) dan pembiayaan konsumer.  

4) BSM Pembiayaan Istishna 

Pembiayaan pengadaan barang dengan skema Istishna adalah pembiayaan 

jangka pendek, menengah dan panjang yang dipergunakan untuk 

memenuhi kebutuhan pengadaan barang (obyek istishna). Masa 

angsurannya melebihi periode pengadaan barang (goods in process) dan 

bank mengakui pendapatan yang menjadi haknya pada periode angsuran, 

baik pada saat pengadaan berdasarkan persentase penyerahan barang, 

maupun setelah barang selesai dikerjakan.  

5) Pembiayaan dengan Skema IMBT (Ijarah Muntahiyah Bittamliik) 

Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamliik adalah fasilitas pembiayaan 

dengan skema sewa atas suatu objek sewa antara bank dan nasabah dalam 

periode yang ditentukan yang diakhiri dengan kepemilikan barang di 

tangan nasabah. 

6) Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet 

Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet adalah 

penyaluran dana Mudharabah Muqayyadah. Bank bertindak sebagai agen 

(Channelling agent), sehingga bank tidak menanggung risiko. 
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7) BSM Customer Network Financing 

BSM Customer Network Financing (BSM-CNF) adalah fasilitas 

pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada nasabah (agen, dealer, 

dan sebagainnya) untuk pembelian persediaan / inventory barang dari 

rekanan (ATPM, Produsen/ Distributor, dan sebagainnya) yang menjalin 

kerja sama dengan baik. 

8) BSM Pembiayaan Resi Gudang 

BSM  Pembiayaan resi gudang ialah pembiayaan transaksi komersial dari 

suatu komoditas/ produk yang diperdagangkan secara laus dengan jaminan 

utama berupa komoditas/produk yang dibiayai dan berada dalam suatu 

gudang atau tempat yang terkontrol secara independen. 

9) PKPA 

Pembiayaan kepada koperasi karyawan untuk para anggota (PKPA) 

adalah penyaluran pembiayaan kepada koperasi karyawan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi para anggota (kolektif) yang mengajukan 

pembiayaan kepada koperasi karyawan. 

10) BSM Implan 

Pembiayaan konsumer dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank 

kepada karyawan tetap perusahaan/ anggota kopkar yang pengajuannya 

dilakukan secara massal (kolektif). 

11) BSM Pembiayaan Griya BSM 
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Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, 

atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (Konsumer), baik 

baru maupun bekas, di lingkungan developer  dengan sistem murabahah. 

12) BSM Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi 

Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi adalah pembiayaan untuk 

kepemilikan atau pembelian rumah sederhana sehat (RS Sehat/ RSH) yang 

dibangun oleh pengembang dengan dukungan fasilitas subsidi uang muka 

dari pemerintah. 

13) BSM Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Syariah Tapak 

Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Syariah Tapak adalah 

pembiayaan berdasarkan prinsip dengan dukungan Fasilitas Likuiditas 

Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh 

kementrian perumahan rakyat yang diterbitkan oleh bank pelaksana yang 

beroprasi secara syariah kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam 

rangka pemilikan Rumah Sejahtera Syariah Tapak yang dibeli dari orang 

perseorangan dan/ atau badan hukum.  

14) BSM Pembiayaan Griya PUMP-KB 

Pembiayaan Griya BSM Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama 

Bank (PUMP-KB) adalah pembiayaan dengan dukungan pendanaan yang 

diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada BSM untuk kepemilikan atau 

pembelian rumah kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan.  

15) BSM Optima Pembiayaan Pemilikan Rumah 



63 
 

Pembiayaan Griya BSM Optima adalah pembiayaan kepemilikan rumah 

dengan tambahan benefit berupa adanya fasilitas pembiayaan tambahan 

yang dapat diambil nasabah pada waktu tertentu sepanjang coverage atas 

agunannya masih dapat mengcover total pembiayaannya dan dengan 

memperhitungkan kecukupan Debt To Service Ratio nasabah. 

16) BSM Pensiun 

Pembiayaan BSM Pensiun adalah pembiayaan yang diberikan kepada 

pensiunan dalam rangka memberikan kesempatan dan kemudahan 

memperoleh fasilitas pembiayaan untuk menjembatani kebutuhan para 

pensiunan.  

17) BSM Alat Kedokteran 

Pembiayaan BSM Alat Kedokteran adalah Pembiayaan untuk pembelian 

barang modal atau peralatan penunjang kerja di bidang kedokteran. 

18) BSM Oto 

Pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor berupa mobil baru dan 

bekas. 

19) BSM Eduka 

Pembiayaan BSM Eduka adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan 

biaya pendidikan. 

20) Pembiayaan Dana Berputar 
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Fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip Musyarakah yang 

penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan 

riil nasabah. 

21) Pembiayaan Dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri  

Pembiayaan dengan agunan berupa dana investasi (cash collateral) yaitu 

pemilik dana (investor) memberikan batasan kepada bank mengenai 

tempat, cara, dan objek investasinnya. 

22) BSM Pembiayaan Warung Mikro 

Pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi 

kebutuhan usaha dan multiguna dengan maksimal pembiayaan sampai 

dengan Rp100 juta dengan akad murabahah dan ijarah. 

23) BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) 

Pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem 

murabahah. 

24) Gadai Emas BSM 

Pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif 

memperoleh uang tunai dengan cepat. 

25) Cicil Emas BSM 

Pembiayaan kepemilikan emas dengan cara cicilan/ angsuran. 

c. Produk Layanan 

1) BSM Card 
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Merupakan sarana untuk melakukan transaksi penarikan, pembayaran, dan 

pemindahbukuan dana pada ATM BSM, ATM Mandiri, ATM Bersama, 

ATM Prima maupun ATM MEPS (Malaysia). BSM Card juga berfungsi 

sebagai kartu debit yang dapat digunakan untuk transaksi belanja di 

merchant-merchant yang menggunakan EDC Bank Mandiri atau Prima 

Debit. 

2) BSM ATM 

Mesin anjungan Tunai Mandiri yang dimiliki oleh BSM. BSM ATM dapat 

digunakan oleh nasabah BSM, nasabah bank anggota prima, nasabah bank 

anggota ATM Bersama, dan nasabah anggota Bancard (Malaysia). 

3) BSM Call 14040 

Layanan perbankan melalui telepon dengan nomor akses 14040 atau 021 

2953 4040, yang dapat digunakan oleh nasabah untuk mendapatkan 

informasi terkait layanan perbankan. 

4) BSM Mobile Banking 

Merupakan produk layanan perbankan yang berbasis teknologi SMS 

telepon selular (Ponsel) yang memberikan kemudahan untuk melakukan 

berbagai transaksi perbankan di mana saja, kapan saja.   

5) BSM Mobile Banking Multiplatform 

Merupakan saluran distribusi yang dimiliki oleh BSM untuk mengakses 

rekening yang dimiliki nasabah dengan menggunakan teknologi 
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GPRS/EDGE/3G/BIS dan WIFI melalui smartphone. Platform 

smartphone yang dapat digunakan yaitu BB, Android, IOS dan Symbian. 

6) BSM Net Banking 

Merupakan fasilitas layanan bank dapat digunakan nasabah untuk 

melakukan transaksi perbankan (ditentukan bank) melalui jaringan 

internet menggunakan komputer/ smartphone. 

7) BSM Notifikasi 

Layanan untuk memberikan informasi segera dari setiap mutasi transaksi 

nasabah sesuai dengan jenis transaksi yang didaftarkan oleh nasabah yang 

dikirimkan melalui media SMS atau email. 

8) MBP (Multi Bank Payment) 

Merupakan layanan untuk mempermudah pembayaran kepada institusi 

(lembaga pendidikan, asuransi, lembaga khusus, lembaga keuangan non-

bank) melalui menu pemindahbukuan di ATM bank manapun. 

9) BPI (BSM Pembayaran Institusi) 

Merupakan layanan pembayaran yang terhubung ke institusi secara real 

time on line. 

10) BPR Host to Host 

Merupakan bentuk kerjasama BSM dengan BPR/BPRS yang 

memungkinkan nasabah BPR/BPRS untuk mempunyai kartu ATM yang 

dapat digunakan di ATM BSM, ATM BM, ATM Bersama dan ATM 

Prima. 
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11) BSM E-Money 

Merupakan kartu prabayar berbasis smart card yang diterbitkan oleh Bank 

Mandiri bekerjasama dengan BSM. 

12) BSM Payment Point 

Merupakan layanan bank dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan 

pada pihak ketiga (listrik, telepon) pembelian voucher listrik prabayar, 

ponsel prabayar (Simpati,IM3, XL) dan pascabayar Indosat IM2, 

pembayaran premi Asuransi Takaful, dan pembayaran tiket Garuda 

Indonesia. Layanan Payment point dapat dilakukan dengan setoran uang 

kas dan debet rekening. 

13) PPBA (Pembayaran melalui menu Pemindahbukuan di ATM) 

Merupakan layanan pembayaran institusi (lembaga pendidikan, asuransi, 

lembaga khusus, lembaga keuangan non-bank) melalui menu 

pemindahbukuan di ATM. 

14) BSM Pooling Fund 

Merupakan fasilitas yang disediakan oleh bank yang memudahkan 

nasabah untuk mengatur atau mengelola dana di setiap rekening yang 

dimiliki nasabah secara otomatis sesuai keinginana nasabah. 

15) BSM Jual Beli Valas 

Pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing atau mata uang 

asing dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh BSM dengan 

nasabah. 
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16) BSM Bank Garansi 

Janji tertulis yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga, yaitu bank 

menyatakan sanggup memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga 

dimaksud apabila pada suatu waktu tertentu yang telah ditetapkan pihak 

yang dijamin (nasabah) tidak memenuhi kewajibannya.  

17) BSM Electronic Payroll 

Pembayaran gaji karyawan institusi melalui teknologi terkini BSM secara 

mudah, aman dan fleksibel. 

18) BSM SKBDN 

Janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis nasabah (applicant) yang 

mengikat BSM sebagai bank pembuka untuk membayar kepada penerima 

atau menerima adan membayar wesel pada saat jatuh tempo yang ditarik 

penerima, atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan 

pembayaran kepada penerima, atau untuk menegosiasi wesel-wesel  yang 

ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen (untuk saat ini khusus 

BSM dengan BSM). 

19) BSM Letter of Credit 

Janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis nasabah (applicant) yang 

mengikat BSM sebagai bank pembuka untuk membayar kepada penerima 

atau ordernya atau menerima dan membayar wesel pada saat jatuh tempo 

yang ditarik penerima, atau memberi kuasa kepada bank lain untuk 
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menegosiasi wesel-wesel yang ditarik oleh penerima atas penyerahan 

dokumen. 

20) BSM Transfer Western Union 

Jasa pengiriman uang/ penerimaan uang secara cepat (real time no line) 

yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara (domestik). 

21) BSM Kliring 

Penagihan warkat bank lain yang lokasi bank tertariknya berada dalam 

satu wilayah kliring. 

22) BSM Inkaso 

Penagihan warkat bank lain yang lokasi bank tertariknya berbeda wilayah 

kliring atau berada di luar negeri, hasilnya penagihan akan dikredit ke 

rekening nasabah. 

23) BSM Intercity Clearing 

Jasa penagihan warkat (cek/bilyet giro valuta tupiah) bank di luar wilayah 

kliring dengan cepat sehingga nasabah dapat menerima dana hasil tagihan 

cek atau biyet giro tersebut pada keesokan harinya. 

24) BSM RTGS (Real Time Gross Sattlement) 

Jasa transfer uang valuta rupiah antar bank, baik dalam satu kota maupun 

dalam kota yang berbeda secara real time. 

25) Transfer Dalam Kota (LLG) 

Jasa pemindahan dana antar bank dalam satu wilayah kliring lokal. 

26) Transfer D.U.I.T. (Dana Untuk Indonesia Tercinta) 
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Jasa pengiriman uang dari luar negeri ke Indonesia. Saat ini, BSM 

bekerjasama dengan mitra BSM di Malaysia, Singapura, dan Hong Kong. 

27) BSM Pajak Online 

Memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk membayar kawajiban 

pajak (bukan dalam rangka pembayaran pajak impor) secara otomatis 

dengan mendebet rekening atau secara tunai. 

28) BSM Pajak Impor 

Memberikan kemudahan kepada importis untuk membayar pajak barang 

dalam rangka impor secara online sebagai syarat untuk mengeluarkan 

barangnya dari gudang kantor bea dan cukai. 

29) BSM Referensi Bank 

Surat keterangan yang diterbitkan oleh BSM atas dasar permintaan dari 

nasabah untuk tujuan tertentu. 

30) BSM Standing Order 

Fasilitas kemudahan yang diberikan BSM kepada nasabah yang dalam 

transaksi finansialnya harus memindahkan dari suatu rekening ke rekening 

lainnya secara berulang-ulang. Dalam pelaksanaanya, nasabah 

memberikan instruksi ke bank hanya satu kali saja. 

31) BSM Transfer Valas 

Transfer keluar dan transfer masuk ke bank lain maupun keluar negeri. 

32) BSM Sistem Pembayaran Off Line 

33) Sukuk Negara Ritel   34) Reksadana 
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B. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kalianda.
6
 

 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kalianda merupakan salah satu 

Bank yang berlokasi di kawasan Kota Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung 

Selatan. Sebagai perluasan area wilayah kantor sekaligus memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan layanan Perbankan Syariah, Bank Syariah Mandiri membuka 

kantor cabang pembantu di daerah Lampung Selatan khususnya di Kalianda pada 

tanggal 18 Agustus 2011, yang mana kantor cabang pembantu Kalianda tersebut 

berada dibawah wilayah kerja cabang Bandar Lampung. BSM KCP Kalianda 

terletak di Kecamatan Kalianda, tepatnya terletak di jalan Radin Intan No.55 E-G, 

Kalianda, Lampung Selatan. Ruang lingkup BSM Kalianda yaitu sebagaian besar 

Kecamatan Kalianda, mayoritas nasabah BSM KCP Kalianda berdomisili di 

Kecamatan Kalianda 

 

C. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Kalianda
7
 

Untuk kerja kantor cabang pembantu (KCP) Kalianda Lampung di pimpin 

oleh Kepala KCP yang membawahi para officer (Operational Officer, Account 

Officer, Officer Gadai dan Kepala Warung Mikro),  dan masing-masing Officer 

membawahi pelaksana ( Service Assistant, Teller, Back Office, Customer Service, 

Penaksir Gadai, Analisis Makro dan Marketing Makro). Struktur organisasi kantor 

cabang pembantu berikut keteranganya dapat dilihat pada gambar berikut : 

                                                           
      6Profil Perusahaan Bank Syariah Mandiri Kacab Kalianda (Buku Tahunan) 

      7Profil Perusahaan Bank Syariah Mandiri Kacab Kalianda (Buku Tahunan) 
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Gambar 1.3. 

Struktur Organisasi KCP Kalianda Lampung Selatan 

 

 

 

Keterangan: 

- Kepala KCP : Kepala Kantor Cabang Pembantu 

- AO  : Account Officer 

- KWM  : Kepala Warung Mikro 

- OO  : Operation Officer 

- PMS  : Pelaksana Marketing Support 

- SFE  : Syariah Funding Executive 

- AAM  : Asisten Analisis Makro 

- APM  : Admin Pembayaran Mikro 

- PMM  : Pelaksana Marketing Mikro 

- BO  : Back Office 

- Teller  : Teller 

- CS  : Customer Sevice 

- PG  : Penaksir Gadai 

- Security : Keamanan 

- Driver  : Driver 

- OB  : Office Boy 

 

 

AO 

PMS 

SFE 

Kepala Warung Makro 

AAM PMM APM 

OO

OO 

PG BO Teller CS 

Security OB Driver 

Kepala KCP 
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D. Sinergitas Kementrian Agama Kabupaten Lampung Selatan Dengan PT. 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kalianda 

Kerjasama PT. Bank Syariah Mandiri dengan Kementrian Agama Republik 

Indonesia berlangsung sejak lama dalam segala bidang salah satunya dalam urusan 

ibadah haji, sejak ditunjuknya 17 Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya 

Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada 28 November 2013 oleh Kementrian 

Agama Republik Indonesia melalui dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama 

Republic Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya 

Penyelenggaraan Ibadah Haji
8
 .  

17 bank itu merupakan hasil evaluasi dan verifikasi dari 30 berkas pendaftaran 

dari bank calon BPS yang telah diseleksi, salah satu bank yang terpilih yaitu PT 

Bank syariah mandiri setelah melalui proses seleksi , verifikasi dan visitasi yang di 

lakukan oleh Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah Kementrian Agama 

Republik Indonesia, 17 bank yang ditetapkan menjadi BPS-BPIH yaitu terdiri atas 

6 bank umum syariah dan 11 bank umum nasional, 6 Bank Umum Syariah yang 

dimaksud yakni Bank Mandiri Syariah, Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, 

Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank Panin Syariah  

Sementara 11 Bank Umum Nasional yang ditunjuk yang mempunyai layanan 

syariah yakni Bank BTN, Bank Permata, Bank CIMB Niaga, Bank Sumut, Bank 

DKI, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank Kepri, Bank Sumsel Babel, Bank Nagari dan 

                                                           
      8Peraturan Menteri Agama Republic Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima 

Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 



74 
 

Bank Aceh. Sebelumnya sejak tahun 2007 Kemenag menunjuk 21 bank untuk 

menerima setoran (BPIH) terdiri dari 4 bank pemerintah, 14 bank pembangunan 

daerah, 2 bank syariah dan 1 bank umum swasta
9
. 

Penetapan ke 17 bank tersebut  didasarkan atas sejumlah syarat yang 

ditetapkan Kementerian Agama, yakni BPS-BPIH yang ditetapkan adalah bank 

yang berbadan hukum PT, berbentuk Bank Syariah atau Bank Umum Nasional 

yang memiliki layanan syariah, selain itu, BPS-BPIH adalah bank yang 

berintegrasi dengan sistem layanan haji Kementerian Agama, memiliki kondisi 

kesehatan bank yang prima, melaksanakan program penjaminan LPS atas dana 

setoran awal.
10

  

Pemerintah memiliki kewenangan dan kewajiban menerima BPIH yang 

disetor oleh masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji, pemerintah 

menggandeng lembaga perbankan, pemerintah menunjuk beberapa bank untuk 

bertindak sebagai pihak penerima setoran BPIH, Bank yang dipilih yaitu bank 

yang berbentuk sayraih atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah 

agar pengelolaan dana haji terhindar dari unsur riba dan hal-hal yang dilarang oleh 

syariat islam
11

. 

Pada saat itu Potensi dana haji yang bisa diserap BSM memang cukup besar 

untuk menambah likuiditas. Sebagai bank penerima setoran biaya haji, BSM juga 

                                                           
        9Kemenag.go.id di kutip 4 mei 2017 

       10Ibid 

        11Habib Wakidatul Ihtiar ”Kriteria Penentuan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan 

Ibadah Haji”. Jurnal Ahkam. Vol 5, Nomor 1, Juli  2017 
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akan memperoleh limpahan dana haji dari sang induk, Bank Mandiri. Ditargetkan, 

dana haji dari Bank Mandiri bisa berpindah ke BSM sebelum April 2014.Pangsa 

pasar BSM sendiri sebesar 28%. Mandiri Syariah saat ini merupakan bank dengan 

pangsa pasar terbesar tabungan haji reguler yang terdaftar di Sistem Komputerisasi 

Haji Terpadu (Siskohat).  Pada akhir 2017, sebesar  23% jamaah yang telah 

memperoleh porsi haji atau sekitar 134.605 orang dari total jamaah yang telah 

memperoleh porsi sekitar 590.368 orang terdaftar di Mandiri Syariah
12

. 

Mandiri Syariah juga merupakan bank syariah terbesar dengan pangsa pasar 

tabungan haji dan umrah sebesar nominal Rp3,9 trilliun dan number of account 

(NOA) tabungan haji dan umrah sejumlah 1,6 juta rekening  posisi September 

2017. Angka tersebut diperkuat dengan hasil survey Frontier tahun 2017 yang  

menunjukkan image Mandiri Syariah sebagai Bank Layanan Haji. Badan 

Pengelola Keuangan Haji menetapkan Bank Penerima Setoran Biaya 

Penyelenggaran Ibadah Haji (BPS-BPIH) untuk periode April-Maret 2018.  

Penetapan ini dilakukan pada tanggal 28 Februari 2018. BPS-BPIH yang 

ditetapkan sesuai dengan kompetensi dan fungsi BPS-BPIH dalam Pengelolaan 

Keuangan Haji. BPS-BPIH akan difungsikan tidak hanya penerimaan setoran 

awal, pembatalan dan setoran lunas jamaah haji, tetapi juga untuk fungsi 

penempatan, likuiditas, operasional, nilai manfaat dan mitra investasi
13

. 

                                                           
      

12
Ibid 

      
13

Ibid 
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Pada tahun 2018 PT. Bank Syariah Mandiri kembali ditunjuk menjadi BPS –

BPIH, Jumlah BPS-BPlH yang ditetapkan berjumlah 31 Bank Umum Syariah/Unit 

Usaha Syariah, terdiri dari 23 BPS-BPIH Penerimaan, 3 BPS-BPIH Operasional, 7 

BPS-BPIH Likuiditas, 27 BPS-BPlH Penempatan, 6 BPS-BPIH Nilai Manfaat dan 

11 BPS-BPIH Mitra investasi. BPS-BPIH ditetapkan sesuai dengan UU34/2014, 

PP 5/2018 dan Peraturan BPKH nomor 4 tahun 2018. Persyaratan sebagai BPS-

BPIH adalah memenuhi persyaratan kesehatan bank, persyaratan teknologi 

informasi dan virtual account, pengembangan produk, permodalan, jumlah Jemaah 

dan kemampuan cash management
14

. 

Sejak berdirinya PT. Bank Syariah Mandiri Kacab Kalianda Pada 18 Agustus 

2011 dan sejak dibuka telah menjalin banyak kerja sama dengan Kementrian 

Agama kantor perwakilan Kabupaten Lampung Selatan, Kementrian Agama 

Kabupaten Lampung Selatan telah menjalin banyak kerjasama dengan PT. Bank 

Syariah Mandiri Kacab Kalianda, selain dalam hal penunjukan BSM Kacab 

Kalianda sebagai BPS-BPIH, Kementrian Agama Kabupaten Lampung Selatan 

juga telah bekerjasama dalam bidang sistem penggajian karyawan Kemenag, 

bidang kesehatan BPJS, bidang beasiswa dan bidang lainnya, di Kabupaten 

Lampung Selatan sendiri hanya terdapat 1 Bank Syariah yaitu PT Bank Syariah 

Mandiri sehingga calon jamaah haji hanya bisa membuka rekening tabungan haji 

untuk pendaftaran biaya haji di PT. Bank Syariah Mandiri Kacab Kalianda, dan 

Kementrian Agama pun hanya bekerja sama dengan 1 bank syariah tersebut karna 

                                                           
       

14
Ibid 
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tidak tersediannya bank syariah yang lainnya, selain itu agar terhindar dari unsur 

riba dan hal-hal yang dilarang oleh syariat islam. 

 

E. Pengelolaan Tabungan Haji Mabrur di Bank Syariah Mandiri Kacab 

Kalianda 

Setiap lembaga perbankan memberikan pelayanan dan tehnik yang berbeda-

beda terhadap produk-produk yang menjadi andalan dalam melaksanakan tugasnya 

sebagai lembaga intermediary. Hal ini juga berlaku pada PT. Bank Syariah 

Mandiri Cabang Kalianda yang juga memiliki karakteristik baik dalam bentuk 

produk maupun sistem pengeloaan yang digunakan . 

PT Bank Syariah Mandiri menggunakan pendekatan the pool of approach 

dalam pengelolaan dana termasuk dana produk tabungan haji,  semua produk dana 

berupa giro, tabungan dan deposito termasuk produk Tabungan Haji Mabrur 

sebagai salah satu produk tabungan yang ada pada PT. Bank Syariah Mandiri 

disatukan secara keseluruhan untuk kemudian di investasikan atau dikelola melalui 

pemberian pembiayaan dan jasa jasa bank syariah mandiri.
15

 

a. Syarat Pembukaan Rekening
16

 

1) Kartu identitas calon nasabah :KTP/SIM dan NPWP 

2) Mengisi formulir pembukaan rekening 

                                                           
      

15
Dokumentasi Metode  penggelolaan dana  berdasarkan berkas milik PT. Bank Syariah Mandiri 

Cabang Kalianda 
       16Dokumentasi Prosedur Pembukaan Rekening  Syariah berdasarkan berkas milik PT. Bank Syariah 

Mandiri Cabang Kalianda 
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3) Membayar setoran awal sebesar Rp.100.000 

b. Langkah-Langkah Pembukaan Rekening Tabungan Haji Mabrur Di 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kalianda
17

 

1) Nasabah datang ke kantor Bank Syariah Mandiri di Jl. Raden Intan 

No. 55 E-G, Kalianda, Lampung Selatan 

2) Setelah itu nasabah akan mendapatkan nomor antrian dan kemudian 

di panggil ke meja Customer service 

3) Customer Service memberitahu dan menjelaskan kepada calon 

nasabah mengenai syarat-syarat, karakteristik kepemilikan tabungan 

haji mabrur, seperti setoran awal, setoran selanjutnya, akad, nisbah 

bagi hasil dan sebagainya 

4) Calon nasabah diminta untuk mengisi formulir/aplikasi yang telah 

disediakan oleh pihak bank sebagai data nasabah, hal yang harus 

diisi dalam formulir tersebut seperti : 

- Nama lengkap 

- Tempat tanggal lahir 

- Nama ibu kandung 

- Alamat sesuai dengan kartu identitas   -     Agama 

- Pekerjaan      -      Penghasilan 

- Menyetujui pernyataan bahwa tujuan pembukaan rekening 

bukan untuk kegiatan pencucian uang 

                                                           
        17ibid 
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- Akad yang digunakan untuk tabungan mabrur sendiri 

menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah yang berdasarkan 

prinsip bagi hasil 

- Mengisi kesepakatan nisbah 

- Customer service memberikan nomor rekening dan nomor CIF 

4) Memberikan tanda tangan pada Kartu Contoh Tanda Tangan 

(KCTT) sebanyak dua lembar dengan dua tanda tangan di setiap 

lembarnya 

5) Customer service memberikan cap verifikasi pada setiap tanda tangan 

calon nasabah, baik diformulir maupun KCTT 

6) Customer service memberikan cap pada fotocopy KTP dan NPWP 

7) Salah satu  KCTT diberikan lampiran fotocopy KTP dan NPWP 

untuk arsip teller 

8) Customer service menuliskan nama dan nomor rekening pada buku 

tabungan dan meminta calon nasabah untuk memberikan tanda 

tangan pada buku tabungan 

9) Berdasakan data nasabah, customer service melakukan posting pada 

sistem komputer kemudian dilakukan autorisasi dan meminta 

persetujuan pembukaan rekening kepada kantor cabang kas.  

10) buku tabungan di tanda tangani oleh Supervisor untuk di otorisasi, 

untuk BSM KCP Kalianda di tanda tangani oleh Operational 

Officer-nya 
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11) Melakukan setoran awal minimal Rp.100.000.-, nasabah juga dapat 

melakukan setoran awal langsung sebesar Rp.100.000.-, setelah itu 

nasabah mendaftarkan diri ke Kementrian Agama Kabupaten 

Lampung Selatan dan akan mendapat SPIH kemudian diserahkan 

ke bank untuk penerbitan BPPH sehingga nasabah dapat langsung 

mengetahui nomor porsi haji  

12) Customer service mencetak setoran awal pada bagian teller untuk 

bukti transaksi 

13) Nasabah mendapatkan buku tabungan haji mabrur 

 

F. Mekanisme Penentuan Kuota Haji
18

 

Konferansi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam di Aman Yordani pada 

tahun 1987, menyepakati tata cara penentuan kuota haji. Dalam KTT tersebut 

diputuskan kota haji 1:1000, yaitu dari setiap seribu orang penduduk muslim di 

suatu Negara, berhak mendapatkan kursi jamaah haji. Lewat keputusan ini, maka 

Indonesia mendapatkan kuota terbanyak di antara negara berpenduduk muslim 

lainnya. Kuota haji terbanyak kedua diperoleh Pakistan, disusul kemudian oleh 

India dan Bangladesh. 

Sebagai pemegang otoritas wilayah Masjidil Haram DI Kota Mekah, 

pemerintah Arab Saudi punya kewenangan luas untuk mengatur penyelenggaraan 

                                                           
       18JAPERI. ”Pengaruh Kuota Terhadap Daftar Tunggu Naik Haji Di Kota Padang”. Jurnal 

Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol 2 Nomor 1(januari-juni 2017),h.5. 
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ibadah haji. Kewenangan tersebut termasuk dalam penentuan jumlah kuota calon 

jamaah haji bagi tiap-tiap negara. Berdasarkan hasil kesepakatan pada KTT OKI 

1987 lalu, pemerintah Arab Saudi berkewajiban menentukan jumlah kuota haji 

masing-masing negara. Selanjutnya, setiap negara berhak membagi jumlah kuota 

tersebut sesuai dengan porsi wilayah masing-masing. 

Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar dan pemegang kuota haji 

terbanyak di dunia. Kuota sebesar 221.000 jamaah pada 2017 tampaknya masih 

belum cukup bagi Indonesia. Betapa tidak, jumlah sebesar itu masih menyisihkan 

daftar tunggu yang jauh lebih banyak. Tantangan lebih besar menghadang negara 

penerima kuota haji terbanyak ini pada tahun 2013, saat pemerintah Arab Saudi 

mengurangi kuota pengunjung Masjidil Haram. Proyek peningkatan kapasitas 

Masjidil Haram menjadi sebab pengurangan kuota jamaah haji Indonesia menjadi 

168.000 jamaah saja. Proyek tersebut juga mempengaruhi negara-negara lainnya, 

seperti Pakistan misalnya. Pemerintah Pakistan juga di buat pusing akibat 

pengurangan jamaah sebanyak 20% akibat proyek pembangunan Masjidil Haram 
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Tabel 3.1 

Daftar Waiting List (Daftar Tunggu)  Ibadah Haji Di Kabupaten 

Lampung Selatan 

S.D Tahun 2017 

 

No Kabupaten 
Kuota 

2017 

Waiting List 

(Daftar 

Tunggu) S.D 

Tahun 

Nomor 

Porsi 

Terakhir 

Pendaftaran 

1 
Bandar 

Lampung 
1898 2051 100135287 

8308 
Jemaah 

 

2 
Metro 436 2042 

 
200205174 

10233 

Jemaah 

3 
Lampung 

Selatan 
312 2037 

 
300122586 

 
6577 

Jemaah 

4 
Lampung 

Tengah 
1020 2041 

2800664653

2 

8972 

Jamaah 

5 
Lampung 

Utara 
665 

 
2042 400138025 

7267 
Jemaah 

6 
Lampung 

Barat 
127 

 
2036 500083170 

4946 
Jemaah 

7 
Lampung 

Timur 
878 

 
2042 

370002518
2 

1500 
Jemaah 

8 
Tulang 

Bawang 
252 2031 

3600857 

774 

8636 

Jamaah 

9 Tanggamus 323 
 

2034 

 
600166278 

 
8713 

Jemaah 

10 Way Kanan 251 2034 
270002812

4 
 

1562 
Jemaah 

11 Pesawaran 120 2032 800162144 
8535 

Jemaah 

12 
Tulangbawa

ng Barat 
241 2038 900222286 

11546 
Jemaah 

13 Mesuji 66 2031 
8900784 

567 

47646 

Jamaah 

14 Pringsewu 454 2041 
7800843 

084 

73654 

jamaah 

15 
Pesisir 

Barat 
60 2032 

110087545
6 

52174 
Jemaah 

Sumber:kemenag.go.id 
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G. Pertumbuhan Waitting List (Daftar Tunggu) Calon Jamaah Haji 

Berdasarkan Konferansi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam di Aman 

Yordani pada tahun 1987, menyepakati tata cara penentuan kuota haji. Dalam 

KTT tersebut diputuskan kota haji 1:1000, yaitu dari setiap seribu orang 

penduduk muslim di suatu Negara, berhak mendapatkan kursi jamaah haji. Lewat 

keputusan ini, maka Indonesia mendapatkan kuota terbanyak di antara negara 

berpenduduk muslim lainnya. Kuota haji terbanyak kedua diperoleh Pakistan, 

disusul kemudian oleh India dan Bangladesh.
19

 

Kuota sebesar 221.000 jamaah pada 2017 yang diberikan Pemerintah Arab 

Saudi pada Indonesia nyatanya tidak mampu mengurangi daftar tunggu (waiting 

list) daftar tunggu keberangkatan calon jamaah haji Indonesia menunaikan 

ibadah haji, antrian naik haji yang begitu lama dan panjang yang semakin hari 

semakin mengalami perpanjangan waktu keberangkatan. Perluasan Masjidil 

Haram yang dilakukan pada tahun 2013 tidak memberikan dampak yang 

signifikan terhadap antrian kuota haji, padahal setelah dilakukannya perluasan 

Masjidil Haram kuota jamaah haji utuk Indonesia mengalami peningkatan dari 

tahun sebelumnya berjumlah 168.800 jamaah menjadi 211.000 jamaah setelah 

selesai pembangunan Masjidil Haram.
20

 

                                                           
     

19
Ibid. h.5  

      
20

Zubaedi, “Analisis Problematika Manajement Pelaksanaan Haji Indonesia”. Jurnal Manhaj, Vol. 

4, Nomor 3 (September-Desember 2016), h. 76 
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Daftar tunggu (waiting list) dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, 

peningkatan jumlah calon jamaah haji akan terus mengalami peningkatan 

berdasarkan 5 indikator minimal, yaitu pertumbuhan perekonomian, peningkatan 

pendapatan perkapita, keshalehan, kemudahan menjalankan ibadah haji yang 

terus berkembang setiap tahunnya seperti fasilitas tabungan haji yang disediakan 

oleh Lembaga keuangan. 

 

H. Karakteristik Responden 

a. Usia Responden 

Data mengenai umur responden disini peneliti mengelompokan menjadi 4 

katagori, yaitu kurang dari 30 tahun, 30-45tahun, 46-60 tahun, di atas 60 

tahun. adapun data mengenai umur responden adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Usia 

 

No Usia Jumlah Persentase (%) 

1 <30 tahun 6 6.19% 

2 30-45 tahun 12 12.37% 

3 46-60 tahun 43 44.33% 

4 >60 tahun 36 37.11% 

 Total 97 100% 

 

Berdasarkan data dari tabel 3.3 diatas dapat diketahui bahwa responden 

yang berusia kurang dari 30 tahun berjumlah 6 orang atau sebesar 6.19%, 
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responden yang berusia 30-45 tahun berjumlah 12 atau sebesar 12.37%, 

responden yang berusia 46-60 tahun berjumlah 43 atau sebesar 44.33%, 

responden yang berusia lebih dari 60 tahun berjumlah 36 atau sebesar 37.11%  

dari keterangan diatas menunjukan bahwa sebagian besar nasabah yang 

menjadi responden berusia 46-60 tahun. 

b. Pekerjaan Responden  

 

Tabel 3.3 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 

No Pekerjaan Jumlah Persentase (%) 

1 Wiraswasta 11 11.34% 

2 Pedagang 5 5.15% 

3 PNS 15 15.46% 

4 Guru (Honorer Dan 

PNS) 

4 4.12% 

5 Petani 38 39.18% 

6 Polisi 3 3.09% 

7 Tentara 2 2.07% 

8 Ibu Rumah Tangga 

(IRT) 

8 8.25% 

9 Supir 1 1.03% 

10 Karyawan 7 7.22% 

11 Buruh 3 3.09% 

 Total 97 100% 
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Berdasarkan data dari tabel 3.4 diatas dapat diketahui bahwa 

responden yang bekerja sebagai Wiraswasta berjumlah 11 orang atau sebesar 

11.34%, responden yang bekerja sebagai Pedagang  berjumlah 5 atau sebesar 

5.15%, responden yang bekerja sebagai PNS  berjumlah 15 atau sebesar 

15.46%, responden yang bekerja sebagai Guru  berjumlah 4 atau sebesar 

4.12%, responden yang bekerja sebagai Petani  berjumlah 38 atau sebesar 

39.18%. 

Responden yang bekerja sebagai Polisi  berjumlah 3 atau sebesar 

3.09%, responden yang bekerja sebagai Tentara  berjumlah 2 atau sebesar 

2.07%, responden yang bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) berjumlah 8 

atau sebesar 8.26%, responden yang bekerja sebagai Supir  berjumlah 1 atau 

sebesar 1.03%, responden yang bekerja sebagai Karyawan  berjumlah 7 atau 

sebesar 7.22%, responden yang bekerja sebagai Buruh berjumlah 3 atau 

sebesar 3.09%, dari keterangan di atas menunjukan bahwa sebagian besar 

nasabah Produk Tabungan Haji yang menjadi responden bekerja sebagai 

Petani yang berjumlah 38 orang. 

c. Jenis Kelamin Responden 

Adapun data mengenai jenis kelamin responden nasabah Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Kalianda adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.4 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1 Laki-Laki 45 46.39% 

2 Perempuan 52 53.64% 

 Total 97 100% 

 

Berdasarkan keterangan pada tabel 3.5 diatas dapat diketahui tentang 

jenis kelamin responden nasabah Tabungan Haji BSM  kantor cabang 

Kalianda, yang diambil sebagai responden. Jenis kelamin laki-laki berjumlah 

45 orang atau sebesar 46.39% dan perempuan berjumlah 52 orang atau 

sebesar 53.64%. Dari keterangan diatas menunjukan bahwa sebagian besar 

anggota yang menjadi respoden dalam penelitian ini adalah perempuan. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini, penulis berusaha untuk menjelaskan dan menjawab tentang 

beberapa data yang sudah ditemukan, baik dari hasil observasi, wawancara, 

dokumentasi dan diperkuat dengan kuesioner. Berangkat dari sini, peneliti berusaha 

mendeskripsikan data-data yang telah penulis temukan berdasarkan logika dan 

diperkuat dengan teori-teori yang sudah ada yang kemudian diharapkan bisa 

menemukan sesuatu yang baru 

 

A. Analisis Sistem Pengelolaan Produk Tabungan Haji Mabrur di Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Kalianda 

Produk Tabungan Haji merupakan produk dana berupa tabungan haji yang 

dimiliki oleh setiap lembaga Perbankan di Indonesia, salah satunya yaitu PT. Bank 

Syariah Mandiri yang memiliki produk tabungan haji yang bernama Tabungan 

Haji Mabrur. Setiap lembaga perbankan memberikan pelayanan dan tehnik yang 

berbeda-beda terhadap produk-produk yang menjadi andalan dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai lembaga intermediary. Hal ini juga berlaku pada PT. Bank 

Syariah Mandiri Cabang Kalianda yang juga memiliki karakteristik baik dalam 

bentuk produk maupun sistem pengeloaan yang digunakan . 

Sistem pengelolaan dana dalam dunia perbankan menggunakan pendekatan 

atau metode yang disebut the pool of approach dan the asset allocation approach, 

88 
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untuk PT Bank Syariah Mandiri menggunakan pendekatan the pool of approach 

dalam pengelolaan dana termasuk dana produk tabungan haji,  semua produk dana 

berupa giro, tabungan dan deposito termasuk produk Tabungan Haji  Mabrur 

sebagai salah satu produk tabungan yang ada pada PT. Bank Syariah Mandiri 

disatukan secara keseluruhan untuk kemudian di investasikan atau dikelola melalui 

pemberian pembiayaan dan jasa jasa bank syariah mandiri.
1
 

Metode ini merupakan sebuah mekanisme hasil dari implementasi tatanan 

kinerja PT. Bank Syariah Mandiri sebagai induk perusahan yang menjadi aturan 

yang wajib dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri cabang Kalianda sebagai 

anak cabang. Dalam melakukan pengelolaan dana yang dihimpun dari masyarakat 

sebagai lembaga intermediary serta menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dari 

manajement PT. Bank Syariah Mandiri.  

Manajerialisasi pengelolaan dana Tabungan Haji Mabrur dimulai dengan 

mengumpulkan semua dana yang ada pada bank, kemudian di pooling atau dalam 

teori ekonomi dikenal dengan The pooled of approach yaitu menyatukan semua 

dana dari nasabah, kemudian dana-dana yang terkumpul dimasukan dalam pooling 

dana sistem kantor pusat, hal ini berlaku untuk seluruh kantor cabang BSM, 

dengan demikian kantor pusat merupakan komando/ pemberi perintah yang 

mengatur segala bentuk pengelolaan dana yang ada diseluruh kantor cabang. 

Bank Syariah Mandiri kantor cabang Kalianda dalam meghimpun dana dalam 

bentuk tabungan, salah satunya produk tabungan haji mabrur menggunakan akad 

                                                           
         1 Wawancara dengan Manager Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kalianda, 28 April 2018 
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Mudharabah Muthlaqah. Proses pengelolaan dana Bank Syariah Mandiri lebih 

memilih dan menempatkan akad Mudharabah Muthlaqah sebagai akad yang 

menjadi bagian dalam pelaksanaan transaksi sesuai kebutuhan produk yang di 

inginkan oleh nasabah. 

Proses pengelolaan tanpa adanya sebuah persyaratan tertentu dari nasabah atas 

dana yang disetorkan nasabah kepada Bank Syariah Mandiri menjadi 

pertimbangan penting yang pada akhirnya membuat Bank Syariah Mandiri lebih 

memilih untuk mengaplikasikan akad Mudharabah Muthlaqah dibandingkan akad 

Mudharabah Muqayaddah. 

Produk tabungan yang dikelola dengan menggunakan akad ini termasuk 

dalam katagori investasi dana produktif yang sepenuhnya diserahkan kepada 

Mudharib dan tidak dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan prinsip-prinsip 

yang digunakan hingga akad tersebut berakhir.
2
Penjelasan diatas menjadi salah 

satu alasan mengapa Produk Tabungan Haji Mabrur di BSM menggunakan akad 

Mudharabah Muthlaqah yang merupakan akad tanpa syarat dari nasabah selaku 

pemilik dana kepada PT Bank Syariah Mandiri selaku pengelola dengan kata lain 

untuk dapat mempermudah proses pengelolaan dana.   

Akad tersebut bersifat mutlak dimana Shahibul al-mal dalam konteks ini 

adalah nasabah produk tabungan haji mabrur artinya tidak ada larangan bagi PT 

Bank Syariah Mandiri untuk menggunakan dana Tabungan Haji Mabrur dalam 

                                                           
          2 Wiroso, Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah (Jakarta: PT. Grasindo, 

2005). h.46. 
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kegiatan operasionalnya, baik untuk disalurkan pada pembiayaan serta 

menetapkan seberapa besar bagi hasil yang diberikan kepada nasabah Tabungan 

Haji Mabrur selaku pemilik dana awal/murni. 

PT Bank Syariah Mandiri memiliki  hak penuh untuk mempergunakan dana 

tabungan haji mabrur agar dapat memperoleh  pendapatan dari pengelolaan dana   

yang   dilakukan   oleh   pihak   instansi   sesuai   aturan   syariah dan memberikan 

bagi hasil atas pengusahaan yang dilakukan kepada para nasabah tabungan haji 

mabrur. Ini merupakan suatu timbal balik yang memang tercantum dalam teoritik 

ilmu ekonomi syariah mengenai penggunaan akad mudharabah muthlaqah   yang  

terlihat  telah  diorientasikan  oleh  PT Bank Syariah Mandiri dalam melakukan 

pengelolaan terhadap produk tabungan haji. 

Suatu kemudahan bukan hanya dilihat dari tersedianya produk yang 

diharapkan tetapi fitur-fitur yang melingkupi produk tersebut juga merupakan 

pertimbangan  penting dalam mengkspektasikan  suatu kemudahan  yang ada 

dalam  produk  tersebut.  kemudahan  bukan  hanya  milik  sebuah  perbankan 

yang notabene menentukan seperti apa dan bagaimana produk dan ruang lingkup 

yang menaunginya tetapi juga kemudahan bagi nasabah. Persentase untuk nisbah 

bagi hasil yang diberikan PT. Bank Syariah Mandiri kepada nasabah tabungan haji 

mabrur yaitu 15% untuk nasabah dan 85% untuk Bank Syariah Mandiri. 

Sistem pengelolaan produk Tabungan Haji Mabrur Pada Bank Syariah 

Mandiri  yaitu dengan dimulai dengan pembukaan rekening Tabungan Haji 

Mabrur di kantor Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kalianda, tidak berbeda 
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dengan pembukaan rekening tabungan pada umumnya, Untuk nasabah  yang 

mendaftarkan  diri bersama keluarga misalkan seperti pasangan suami istri tetap 

akan diberikan rekening masing-masing  sesuai prosedur perbankan dan tidak 

dapat dijadikan dalam satu rekening meskipun memiliki hubungan keluarga. 

Dengan setoran awal yang tidak terlalu mahal nominalnya serta cicilan 

perbulan yang tidak begitu besar sehingga mudah dijangkau oleh nasabah atau 

calon jamaah haji, sehingga BSM memberikan kesempatan bagi umat muslim dari 

kalangan menengah ke bawah untuk menunaikan ibadah haji.  

Bank Syariah Mandiri memberikan kemudahan dalam pembukaan rekening 

Tabungan Haji Mabrur untuk mendapatkan Nomor Porsi Haji. BSM Tabungan 

Mabrur yaitu Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu proses 

pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Dengan harapan dapat memberikan manfaat 

yaitu aman dan terjamin, kemudahan perencanaan pencapaian dana haji, 

kemudahan mendaftrakan haji melalui online SISKOHAT Kementerian Agama.  

Dengan syarat pembukaan rekening yaitu Kartu Identitas KTP/SIM dan 

NPWP. BSM Tabungan Mabrur dalam kegiatannya berdasarkan prinsip syariah 

dengan menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah, dengan bagi hasil kompetitif, 

minimum setoran awal Rp100.000.-, saldo minimum Rp100.000.-. Saldo 

Minimum didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp25.100.000.- atau sesuai 

ketentuan Kementrian Agama, serta tidak diperbolehkan melakukan penarikan 

saldo Tabungan Mabrur kecuali dalam keadaan darurat. Pendaftaran bebas biaya 
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pembukaan rekening dan bebas biaya administrasi. Jika penutupan rekening bukan 

karena penyetoran BPIH atau pembayaran umrah, dikenakan sebesa Rp25.000.
3
 

Sistem pengelolaan pada tabungan haji mabrur yaitu dengan membuka 

rekening tabungan haji mabrur di Bank Syariah Mandiri, kemudian jika tabungan 

calon jamaah haji sudah mencapai pada target yang diwajibkan yaitu sebesar 

Rp25.100.000.- atau sesuai ketentuan Kementrian Agama maka calon jamaah haji 

tersebut baru bisa mendaftarakan diri di kantor Kementrian Agama Kabupaten 

Lampung Selatan. Sebagaimana diketahui, setelah mendapatkan setoran dana 

untuk nomor porsi terlaksana tidak lantas rekening tabungan haji mabrur 

berakhir. 

Akan ada pelunasan yang wajib disetorkan nasabah sesuai dengan 

(Keputusan Presiden) melalui Kementrian Agama dan diumumkan ke semua 

perbankan yang bekerjasama dengan Kementerian  Agama.  Hal  tersebut  

berlaku  setelah  masa  tunggu  mencapai batas dan selanjutnya  nasabah 

dipanggil  untuk pelaksanaan  keberangkatan. Berkaitan  dengan  bebasnya  

nasabah  menarik  dana  tabungan  tanpa  harus dalam keadaan mendesak 

memang sangat membantu, hanya saja ini berlaku jika dana lebih dari jumlah 

dana setoran awal. Setelah mendapatkan nomor porsi dana yang tersisa 

hanyalah dana setoran awal dan dana tersebut tidak dapat ditarik kecuali 

nasabah menutup rekening tabungan 

                                                           
        

3
Dokumentasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kalianda, 29 April  2018. 
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Untuk mendapatkan nomor porsi di Departemen Agama maka yang harus 

dipenuhi oleh calon nasabah yaitu dengan melengkapi Kartu Tanda Penduduk 

(KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran atau Ijazah, foto copy buku 

tabungan, setelah lengkap baru kementrian Agama mengeluarkan yang namanya 

Surat Pendaftaran Naik Haji (SPPH), setelah semua persyaratan yang di 

Departemen Agama sudah lengkap dan sudah mendapatkan nomor Surat 

Pendaftaran Pergi Haji (SPPH). 

Langkah selanjutnya calon jamaah haji kembali pada bank penerima setoran 

tempat menabung lalu dari pihak bank di input nomor porsi calon jamaah haji dari 

tabungan Bank Syariah Mandiri menjadi rekening haji kemudian di print oleh 

pihak bank dan terdapat 5 lebar, lembar pertama untuk nasabah, lembar kedua 

untuk pihak bank dan lembar ketiga, keempat dan kelima dikembalikan pada 

Kemenag. Jadi dari nomor porsi itu calon jamaah haji bisa mengetahui kapan 

jadwal keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji.  

Cara pihak bank mengelola tabungan nasabah calon jamaah haji menjadi 

rekening haji yaitu jika calon jamaah haji sudah mendapatkan SPPH kemudian 

calon jamaah haji kembali ke bank untuk diimput SPPH nya kemudian akan 

muncul nomor porsi dari teller selanjutnya diinput nomor porsi itulah yang disebut 

setoran haji. 

Persentase  untuk nisbah bagi hasil yang diberikan  PT. Bank  Syariah  

Mandiri  kepada  nasabah  Tabungan  Mabrur yakni sebesar 15% dan sisanya 

85% untuk P.T. Bank Syariah Mandiri. PT. Bank Syariah Mandiri menyajikan 
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perhitungan bagi hasil secara online sehingga  bisa diakses oleh seluruh  

nasabah  dengan mudah.  Berikut ilustrasi   proses   bagi   hasil   yang  dilakukan   

oleh   bank   kepada   nasabah khususnya   nasabah Tabungan Mabrur, diketahui 

dana didalam rekening salah seorang nasabah Tabungan Mabrur pada bulan 

july sebesar Rp.10.000.000 dengan total perbandingan 85:15, adapun total jumlah 

saldo tabungan keseluruhan nasabah BSM sebesar Rp.1.000.000.000 dan 

pendapatan bank yang di bagi hasilkan sebesar Rp.350.000.000 maka bagi hasil 

yang diperoleh nasabah tersebut adalah : 

Bagi hasil  = Saldo rata
2
  x     nisbah%   x   pendapatan bank  

Nasabah          nasabah                       yang dibagi hasilkan 

     Saldo rata-rata seluruh   jumlah hari bulan x  

     tabungan nasabah
4
 

 

Bagi hasil =Rp.10.000.000 x  15% x Rp.350.000.000 

Nasabah   Rp.1.000.000.000   31 hari 

   =Rp.16.935 (sebelum dipotong pajak)
5
 

. 

Berdasarkan simulasi perhitungan bagi hasil di atas, dapat dikatakan bahwa 

bagi hasil tidak dapat membantu nasabah dalam menutupi pelunasan untuk 

keberangkatan haji, simulasi tersebut berdasarkan hasil dari data yang diberikan 

oleh informan selaku salah satu bagian dari tim PT. Bank Syariah Mandiri 

Bapak Denny Juraupanda Doustara sehingga dapat dipastikan data tersebut 

akurat meskipun  hanya  berupa  contoh  namun  tetap  sama  dengan  proses  

aktvitas yang  dijalani  PT.  Bank  Syariah  Mandiri.  Adapun  prosesi pelunasan  

                                                           
       

4
Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawijaya, Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan Syariah (Jakarta: 

Selemba Empat, 2016), h. 332 
       

5
Wawancara dengan Manager Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kalianda, 28 April 2018 
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dapat dilakukan ketika nasabah telah mendapat panggilan dari Kemenag dan 

dinyatakan untuk segera melakukan pelunasan dengan jumlah dana yang sudah 

ditetapkan.  

Dengan kata lain, nasabah tetap harus mempersiapkan dana pribadi untuk  

melunasi  pembayaran  guna  terlaksananya  keberangkatan  ke  Tanah Suci. 

Setelah pelunasan, nasabah dapat meneruskan atau menutup Tabungan atau 

memindahbukukan apabila terjadi kelebihan saldo atas Biaya Penyelenggaraan 

Ibadah Haji (BPIH) tahun yang bersangkutan. Nasabah akan mendapatkan bagi 

hasil sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara Bank dengan Nasabah.   

Pajak atas bagi hasil  yang diperoleh  nasabah ditanggung oleh nasabah 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi hasil akan diperhitungkan setiap   

akhir bulan dan akan ditambahkan ke rekening tabungan nasabah pada akhir  

bulan berjalan  atau  sesuai  dengan  ketentuan yang berlaku di Bank. Penutupan 

rekening dapat dilakukan atas perintah nasabah dalam  kondisi darurat, 

penutupan rekening dapat dilakukan sesuai jam buka kas pada kantor cabang. 

Produk Tabungan Haji Mabrur pada Bank Syariah Mandiri memiliki beberapa 

keunggulan diantaranya: 

a. Asuransi Jiwa dalam Produk Tabungan Haji Mabrur
6
 

PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) berikan benefit Asuransi 

Jiwa secara free pada Produk Tabungan Mabrur. Benefit ini diluncurkan 

                                                           
           

6
Wawancara dengan Branch Office Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kalianda, 28 April 

2018 
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pada 25 Maret 2018. Selama ini Tabungan Mabrur belum dilengkapi fitur 

asuransi. Penambahan fitur asuransi ini utk meningkatkan layanan terbaik 

bagi nasabah. Nasabah hanya merasakan benefitnya saja karena biaya 

preminya menjadi beban Mandiri Syariah. 

Benefit free asuransi ini berlaku bagi nasabah dengan saldo minimal 

Rp5jt, usia 17-75 tahun. Jika nasabah penabung Mabrur meninggal dunia, 

ahli waris akan memperoleh nilai pertanggungan sebesar Rp18jt dengan 

syarat dan ketentuan berlaku.  

b. Bekerja Sama Dengan Bank Mandiri Dengan Layanan Syariah Bank (LSB) 

Untuk meningkatkan dan memperluas pelayanan haji, Mandiri Syariah 

perkuat sinergi dengan Bank Mandiri melalui Layanan Syariah Bank (LSB). 

Layanan tersebut memungkinkan nasabah membuka dan menyetor 

Tabungan Mabrur serta melakukan pelunasan haji di outlet Bank Mandiri. 

Sebagai Bank Layanan Haji & Umroh, Mandiri Syariah menawarkan 

berbagai kemudahan untuk wujudkan niat berhaji dan umroh mulai dengan 

setoran minimal Rp100 ribu bagi Tabungan Mabrur, program umrah spesial 

serta berbagai jenis pembiayaan untuk umroh sampai penyediaan uang riyal 

guna penuhi kebutuhan jamaah selama umrah maupun haji.
7
 

Dari beberapa jawaban responden diatas diperkuat dengan hasil 

wawancara penulis dengan bapak sugiono yang bekerja sebagai petani, ibu 

                                                           
           

7
Wawancara dengan Branch Office Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kalianda, 28 April 

2018 
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rogayah yag tidak Bekerja / ibu rumah tangga, dan bapak cokro yang 

bekerja sebagai supir, bapak sugiono yang pekerjaannya sebagai petani 

dalam kehidupan sehari hari berpendapatan pas pasan, beliau berusaha 

menyisihkan uang sekitar Rp 100.000 – Rp300.000 setiap bulan hasil bertani 

untuk di tabungkan di BSM, mengumpulkan dana untuk bisa menunikan 

ibadah haji, dari hasil menabung tersebutlah  bapak sugiono sekarang sudah 

bisa mendapatkan nomor porsi haji dan sudah terdaftar di SISKOHAT. 

Beliau sudah menggunakan produk tabungan haji selama 8 tahun, baru 

pada tahun ke 5 beliau bisa membayar BPIH SEBESAR Rp.25.000.000, dan 

sekarang beliau masih rajin menabung untuk mengumpulkan data agar bisa 

melunasi kekurangan BPIH, estimasi keberangkatan beliau yaitu pada tahun 

2026 sekarang usia beliau sudah 63 tahun beliau khawatir umur beliau tidak 

sampai pada tahun keberangkatan tersebut, beliau berharap agar beliau bisa 

masuk dalam daftar  cadangan jamaah haji pada tahun sekarang atau tahun 

berikutnya yang bisa memberikan peluang untuk beliau bisa berangkat haji 

lebih cepat dari estimasi sebelumnya. 

Dengan menjadi jamaah haji cadangan yang bisa menggantikan 

jamaah haji yang gagal berangkat haji baik karena meninggal atau karena 

hal lain. Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner yang penulis lakukan, 

bahwa sebagian besar nasabah tabungan haji merasa terbantu dengan adanya 

produk tabungan haji karena semua kemudahan yang diberikan dan sebagian  
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besar nasabah sangat keberatan dengan antrian berangkat haji yang begitu 

panjang dan lama. 

 

B. Analisis Dampak Penerapan Tabungan Haji Terhadap Waiting List/ Daftar 

Tunggu Ibadah Haji Di Kabupaten Lampung Selatan 

  Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dan berdasarkan literatur-literatur 

yang ada dalam beberapa waktu lalu disebutkan bahwa Salah satu penyebab 

panjangnya daftar tunggu dikarenakan adanya dana talangan dari bank kepada 

para calon jemaah. Konsep awalnya, dana talangan haji tersebut diberikan 

kepada umat Islam untuk memberikan kemudahan dalam pendaftaran haji. Tetapi 

kemudian justru menimbulkan dampak yang cukup pelik yaitu penumpukkan 

calon jemaah haji dan antrean keberangkatan yang begitu panjang.   

  19 Mei 2016 Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin 

melarang diberlakukananya pembiayaan talangan haji oleh lembaga keuangan 

dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24  

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 

2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelanggaraan Ibadah Haji. 

diberhentikan/dilarangnya penerapan Talangan haji oleh Lembaga Perbankan, 

dalam penggunan talangan haji setiap tahunya mencaoai 70% dari jumlah nasabah 

tabungan haji, penggunaan talangan haji oleh nasabah tabungan haji untuk 

mendaftar BPIH sehingga mendapat nomor antrian haji lebih sepat dapat dilihat 

pada tabel dibawah tingkat. 
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Tabel 4.1 

Jumlah Nasabah Tabungan Haji dan Nasabah Mendaftar BPIH serta Waiting 

List Ibadah Haji Di Kabupaten Lampung Selatan 

 

Tahun 
Nasabah 

Tabungan Haji 

Nasabah 

Mendaftar BPIH 
Waiting list 

2005 210 133 7 Tahun 5 bulan 

2006 231 167 8Tahun 11 bulan 

2007 293 92 10 Tahun 5 bulan 

2008 245 201 11 Tahun 1 bulan 

2009 279 198 13 Tahun 7 bulan 

2010 331 250 14 tahun 6 bulan 

2011 351 317 14 tahun 11bulan 

2012 439 397 15 Tahun 3 bulan 

2013 459 411 18 Tahun 3 bulan 

2014 411 389 16 Tahun 3 bulan 

2015 438 390 16 Tahun 11 bulan 

2016 511 401 17 Tahun 3 bulan 

2017 598 479 17 Tahun 10 bulan 

Sumber Data:Bank Syariah Mandiri Kacab Kalianda dan Kemenag lampung selatan 

 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa 50% penggunaan produk tabungan haji 

oleh nasabah Bank Syariah Mandiri mendaftarkan diri (BPIH), dimana setelah 

nasabah membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) nasabah langsung 

mendapatkan no porsi haji, BPIH yang ditentukan oleh Kementrian Agama pada 

tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 
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 25.100.000.-  dengan didapatkannya nomor porsi haji nasabah telah 

mempercepat no antrian / waiting list keberangkatan ibadah haji ke tanah suci. 

Itulah alasan mengapa nasabah tabungan haji banyak yang berminat 

menggunakan dana talangan haji untuk menalangi kekurangan dana yang mereka 

alami agar dapat segera mendapatkan nomor porsi haji dan mempercepat antrian 

haji dan keberangkatan haji mereka, bersaing untuk mendapatkan antrian haji 

paling cepat telah berdampak pada semakin bayaknya jamaah haji yang terdaftar 

di Kementrian Agama sehingga terjadi penumpukan jamaah karena tidak sesuai 

dan melebihi dari kuota jamaah haji tahun tertentu yang telah diterima Kementrian 

Agama Republik Indonesia dari Pemerintahan Arab Saudi.  

Berdasarkan hal itu, maka pada 19 Mei 2016. Menteri Agama Republik 

Indonesia Lukman Hakim Saifuddin melarang diberlakukananya pembiayaan 

talangan haji oleh lembaga keuangan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri 

Agama Republik Indonesia Nomor 24  Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran 

Biaya Penyelanggaraan Ibadah Haji. Pasal 6A yang berbunyi ” BPS BPIH dilarang 

memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak 

langsung.” Sehingga sekarang talangan haji tidak berlaku lagi dan nasabah haji 

yang ingin segera mendapatkan nomor porsi haji mereka harus rajin menabung. 

Pada saat Bank Syariah Mandiri menerapkan pembiayaan talangan haji, waiting 

list yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan setiap tahunnya mengalami 

peningkatan dapat dilihat pada tabel diatas, hingga pada tahun 2013 waiting list/ 
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antrian haji mengalami peningkatan yang cukup pesat yaitu dari 15 tahun pada 

tahun 2012 dan 18 tahun pada tahun 2013, peningkatan antrian haji yang begitu 

pesat terjadi dikarenakan pada tahun 2013, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan 

kebijakan terkait program perluasan area thawaf dan rehabilitasi Masjidil 

Haram. Maka kuota  jemaah  haji  dikurangi  20%  termasuk  Indonesia,  dari  

211.000  menjadi 168.000 jemaah. 

Setelah produk Tabungan Haji Mabrur tidak dilengkapi lagi dengan produk 

pembiayaan talangan haji setelah di hentikan Bank Syariah Mandiri tahun 2014, 

perkiraan awal talangan haji lah yang menyebabkan antrian haji semakin panjang 

ternyata waiting list/ antrian haji tetap saja mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Dengan hanya menerapkan tabungan haji mabrur ternyata tidak 

memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan antrian haji/ Waiting list 

ibadah haji di Kabupaten Lampung Selatan yang mengalami kenaikan setiap 

tahunnya. 

Dalam aspek sosiologis, beberapa faktor penyebab terjadinya daftar tunggu  

(waiting list) haji di antaranya karena perkembangan zaman dan bertambah 

banyaknya jemaah haji setiap tahun, sementara tempat terbatas, maka Pemerintah 

Arab Saudi menetapkan jatah atau kuota haji untuk setiap  negara.   

Jatah  tersebut  biasanya  ditetapkan  berdasarkan  jumlah  kaum muslimin  

yang  ada  di  negara  bersangkutan. 
  

Kuota  haji  Indonesia sendiri pada tahun 

2017 sebanyak 211.000, terdiri atas 204..000 untuk jemaah haji reguler dan  
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17.000 untuk jemaah haji khusus
8
. Namun pada prakteknya, setiap tahun jumlah 

jemaah yang ingin menunaikan ibadah haji selalu lebih banyak dibanding kuota 

yang disediakan. Meski mendapat kuota terbanyak, jumlah itu masih dirasa kurang 

karena antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk menunaikan ibadah haji.  

Meningkatnya animo masyarakat untuk berhaji menurut penulis karena   

meningkatnya   kesadaran   untuk   memenuhi panggilan Allah, dan meningkatnya 

kesejahteraan walaupun harus menabung dalam waktu yang lama. Hal ini juga 

senada dengan wawancara penulis kepada Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh 

Kementerian Agama Lampung Selatan Ibu Nuelela yang  menyatakan  bahwa  

selain  taraf  ekonomi  umat   Islam   yang meningkat,  tingginya animo  umat  

Islam  untuk  berhaji  juga karena biaya  haji Indonesia merupakan yang cukup 

murah dan masih dapat dijangkau oleh semua golongan. 

Karena BPIH yang masih dapat dijangkau oleh masyarakat, maka hal ini juga 

berimbas kepada panjangnya daftar tunggu haji di Indonesia. Untuk kategori 

antrian terlama, Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung sedangkan 

Kabupaten Lampung Selatan  menempati peringkat ke 8 dengan antrian haji 

hingga tahun 2037. 

Untuk Kabupaten Lampung Selatan sendiri, daftar tunggu (waiting list) haji 

mencapai 19 tahun. Ketika wawancara ini dilakukan, dari daftar tunggu yang 

lama itu, tidak sedikit yang gagal melaksanakan haji disebabkan karena sakit, 

                                                           
8 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 75 Tahun 2017 tentang Penetapan Kuota Haji 

tahun 1438 H/ 2017 M 
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meninggal dunia, dan berbagai faktor penghambat lainnya. Padahal dalam masa 

penungguan yang begitu lama, calon jemaah haji tersebut sehat, berkecukupan, 

dan sudah sangat siap untuk berangkat haji. Jika melihat fakta yang ada, hal ini 

tentu  saja  mencerminkan  adanya  faktor  penghambat  bagi  calon  jemaah  haji 

terutama  bagi  yang  baru  pertama  kali  ingin  menunaikannya. 

Dari hasil wawancara dan penggunaan kuesioner menunjukan bahwa sebagian 

besar responden yaitu Nasabah Tabungan Haji Mabrur berpendapat bahwa 

penerapan produk tabungan haji mabrur lebih efektif dibanding  talangan haji dan 

beberapa nasabah menjawab lebih efektif dan menguntungkan dengan 

menggunakan talangan haji karena mereka mendapatkan informasi dari tetangga/ 

kerabat mereka yang telah berangkat naik haji sebelumnya dengan menggunakan 

talangan haji sehingga mendapatkan nomor porsi haji lebih cepat karena dalam 

membayar BPIH dapat ditalangi terlebih dahulu oleh pihak bank dan selama masa 

tunggu dapat melakukan pembayaran secara mencicil setiap bulannya.  

Nasabah Tabungan Haji Mabrur  lama daftar tunggu/ waiting list mereka di atas 

15 tahun dan beberapa orang yang di bawah 15 tahun salah satu alasan kenapa 

mereka daftar tunggunya lebih cepat yaitu karena lanjut usia. Nasabah Tabungan 

Haji Mabrur menyatakan bahwa sekarang daftar tunggu haji semakin lama atau 

panjang, sebagian besar responden yaitu Nasabah Tabungan Haji Mabrur 

mendapatkan nomor porsi haji berlangsung cepat dan beberapa mendapatkan 

dalam waktu yang cukup lama di karnakan persyaratan yang mereka bawa kurang 

lengkap. Calon jamaah haji merasa terbebani dengan adanya dan lamanya antrian 
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naik haji, mereka merasa apakah mereka masih bisa menunggu hingga tahun 

mereka naik haji, sedangkan sebagian besar sudah lanjut usia dan umur seseorang 

tidak ada yang tahu. Nasabah Tabungan Haji setuju dengan adanya wacana 

penambahan kuota haji di kabupaten lampung selatan, sehingga semakin banyak 

jamaah haji setiap tahunya  maka semakin cepat daftar tunggu ,waiting list ibadah 

haji di Kabupaten Lampung Selatan. 
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Tabel 4.2 

Daftar Waiting List (Daftar Tunggu)  Ibadah Haji Di Kabupaten 

Lampung Selatan S.D Tahun 2017 

 

No Kabupaten 
Kuota 

2017 

Waiting List 

(Daftar 

Tunggu) S.D 

Tahun 

Nomor Porsi 

Terakhir 

Pendaftara

n 

1 
Bandar 

Lampung 
1898 2051 100135287 

8308 
Jemaah 

 

2 
Metro 436 2042 

 
200205174 

10233 

Jemaah 

3 
Lampung 

Selatan 
312 2037 

 
300122586 

 
6577 

Jemaah 

4 
Lampung 

Tengah 
1020 2041 28006646532 

8972 

Jamaah 

5 
Lampung 

Utara 
665 

 
2042 400138025 

7267 
Jemaah 

6 
Lampung 

Barat 
127 

 
2036 500083170 

4946 
Jemaah 

7 
Lampung 

Timur 
878 

 
2042 3700025182 

1500 
Jemaah 

8 
Tulang 

Bawang 
252 2031 3600857774 

8636 

Jamaah 

9 Tanggamus 323 
 

2034 

 
600166278 

 
8713 

Jemaah 

10 Way Kanan 251 2034 
2700028124 
 

1562 
Jemaah 

11 Pesawaran 120 2032 800162144 
8535 

Jemaah 

12 
Tulangbawa

ng Barat 
241 2038 900222286 

11546 
Jemaah 

13 Mesuji 66 2031 8900784 567 
47646 

Jamaah 

14 Pringsewu 454 2041 7800843084 
73654 

jamaah 

15 
Pesisir 

Barat 
60 2032 1100875456 

52174 
Jemaah 

Sumber:kemenag.go.id 
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Berdasarkan data pada tabel 4.1 dan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa setelah 

diberhentikan dana talangan haji yang semula diperkirakan menjadi penyebab 

lamanya antrian haji/ waiting list ternyata pada tahun selanjutnya masih terjadi 

peningkatan antrian haji/waiting list tetap bertambah panjang didukung juga 

dengan bertambah banyaknya masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji, 

pada Produk Tabungan Haji yang disediakan oleh Bank Syariah Mandiri setiap 

tahunya mengalami peningkatan meskipun sejak tahun 2014 talangan haji sudah 

dihapuskan / tidak diterapkan lagi oleh BSM Kantor cabang kalianda, selain faktor 

pendanaan talangan haji,  

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada Kasi Penyelenggara Haji 

dan Umroh Kementerian Agama Lampung Selatan Ibu Nurlela mengatakan bahwa 

terdapat faktor lain yang menyebabkan semakin bertambah panjang Waiting list 

ibadah haji Di Kabupaten Lampung Selatan. Faktor-faktor penyebab bertambah 

panjangnya antrian haji antara lain yaitu semakin tinggi nya animo masyarakat 

untuk menunaikan ibadah haji, semakin meningkatnya tingkat perekonomian 

masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan, BPIH yang tidak terlalu mahal/tinggi, 

tingkat religious masyarakat yang semakin tinggi.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat 

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sistem pengelolaan produk tabungan haji mabrur di Bank Syariah Mandiri 

kantor cabang Kalianda menggunakan pendekatan the pool of approach, 

dimana tabungan ini menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah. bagi 

hasil yang diberikan PT. Bank Syariah Mandiri kepada nasabah yaitu 15% 

untuk nasabah dan 85% untuk Bank Syariah Mandiri, dengan setoran awal 

minimal Rp100.000.-, saldo minimum Rp100.000.-. Saldo Minimum 

untuk  didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp25.100.000.- Pendaftaran 

bebas biaya pembukaan rekening dan bebas biaya administrasi. Jika 

penutupan rekening bukan karena penyetoran BPIH atau pembayaran 

umrah, dikenakan sebesa Rp25.000.. 

b.  Penerapan tabungan haji terhadap waiting list/daftar tunggu ibadah haji di 

Kabupaten Lampung Selatan, penerapan tabungan haji dan dihentikanya 

dana talangan haji tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap 

antrian haji/waiting list, semula perkiraan yang menyebabkan antrian haji/ 

waiting list semakin panjang tiap tahunnya disebabkan oleh dana talangan 
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haji pada Produk Tabungan Haji, setelah talangan haji dihentikan tetapi 

nasabah produk tabungan haji setiap tahunnya tetap meningkat,  

Ternyata bukan hanya dana talangan haji saja penyebab antrian haji/ 

waiting list semakin panjang, tetapi disebabkan juga oleh taraf  ekonomi 

masyarakat Kabupaten Lampung Selatan  yang meningkat,  tingginya 

animo  umat  Islam  untuk  berhaji,  juga karena biaya  haji Indonesia 

merupakan yang cukup murah dan masih dapat dijangkau oleh semua 

golongan. Sehingga sampai saat ini antrian haji/ waiting list tetap 

mengalami peningkatan. Maka hal ini juga berimbas kepada panjangnya 

daftar tunggu haji di Indonesia. Untuk kategori antrian terlama, Kota 

Bandar Lampung di Provinsi Lampung sedangkan Kabupaten Lampung 

Selatan  menempati peringkat ke 8 dengan antrian haji hingga tahun 2037, 

untuk Kabupaten Lampung Selatan sendiri, daftar tunggu (waiting list) haji 

mencapai 19 tahun. 

B. Saran 

1. Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Kalianda harus lebih baik lagi dalam 

melakukan pengeloaan produk tabungan haji mabrur, meningkatkan 

kualitas produk, kualitas Pelayanan agar nasabah tabungan haji merasa 

puas. Mempermudah persyaratan pembukaan rekening dan mempersingkat 

pendaftaran nasabah ke SISKOHAT tanpa harus bolak balik ke Kantor 

Kementrian Agama. 
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2. Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Kalianda dan Kementrian Agama  

diharapkan meningkatkan teknologi dalam brntuk database yang berbasis 

sidik jari untuk mempermudah deteksi calon jamaah haji untuk mengetahui 

apakah calon jamaah tersebut sudah melaksanakan haji atau  
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KUESIONER PENELITIAN 

Analisis Implementasi Produk Tabungan Haji Mabrur Terhadap Waiting List 

Ibadah Haji 

(Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kacab Kalianda,  

Kabupaten Lampung Selatan ) 

 

1. Terima kasih sebelumnya atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner 

ini 

2. Kuesioner ini sangat berguna bagi peneliti sebagai data penetilian dalam 

penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi 

di Fakultas FEBI, Jurusan Perbankan Syariah, UIN Raden Intan Lampung 

3. Penliti mengharapkan agar pengisian kuesioner ini benar-benar sesuai dengan 

pendapat dan hati nurani Bapak/Ibu. 

4. Terima kasih atas kerjasamanya 

Nama    : 

Alamat      : 

Jenis kelamin               : 

Usia                               : 

Pekerjaan                     : 

Pendapatan Perbulan : 

  

Petunjuk : 

Berilah tanda checklist (√) pada pilihan jawaban yang telah disediakan! 

 

 

 

No 

Pertanyaan Jawaban 

Produk Tabungan Haji Mabrur Bank 

Syariah Mandiri Kacab Kalianda 
YA TIDAK 

A. Kualitas Produk 

 

1 
Apakah penerapan produk tabungan haji 

mabrur sudah sesuai prosedur ? 

  

2 

Apakah penerapan produk tabungan haji 

mabrur sudah sesuai dengan syariah 

islam? 

  

3 
Apakah proses pembukaan rekening dan 

transaksi menabung berlangsung cepat 

  



dan mudah? 

4 
Apakah persyaratan pembukaan rekening 

tabungan haji mabrur mudah? 

  

5 
Apakah pembagian nisbah bagi hasil 

tabungan haji sudah adil? 

  

6 
Apakah dengan dikenakannya biaya 

administrasi nasabah merasa terbebani? 

  

B. Pelayanan 

1 
Apakah pelayanan petugas BSM  

memuaskan? 

  

2 
Apakah bank pernah membuat kesalahan 

dalam pencatatan keuangan nasabah? 

  

3 

Apakah kemampuan karyawan  dalam 

membantu dan memperhatikan saran 

serta keluh kesah nasabah sudah baik ? 

  

4 

Apakah karyawan selalu bersikap 

professional, ramah, tersenyum serta 

mengucapkan salam dan terimakasih ? 

  

5 
Apakah ruangan bank bersih, tenang dan 

nyaman? 

  

6 
Apakah penampilan karyawan bank baik 

dan selalu rapi? 

  

C.Kepuasan 

 

1 
Apakah nasabah puas dengan pelayanan 

BSM ? 

  

2 

Apakah nasabah menyukai produk 

tabungan haji mabrur yang ditawarkan 

BSM? 

  

3 

Apakah nasabah merekomendasikan dan 

mendorong orang lain untuk 

menggunakan produk tabungan haji 

BSM? 

  

4 

Apakah nasabah menjadikan BSM 

sebagai pilihan pertama bila ingin 

menggunakan jasa bank? 

  

 

 

 



Petunjuk : 

Berilah tanda checklist (√) pada pilihan jawaban yang telah disediakan! 

 

 

 

No 

Pertanyaan Jawaban 

Penerapan Tabungan Haji Terhadap 

Waiting List Ibadah Haji Di 

Kabupaten Lampung Selatan 

YA TIDAK 

1 
Apakah tabungan haji dapat mengurangi 

lama antrian haji? 

  

2 

Apakah penerapan produk tabungan haji 

mabrur lebih efektif dibanding produk 

talangan haji ? 

  

3 
Apakah daftar tunggu haji bapak/ibu 

diatas 15 tahun ? 

  

4 
Apakah daftar tunggu haji semakin 

pendek / cepat ? 

  

5 
Apakah proses mendapatkan nomor porsi 

haji berlangsung cepat? 

  

6 
Apakah nasabah terbebani dengan 

adanya daftar tunggu ibadah haji? 

  

7 

Apakah nasabah setuju dengan 

ditambahnya kuota haji di Kabupaten 

Lampung Selatan? 

  

8 

Apakah nasabah setuju dengan kebijakan 

Kemenag tentang kesempatan 

Lansia/Orang tua dipercepat berangkat 

haji? 
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