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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

 

A. Penyajian Data 

Berangkat dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada 20 

orang pelajar SMAIT Ukhuwah Banjarmasin, maka penulis akan mendeskripsikan 

hasil penelitian tentang persepsi pelajar SMAIT Ukhuwah Banjarmasin terhadap 

tabungan SimPel iB Pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin sebagaimana berikut 

ini: 

1. Informan I 

a. Identitas Informan  

Nama  : Muliyani 

TTL  : Banjarmasin, 10-07-1999 

Alamat  : Jl. Kelayan A Gg. Antasari 

Kelas  : XII IPA 2 

b. Uraian 

Muliyani adalah murid kelas XII di SMAIT Ukhuwah Banjarmasin. Ia 

sudah 6 bulan menggunakan produk tabungan SimPel iB. Muliyani mengetahui 

tabungan SimPel iB, adanya sosialisasi oleh pihak BNI Syariah Cabang 

Banjarmasin, di SMAIT Ukhuwah Banjarmasin. Adapun mengenai produk 

tabungan Simpel iB pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin, tanggapan Muliyani 

adalah bahwa produk tabungan SimPel iB sangat baik bagi pelajar, melatih 

pengelolaan keuangan sejak dini. Karena dengan menggunakan produk tabungan 
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SimPel iB, ia bisa mengatur keuangannya dengan baik dan benar. Ia pun 

mengetahui fasilitas tabungan SimPel iB. 

Mulyani memilih produk tabungan SimPel iB dilatarbelakangi adanya 

teller yang mendatangi ke sekolah 2 kali dalam seminggu. Penyetoran dan 

pemindahbukuan dilakukan di sekolah serta tabungan SimPel iB adalah tabungan 

yang bebas bunga. Setiap minggu ia melakukan transaksi menabung. Manfaat 

yang dirasakan Muliyani adalah bisa menghemat uang belanjanya.
1
 

2. Informan II 

a. Identitas Informan  

Nama  : Rahmah Fadhillah Husein 

TTL  : Banjarmasin, 29-09-1999 

Alamat  : Jl. Purnasakti Komp. Permatasari Blok. C No 3 

Kelas  : XII IPA 2 

b. Uraian  

 Rahmah adalah salah satu pelajar di SMAIT Ukhuwah Banjarmasin. Ia 

duduk di kelas XII dan ia juga menggunakan tabungan SimPel iB BNI Syariah 

Cabang Banjarmasin. BNI Syariah Cabang Banjarmasin telah mengadakan 

sosialisasi di SMAIT Ukhuwah Banjarmasin. Ia sudah 6 bulan menggunakan 

tabungan SimPel iB tersebut. Tanggapan Rahmah mengenai adanya produk 

tabungan SimPel iB di SMAIT Ukhuwah Banjarmasin adalah tabungan yang 

dikhususkan untuk pelajar, dapat mendorong pelajar rajin untuk menabung. 

Namun ia kurang mengetahui fasilitas yang didapat pada tabungan SimPel iB. 

                                                           
1
 Muliyani, Pelajar SMAIT Ukhuwah Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin,18 

April 2016. 
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Adapun yang melatarbelakangi Rahmah memilih  produk tabungan SimPel 

iB adalah setoran awal yang sangat murah, bebas biaya administrasi, bebas biaya 

bulanan kartu ATM serta penyetoran dan pemindahbukuan dilayani teller di 

sekolah. Keunggulan produk tabungan SimPel iB membuat Rahmah tertarik 

menggunakan produk tersebut. Rahmah menyetorkan uangnya tiap akhir pekan. Ia 

merasa lebih bisa menghemat uangnya.
2
 

3. Informan III 

a. Identitas Informan  

Nama  : Maitsa Nisrina Ngabito 

TTL  : Banjarmasin, 30-09-1998 

Alamat  : Jl. Pramuka Komp. Hidayatullah No 46 

Kelas  : XII IPA 2 

b. Uraian  

Maitsa sudah 6 bulan menggunakan produk tabungan SimPel iB BNI 

Syariah Cabang Banjarmasin. Ia mengetahui adanya tabungan SimPel iB dari 

pihak BNI Syariah Cabang Banjarmasin yang telah mengadakan sosialisasi di 

SMAIT Ukhuwah Banjarmasin.  

Mengenai produk tabungan SimPel iB BNI Syariah Cabang Banjarmasin, 

tanggapan Maitsa sangat bagus, memberikan kemudahan dalam menyimpan uang. 

Adapun yang melatarbelakangi Maitsa memilih produk tabungan simPel iB 

tersebut adalah serta setoran awal yang sangat murah, bebas biaya administrasi 

serta bebas biaya bulanan kartu ATM dan pelayanan teller yang dilakukan di 

                                                           
2
 Rahmah Fadhillah Husein, Pelajar SMAIT Ukhuwah Banjarmasin, Wawancara Pribadi, 

Banjarmasin,18 April 2016. 
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sekolah. Setiap minggu Maitsa  melakukan transaksi menabung. Namun ia merasa 

pelayanan yang diberikan teller kurang memuasakan. Karena teller yang 

ditugaskan ke sekolah hanya 1 orang, sedangkan yang ingin menabung berjumlah 

banyak.
3
  

4. Informan IV 

a. Identitas Informan  

Nama  : Fashha Radhibillah 

TTL  : Banjarmasin, 04-04-1998 

Alamat  : Jl. Vetran Rt 22 No 12 

Kelas  : XII IPA I 

b. Uraian  

Fashha Radhibillah menggunakan produk tabungan SimPel iB sudah 5 

bulan. Ia mengetahui produk tabungan SimPel iB dari sosialisasi yang diadakan 

oleh pihak BNI Syariah Cabang Banjarmasin di sekolah. Mengenai produk 

tabungan SimPel iB, tanggapan Fashha  terhadap produk tersebut adalah tabungan 

yang seperti namanya SimPel dan memudahkan bagi pelajar untuk menabung di 

bank.  

Fashha mengetahui fasilitas yang di dapat pada tabungan SimPe iB. Fashha 

memilih produk tabungan SimPel iB dilatarbelakangi adanya keinginan untuk 

mengumpulkan uang serta setoran awal yang sangat murah, bebas biaya 

administrasi dan bulan kartu ATM. Ia melakukan penyetoran 2 kali dalam 

                                                           
3
 Maitsa Nisrina Ngabito, Pelajar SMAIT Ukhuwah Banjarmasin, Wawancara 

Pribadi, Banjarmasin,18 April 2016. 
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seminggu. Adapun manfaat yang dirasakan Fashha adalah belajar disiplin dalam 

menabung.
4
 

5. Informan V 

a. Identitas Informan   

Nama  : Maya Rezka Amalia 

TTL  : Banjarmasin, 20-03-1999 

Alamat  : Jl. Bumi Mas Raya Komp. Handayani III Rt 36 No 

16 Kelas  : XI IPA 2 

b. Uraian 

Maya Rezka Amalia adalah pelajar yang ikut menabung di tabugan SimPel 

iB. Ia sudah 6 bulan menggunakan produk tersebut. Maya mengetahui produk 

tabungan SimPel iB dari pihak BNI Syariah Cabang Banjarmasin, yang telah 

mengadakan sosialisasi di sekolah. Dalam rangka memperkenalkan dan 

memasarkan produk tabungan SimPel iB tersebut, yang dikhususkan buat pelajar. 

Mengenai produk tabungan SimPel iB, menurut Maya dengan adanya 

tabungan SimPel iB sangatlah baik, karena tabungan SimPel iB yang dikhususkan 

buat pelajar sangat membantu dalam menyisihkan uang saku agar dapat ditabung. 

Namun Ia kurang mengetahui dengan fasilitas yang di dapat pada tabungan simPel 

iB. Adapun yang melatarbelakangi Maya memilih produk tabungan SimPel iB 

adalah setoran awal yang sangat murah, bebas biaya administrasi serta bebas 

biaya bulanan kartu ATM dan penyotoran dan pemindahbukuan dilayani teller di 

sekolah. Setiap minggu ia menyetorkan uangnya untuk di tabung. Manfaat yang 

                                                           
4
 Fashha Radhibillah, Pelajar SMAIT Ukhuwah Banjarmasin, Wawancara Pribadi, 

Banjarmasin,18 April 2016. 
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dirasakan Maya setelah menggunakan tabungan SimPel iB adalah lebih bisa 

menghemat uangnya.
5
  

6. Informan VI 

a. Identitas Informan   

Nama  : Wulla Nahwati Islamy  

TTL  : Banjarmasin, 17-04-1999 

Alamat  : Jl. Pramuka Komp. Kenanga I 

Kelas  : XI IPA 2 

b. Uraian 

Wulla Nahwati Islami sudah 6 bulan menggunakan produk tabungan 

SimPel iB. BNI Syariah Cabang Banjarmasin mengadakan sosialisasi di SMAIT 

Ukhuwah Banjarmasin dan memperkenalkan sekaligus memasarkan produk 

tabungan SimPel iB. Tanggapan Wulla terhadap produk tabungan SimPel iB 

sangat baik, membantu melatih pengelolaan keuangan sejak dini. Wulla kurang 

mengetahui fasilitas yang ada pada tabungan SimPel iB. 

Adapun yang melatarbelakangi Wulla memilih produk tabungan SimPel iB 

adalah keinginan sendiri untuk mengumpulkan uang selain itu setoran awal yang 

sangat murah, bebas biaya bulanan kartu ATM. Wulla menabung setiap minggu 

dan ia merasa lebih hemat.
6
 

 

 

                                                           
5
 Maya Rezka Amalia, Pelajar SMAIT Ukhuwah Banjarmasin, Wawancara 

Pribadi, Banjarmasin,19 April 2016. 
 
6
 Wulla nahwati Islamy, Pelajar SMAIT Ukhuwah Banjarmasin, Wawancara Pribadi, 

Banjarmasin,19 April 2016. 
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7. Informan VII 

a. Identitas Informan   

Nama  : Nazma Laita 

TTL  : Banjarmasin, 12-07-1999 

Alamat  : Jl. Pramuka Komp. Semanda IV Rt 20 No 47 A 

Kelas  : XI IPA 2 

b. Uraian 

 Nazma Laita sudah 6 bulan menggunakan produk tabungan SimPel iB. Ia 

mengetahui produk tabungan SimPel iB, melalui sosialisasi yang diadakan oleh 

pihak BNI Syariah Cabang Banjarmasin di SMAIT Ukhuwah Banjarmasin. 

Menurut Laita adanya produk terbaru dari pemerintah ini sangat baik dan bagus, 

karena membantu melatih pengelolaan keuangan pelajar. Namun ia kurang 

mengetahui fasilitas yang ada pada tabungan SimPel iB selain kartu ATM dan 

buku tabungan.   

Adapun  yang melatarbelakangi Laita memilih untuk menggunakan produk 

tabungan SimPel iB adalah keinginan sendiri untuk mengumpulkan uang serta 

penyetoran yang dilayani teller di sekolah, membuat Laita mudah untuk 

bertransaksi menabung. Laita hampir setiap minggu 2 kali menyetorkan uangnya. 

Ia merasa aman menyimpan uangnya di bank serta lebih bisa menghemat. Namun 

stand BNI Syariah Cabang Banjarmasin tidak setiap hari pelayanannya.
7
 

 

 

                                                           
7
 Nazma Laita, Pelajar SMAIT Ukhuwah Banjarmasin, Wawancara Pribadi, 

Banjarmasin, 19 April 2016. 
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8. Informan VIII 

a. Identitas Informan   

Nama  : Maria Ulfah Dharma 

TTL  : Banjarmasin, 20-11-1999 

Alamat  : Jl. A. Yani km 17 Komp. Citra Graha 

Kelas  : XI IPA 2 

b. Uraian 

 Maria Ulfah Dharma menggunakan tabungan SimPel iB sudah 6 bulan. 

Informan ini mengetahui adanya produk tabungan SimPel iB dari sosialiasasi oleh 

pihak BNI Syariah Cabang Banjarmasin yang mengajak para pelajar SMAIT 

Ukhuwah Banjarmasin untuk menabung.  

Mengenai produk tabungan SimPel iB, menurut Maria sangat baik dan 

bagus,  karena produk SimPel iB BNI Syariah Cabang Banjarmasin memberikan 

kemudahan untuk menyimpan sisa uang saku. Maria hanya mengetahui fasilitas 

kartu ATM dan buku tabungan yang di dapat pada tabungan SimPel iB.  

Adapun Maria memilih produk tabungan SimPel iB dilatarbelakangi 

adanya dorongan dari orang tua serta penyetoran dan pemindahbukuan dilayani 

teller di sekolah. Setiap minggu Ia melakukan transaksi menabung. Setelah 

menggunakan tabungan SimPel iB, Maria bisa belajar mengatur keuangannya.
8
 

 

 

 

                                                           
8
 Wulan Nahwati Dharma, Pelajar SMAIT Ukhuwah Banjarmasin, Wawancara Pribadi, 

Banjarmasin, 25 April 2016. 
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9. Informan IX 

a. Identitas Informan  

Nama  : Arifah Sharfina 

TTL  : Banjarmasin, 28-05-1999 

Alamat  : Jl. Cempaka Raya Komp. Wildan Asri 

Kelas  : XI IPA 2 

b. Uraian 

 Sudah 6 bulan Arifah menggunakan produk tabungan SimPel iB.  BNI 

Syariah Cabang Banjarmasin, mengadakan sosialisasi di SMAIT Ukhuwah 

Banjarmasin. Sehingga Arifah dapat mengenal produk tabungan SimPel iB 

tersebut. Mengenai tanggapan Arifah terhadap produk tabungan SimPel iB BNI 

Syariah Cabang Banjarmasin, bagus untuk pelajar melatih pengelolaan keuangan 

sejak dini. Arifah kurang mengetahui dengan fasilitas yang di dapat pada 

tabungan SimPel iB.     

 Adapun yang melatarbelakangi Arifah memilih produk tabungan SimPel 

iB adalah  setoran awal yang sangat murah, bebas biaya administrasi, bebas biaya 

bulanan kartu ATM, serta penyetoran dan pemindahbukuan dilayani teller di 

sekolah, membuat informan ini tidak ragu lagi untuk memilih menggunakan 

produk tabungan SimPel iB tersebut. Ia pun setiap seminggu menyetorkan 

uangnya untuk di tabung. Ia merasa aman menyimpan uangnya di bank dan lebih 

bisa menghemat.
9
 

 

                                                           
9
 Arifah Sharfina, Pelajar SMAIT Ukhuwah Banjarmasin, Wawancara Pribadi, 

Banjarmasin 25 April 2016. 
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10. Informan X 

a. Identitas Informan  

Nama  : Muhammad Iqra Junio Putra 

TTL  : Banjarmasin, 21-07-1999 

Alamat  : Jl. Pramuka Gg. Srikaya Rt 30 No 10 

Kelas  : XI IPA I 

b. Uraian  

Iqra baru 5 bulan menggunakan produk tabungan SimPel iB. Ia mengenal 

produk tabungan SimPel iB dari sosialisasi oleh pihak BNI Syariah Cabang 

Banjarmasin di SMAIT Ukhuwah Banjamasin. Tanggapan Iqra terhadap produk 

tabungan SimPel iB bagus dan sangat mendidik pelajar dalam pengelolaan 

keuangan. Iqra kurang mengetahui fasilitas yang ada pada tabungan SimPel iB 

tersebut. 

Adapun yang melatarbelakangi Iqra untuk memilih produk tabungan 

SimPel iB adalah keinginan untuk mengumpulkan uang serta setoran awal yang 

murah, bebas biaya administrasi dan bulanan kartu ATM. Ia setiap minggu 

menyetorkan uangnya kepada teller, yang ditugaskan menjaga stand yang ada di 

sekolah. Manfaat yang dirasakan Iqra adalah kedisiplinan dalam menabung.
10
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 Muhammad Iqra Jonio Putra, Pelajar SMAIT Ukhuwah Banjarmasin, Wawancara 

Pribadi, Banjarmasin, 25 April 2016. 
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11. Informan XI 

a. Identitas Informan  

Nama  : Muhammad fazrur 

TTL  : Banjarmasin, 25-04-1999 

Alamat  : Jl. Gatot Perum. Permata Rt 35 No 8 

Kelas  : XI IPA I 

b. Uraian  

 Informan ini sudah 6 bulan menggunakan tabungan SimPel iB. Ia 

mengetahui produk tabungan SimPel iB, dari sosialisasi yang diadakan oleh pihak 

BNI Syariah Cabang Banjarmasin ke sekolah.  

Adapun mengenai produk tabungan SimPel iB BNI Syariah Cabang 

Banjarmasin  yang telah bekerja sama dengan pihak SMAIT Ukhuwah 

Banjarmasin, menurut Fazrur sangat bagus, mendorong pelajar rajin untuk 

menabung. Namun Fazrur kurang mengetahui fasilitas yang ada pada tabungan 

SimPel iB.  

Mengenai latar belakang Fazrur memilih produk tabungan SimPel iB 

adalah pelayanan transaksi menabung yang dilakukan di sekolah. Ia melakukan 

transaksi menabung setiap seminggu. Manfaat yang ia rasakan adalah lebih bisa 

menghemat uangnya.
11
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 Muhammad Fazrur, Pelajar SMAIT Ukhuwah Banjarmasin, Wawancara Pribadi, 

Banjarmasin, 25 April 2016. 
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12. Informan XII 

a. Identitas Informan  

Nama  : Muhammad Rif’at Nor Huawi 

TTL  : Banjarmasin, 18-03-1999 

Alamat  : Jl. Simpang Tangga Komp. PLN No 13 

Kelas  : XI IPA I 

b. Uraian  

Rif’at sudah 6 bulan menggunakan tabungan SimPel iB. Ia mengetahui 

produk tabungan SimPel iB, dari sosialisasi oleh pihak BNI Syariah Cabang 

Banjarmasin di sekolah. Tanggapan Rif’at terhadap adanya tabungan SimPel iB 

tersebut, sangat bagus untuk siswa, memudahkan menabung di bank. Pelajar tidak 

perlu lagi ke bank untuk transaksi menabung. Ia pun mengetahui fasilitas yang ada 

pada tabungan SimPel iB. 

Adapun yang melatarbelakangi Rif’at memilih produk tabungan SimPel iB 

adalah keinginan untuk mengumpulkan uang serta keunggulan dari tabungan 

SimPel iB yaitu tanpa potongan dan biaya murah serta penyetoran dan 

pemindahbukuan dilayani teller di sekolah, membuat ia tertarik untuk 

menggunakan tabungan SimPel iB. Rif’at menyetoran uangnya seminggu sekali 

untuk ditabung. Ia pun merasa lebih bisa menghemat uangnya.
12

 

 

 

 

                                                           
12

 Muhammad Rif’at Nor Huawi, Pelajar SMAIT Ukhuwah Banjarmasin, Wawancara 

Pribadi, Banjarmasin, 28 April 2016. 
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13.  Informan XIII 

a. Identitas Informan  

Nama  : Faisal Budiman 

TTL  : Banjarmasin, 24-08-1999 

Alamat  : Jl. Ratu Zaleha Komp. Ar-raudah I No 9 

Kelas  : XI IPA I 

b. Uraian  

 Informan ini sudah 6 bulan mengunakan tabungan SimPel iB. Faisal 

mengetahui dari pihak BNI Syariah Cabang Banjarmasin, yang mengadakan 

sosialisasi di sekolah. Menurut Faisal adanya Tabungan SimPel iB yang di 

khususkan untuk pelajar, sangat baik memudahkan dalam  menyisihkan uang 

untuk ditabung. Faisal kurang mengetahui fasilitas yang ada pada tabungan 

SimPel iB tersebut.  

 Adapun yang melatarbelakangi Faisal untuk memilih produk tabungan 

SimPel iB, adanya dorongan dari orang tua serta setoran awal yang sangat murah, 

bebas administrasi dan bebas biaya bulanan kartu ATM. Setiap minggu ia 

menyetorkan uangnya untuk ditabung. Manfaat yang ia rasakan adalah lebih bisa 

menghemat uangnya.
13
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 Faisal Budiman, Pelajar SMAIT Ukhuwah Banjarmasin, Wawancara Pribadi, 

Banjarmasin, 28 April 2016. 
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14.  Informan XIV 

a. Identitas Informan  

Nama  : Muhammad Dio Putera 

TTL  : Kuala kapuas, 16-06-1999 

Alamat  : Jl. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Handayani XII 

Kelas  : XI IPA I 

b. Uraian  

 Dio menggunakan tabungan SimPel iB sudah 6 bulan, Ia mengetahui 

produk tabungan SimPel iB melalui sosialisasi oleh pihak BNI Syariah Cabang 

Banjarmasin yang dilaksanakan di SMAIT Ukhuwah Banjarmasin. Menurut Dio 

dengan adanya tabungan SimPel iB di sekolah sangat bagus, karena memudahkan 

dalam mmenyisihkan uang untuk ditabung. 

 Dio kurang mengetahui fasilitas yang ada pada tabungan SimPel iB 

tersebut. Adapun yang melatarbelakangi Dio untuk memilih tabungan SimPel iB 

adalah dorongan orang tua serta penyetoran dan pemindahbukuan tabungan 

SimPel iB dilakuan di sekolah. Setiap minggu ia menyetorkan uangnya untuk di 

tabung. Manfaat yang dirasakan Dio adalah bisa lebih menghemat uang 

belanjanya.
14
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 Muhammad Dio Putera, Pelajar SMAIT Ukhuwah Banjarmasin, Wawancara Pribadi, 

Banjarmasin, 2 Mei 2016. 
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15.  Informan XV 

a. Identitas Informan  

Nama  : Muhammad Yasir Fadhillah 

TTL  : Banjarmasin, 27-05-1999 

Alamat  : Jl. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Ayu No 17 

Kelas  : XI IPA I 

b. Uraian  

Yasir sudah 6 bulan menggunakan produk tabungan SimPel iB.  Informan 

mengenal tabungan SimPel iB melalui sosialisasi oleh pihak BNI Syariah Cabang 

Banjarmasin di SMAIT Ukhuwah Banjarmasin. Menurut yasir adanya produk 

tabungan SimPel iB sangat bagus, karena memudahkan pelajar menyisihkan uang 

untuk ditabung. Yasir mengetahui fasilitas yang didapat pada produk tabungan 

SimPel iB. Adapun yang melatarbelakangi Yasir untuk memilih produk tabungan 

SimPel iB adalah dorongan dari orang tua serta penyetoran dan pemindahbukuan 

dilayani teller yang mendatangi ke sekolah. Yasir melakukan transaksi menabung 

setiap minggu. Manfaat yang dia rasakan adalah bisa lebih menghargai uangnya.
15

 

16. Informan XVI 

a. Identitas Informan  

Nama  : Vania Rizka Amali 

TTL  : Palangkaraya, 05-04-1999 

Alamat  : Jl. Benua Anyar Gg. SMP 14 No 57 

Kelas  : X B 
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 Muhammad Yasir Fadhillah, Pelajar SMAIT Ukhuwah Banjarmasin, Wawancara 

Pribadi, Banjarmasin, 2 Mei 2016. 
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b. Uraian  

 Vania sudah 6 bulan menggunakan produk tabungan SimPel iB BNI 

Syariah Cabang Banjarmasin.  Informan ini mengetahui adanya tabungan SimPel 

iB oleh pihak BNI Syariah Cabang Banjarmasin yang mengadakan sosialisasi di 

SMAIT Ukhuwah Banjarmasin. Mengenai produk tabungan SimPel iB BNI 

Syariah Cabang Banjarmasin, tanggapan Vania adalah sangat bagus, mendorong 

pelajar rajin untuk menabung. Vania mengetahui fasilitas yang didapat pada 

tabungan SimPel iB. 

  Adapun yang melatarbelakangi Vania untuk memilih produk tabungan 

SimPel iB BNI Syariah Cabang Banjarmasin adalah keinginan untuk 

mengumpulkan uanga serta bank yang bebas dari unsur riba, membuat Vania 

tidak ragu lagi untuk menggunakan tabungan SimPel iB tersebut. Setiap minggu 

Vania menyetorkan uangnya untuk di tabung. Ia pun merasa lebih bisa 

menghemat uangnya.
16

 

17. Informan XVII 

a. Identitas Informan   

Nama  : Antung Nor Naely Fipah 

TTL  :Tanah Laut, 26-11-2000 

Alamat  : Jl. Banua Anyar Komp. Triwijaya Resident  

Kelas  : X B 
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 Vania Rizka Amalia, Pelajar SMAIT Ukhuwah Banjarmasin, Wawancara Pribadi, 

Banjarmasin, 2 Mei 2016. 
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b. Uraian  

 Informan ini sudah 6 bulan menggunakan tabungan SimPel iB. Ia 

mengetahui tabungan SimPel iB dari sosialisasi oleh pihak BNI Syariah Cabang 

Banjarmasin di SMAIT Ukhuwah Banjarmasin. Menurut Antung adanya produk 

tabungan SimPel iB BNI Syariah Cabang Banjarmasin di sekolah, sangat bagus 

memberikan kemudahan dalam menyisihkan uang untuk ditabung. Antung 

mengetahui selain fasilitas kartu ATM dan buku tabungan yaitu e-Banking 

membuat ia mudah dalam bertransaksi.  

 Adapun yang melatarbelakangi Antung memilih menggunakan produk 

tabungan SimPel iB BNI Syariah adalah dorongan dari orang tua selain itu 

penyetoran dan pemindahbukuan dilayani teller di sekolah, membuat Antung 

berminat menggunakan tabungan SimpeL iB tersebut. Setiap minggu Antung 

melakukan transaksi menabung. Manfaat yang dirasakan Antung adalah belajar 

disiplin.
17

 

18. Informan XVIII 

a. Identitas Informan  

Nama  : Annisa Salsabila 

TTL  : Banjarmasin, 18-01-2000 

Alamat  : Gatot Subroto Jl. Bawang Putih 

Kelas  : X B 

 

 

                                                           
17

 Antung Nor Naely Fipah, Pelajar SMAIT Ukhuwah Banjarmasin, Wawancara Pribadi, 

Banjarmasin, 11 Mei 2016. 
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b. Uraian  

Annisa sudah 6 bulan menggunakan tabungan SimPel iB BNI Syariah 

Cabang Banjarmasin. Annisa mengetahui produk tabungan SimPel iB melalui 

sosialisasi oleh pihak BNI Syariah Cabang Banjarmasin yang dilaksanakan di 

SMAIT Ukhuwah Banjarmasin. 

 Mengenai adanya produk tabungan SimPel iB BNI Syariah Cabang 

Banjarmasin di sekolah, sangat bagus membantu melatih pengelolaan keuangan 

pelajar. Informan ini kurang mengetahui fasilitas yang didapat pada tabungan 

SimPel iB.   

Adapun yang melatarbelakangi Annisa untuk memilih menggunakan 

produk tabungan SimPel iB BNI Syariah Cabang Banjarmasin adalah dorongan 

dari orang tua serta pelayanan transaksi yang dilakukan di sekolah. Setiap minggu 

Annisa menyetorkan uangnya untuk di tabung. Dia pun merasa aman menyimpan 

uangnya di bank dan lebih bisa menghemat.
18 

19. Informan XIX 

a. Identitas Informan   

Nama  : Al Mukaramah 

TTL  : Banjarmasin, 05-04-2000 

Alamat  : Jl. Kayutangi  

Kelas  : X B 
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 Annisa Salsabila, Pelajar SMAIT Ukhuwah Banjarmasin, Wawancara Pribadi, 

Banjarmasin, 11 Mei 2016. 
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b. Uraian  

Informan ini sudah 6 bulan menggunakan tabungan SimPel iB. Ia 

mengetahui tabungan SimPel iB dari sosialisasi oleh pihak BNI Syariah Cabang 

Banjarmasin di sekolah.  

Menurut mukaramah adanya produk tabungan SimPel iB BNI Syariah 

Cabang Banjarmasin memberikan kemudahan pelajar untuk menabung di bank. 

Informan ini mengetahui fasilitas yang didapat dalam pengunaan produk tabungan 

SimPel iB.  

Adapun yang melatarbelakangi informan ini ntuk memilih menggunakan 

produk tabungan SimPel iB BNI Syariah Cabang Banjarmasin adalah pelayanan 

teller di sekolah memudahkan dia untuk menyetorkan uangnya. Terlebih lagi 

informan ini mengatakan BNI Syariah adalah bank yang bebas bunga. Transaksi 

menabung dilakukan mukaramah setiap minggu. Ia pun merasa aman menyimpan 

uangnya di bank dan belajar mengatur keuangannya.
19

 

20. Informan XX 

a. Identitas Informan  Informan  

Nama  : Salsabila Anita  

TTL  : Banjarmasin, 17-04-2000 

Alamat  : Jl. Perdagangan I 

Kelas  : X B 
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 Al Mukaramah, Pelajar SMAIT Ukhuwah Banjarmasin, Wawancara Pribadi, 
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b. Uraian 

Salsabila menggunakan tabungan SimPel iB sudah 6 bulan. Informan ini 

mengetahui produk tabungan SimPel iB melalui sosialisasi oleh pihak BNI 

Syariah Cabang Banjarmasin di SMAIT Ukhuwah Banjarmasin. Mengenai 

produk tabungan SimPel iB BNI Syariah Cabang Banjarmasin, tanggapan 

Salsabila adalah membantu melatih mengelola keuangan dengan baik.  

Adapun yang melatarbelakangi Salsabila untuk memilih produk tabungan 

SimPel iB adalah setoran awal yang murah, bebas biaya administrasi dan biaya 

bulanan kartu ATM, penyetoran dan pemindahbukuan dilayani teller di sekolah 

serta adanya dorongan dari orang tua. Setiap minggu Salsabila melakukan 

transaksi menabung. Manfaat yang dirasakan Salsabila adalah kedisiplinan dalam 

menabung.
20
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Matriks I 

 

Persepsi Pelajar SMAIT Ukhuwah Banjarmasin Terhadap Penggunaan Produk  

Tabungan Simpel iB serta Latar Belakang Pelajar SMAIT Ukhuwah Banjarmasin 

   Memilih Produk Tabungan Simpel iB Pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin 

 

NO 

 

Nama Informan 

Persepsi Pelajar Terhadap       

Penggunaan Produk 

Tabungan SimPel iB 

Latar Belakang Pelajar 

Memilih Produk 

Tabungan SimPel iB 

1 Muliyani Adanya Tabungan SimPel 

iB sangat baik bagi pelajar 

melatih pengelolaan  

keuangan sejak dini 

a. Penyetoran dan 

pemindahbukuan 

dilayani teller yang 

mendatangi ke 

sekolah 

b. BNI Syariah  adalah 

bank yang berbasis 

syariah 

2 Rahmah Fadhillah 

Husein 

Adanya Tabungan SimPel 

iB mendorong pelajar rajin 

untuk menabung 

a. Setoran awal yang 

sangat murah, bebas 

administrasi dan 

bebas biaya bulanan 

kartu ATM  

b. Penyetoran dan 

pemindahbukuan 

dilayani teller yang 

mendatangi ke 

sekolah 

3 Maitsa Nisrina 

Ngabito 

Adanya Tabungan SimPel 

iB sangatlah bagus 

memberikan kemudahan 

dalam menyimpan uang 

a. Setoran awal yang 

sangat murah, bebas 

administrasi dan 

bebas biaya bulanan 

kartu ATM 

b. Penyetoran dan 

pemindahbukuan 

dilayani teller yang 

mendatangi ke 

sekolah 
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4 Fashha 

Radhibillah 

Tabungan SimPel iB 

memudahkan bagi pelajar 

untuk menabung di bank 

a. Keinginan untuk 

mengumpulkan 

uang 

b. Setoran awal yang 

sangat murah, bebas 

administrasi dan 

bebas biaya bulanan 

kartu ATM 

5 Maya Rezka 

Amalia 

Tabungan SimPel iB 

memberikan kemudahan 

bagi pelajar dalam 

menyisihkan uang saku 

untuk ditabung 

a. Penyetoran dan 

pemindahbukuan 

dilayani teller yang 

mendatangi ke 

sekolah 

b. Setoran awal yang 

sangat murah, bebas 

administrasi dan 

bebas biaya bulanan 

kartu ATM 

6 Wulla Nahwati 

Islamy 

Tabungan SimPel iB pada 

BNI Syariah Cabang 

Banjarmasin sangat baik 

membantu melatih 

pengelolaan keuangan 

a. Keinginan untuk 

mengumpulkan 

uang 

b. Setoran awal yang 

sangat murah, bebas 

administrasi dan 

bebas biaya bulanan 

kartu ATM 

7 Nazma Laita Adanya Tabungan SimPel 

iB membantu melatih 

pengelolaan keuangan 

pelajar  

a. Keinginan untuk 

mengumpulkan 

uang 

b. Penyetoran dan 

pemindahbukuan 

dilayani teller yang 

mendatangi ke 

sekolah 

8 Maria Ulfah 

Dharma 

Adanya Tabungan SimPel 

iB sangat baik 

memberikan kemudahan 

dalam menyisihkan uang 

saku 

a. Dorong dari orang 

tua 

b. Penyetoran dan 

pemindahbukuan 

dilayani teller yang 

mendatangi ke 

sekolah 

9 Arifah Sharfina Tabungan SimPel iB 

bagus untuk pelajar 

melatih pengelolaan 

keuangan sejak dini 

a. Setoran awal yang 

sangat murah, bebas 

administrasi dan 

bebas biaya bulanan 

kartu ATM 
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b. Penyetoran dan 

pemindahbukuan 

dilayani teller yang 

mendatangi ke 

sekolah 

10 M. Iqro Junio 

Putra 

Adanya Tabungan SimPel 

iB sangat mendidik pelajar 

dalam pengelolaan 

keuangan 

a. Keinginan untuk 

mengumpulkan 

uang 

b. Setoran awal yang 

sangat murah, bebas 

administrasi dan 

bebas biaya bulanan 

kartu ATM 

11 M. Fazrur Adanya Tabungan SimPel 

iB sangat bagus 

mendorong  pelajar rajin 

untuk menabung 

a. Penyetoran dan 

pemindahbukuan 

dilayani teller yang 

mendatangi ke 

sekolah 

12 M. Rif’at Nor 

Huawi 

Adanya Tabungan SimPel 

iB sangat bagus untuk 

pelajar memudahkan 

menabung di bank  

a. Keinginan untuk 

mengumpulkan 

uang 

b. Setoran awal yang 

sangat murah, bebas 

administrasi dan 

bebas biaya bulanan 

kartu ATM 

c. Penyetoran dan 

pemindahbukuan 

dilayani teller yang 

mendatangi ke 

sekolah 

13 Faisal Budiman Adanya Tabungan SimPel 

iB yang di khususkan 

untuk pelajar sangat baik 

memudahkan dalam  

menyisihkan uang untuk 

ditabung  

a. Dorongan orang tua 

b. Setoran awal yang 

sangat murah, bebas 

administrasi dan 

bebas biaya bulanan 

kartu ATM 

14 M. Dio Putera A Adanya Tabungan SimPel 

iB sangat bagus 

memudahkan pelajar 

menyisihkan uang untuk 

ditabung 

a. Dorongan orang tua 

b. Penyetoran dan 

pemindahbukuan 

dilayani teller yang 

mendatangi ke 

sekolah 

15 M. Yasir Fadillah Adanya Tabungan SimPel 

iB sangat bagus 

memudahkan pelajar 

a. Dorongan orang tua 

b. Penyetoran dan 

pemindahbukuan 
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menyisihkan uang untuk 

ditabung 

dilayani teller yang 

mendatangi ke 

sekolah 

16 Vania Rizka 

Amalia  

Adanya produk tabungan 

SimPel iB sangat bagus 

mendorong pelajar rajin 

untuk menabung 

a. Keinginan untuk 

mengumpulkan 

uang 

b. BNI syariah adalah 

bank yang berbasis 

syariah 

17 Antung Nor naely 

Fipah  

Tabungan SimPel iB BNI 

Syariah memberikan 

kemudahan dalam 

menyisihkan uang untuk 

ditabung 

a. Penyetoran dan 

pemindahbukuan 

dilayani teller yang 

mendatangi ke 

sekolah 

b. Dorongan orang tua 

18 Annisa Salsabila Adanya tabungan SimPel 

iB sangat bagus membantu 

melatih pengelolaan 

keuangan pelajar 

a. Dorongan orang tua 

b. Penyetoran dan 

pemindahbukuan 

dilayani teller yang 

mendatangi ke 

sekolah 

19 Al Mukaramah Tabungan SimPel iB pada 

BNI Syariah memberikan 

kemudahan pelajar untuk 

menabung di bank 

  

a. Penyetoran dan 

pemindahbukuan 

dilayani teller yang 

mendatangi ke 

sekolah 

b. BNI syariah adalah 

bank yang berbasis 

syariah 

20 Salsabila Anita  Adanya Tabungan SimPel 

iB membantu melatih 

mengelola keuangan 

dengan baik 

a. Setoran awal yang 

sangat murah, bebas 

administrasi dan 

bebas biaya bulanan 

kartu ATM 

b. Penyetoran dan 

pemindahbukuan 

dilayani teller yang 

mendatangi ke 

sekolah 

c. Dorongan orang tua 
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B. Analisis  

Berikut adalah analisis terhadap persepsi pelajar SMAIT Ukhuwah 

Banjarmasin terhadap produk tabungan SimPel iB pada BNI Syariah Cabang 

Banjarmasin dan yang melatarbelakangi mereka untuk memilih produk tabungan 

SimPel iB yang telah disampaikan dalam wawancara. 

Guna mempermudah menganalisis, penulis menyajikan ke dalam dua 

pembahasan, pertama persepsi pelajar SMAIT Ukhuwah Banjarmasin terhadap 

produk tabungan SimPel iB dan kedua yang melatarbelakangi pelajar SMAIT 

Ukhuwah Banjarmasin untuk memilih produk tabungan SimPel  iB pada BNI 

Syariah Cabang Banjarmasin. 

1. Persepsi Pelajar SMAIT Ukhuwah Banjarmasin Terhadap Produk 

Tabungan SimPel iB pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin 

 

Berangkat dari  20 informan yang telah diwawancarai mengemukakan 

bahwa persepsi mereka terhadap adanya produk tabungan SimPel iB pada BNI 

Syariah Cabang Banjarmasin adalah sangat baik, memberikan kemudahan dalam 

menyisihkan uang untuk ditabung. Sesuai dengan teori Sunarto, persepsi sebagai 

suatu proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan 

kesan indera agar dapat memberikan makna kepada lingkungan.
21

 Mereka 

mengenal dan memaknakan adanya tabungan SimPel iB di SMAIT Ukhuwah 

Banjarmasin memudahkan mereka menyisihkan uang saku untuk ditabung. 

Tabungan SimPel iB membantu melatih pengelolaan keuangan dengan baik dan 

benar. Adanya tabungan SimPel iB, mereka bisa menentukan seberapa besar dari 
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 Sunarto, Perilaku Organisasi, (Yogyakarta: AMUS, 2003), hlm. 50. 
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uang yang diterima akan disisihkan untuk ditabung dan seberapa besar yang akan 

dibelanjakan.  

Adapun pendapat informan II, XI, dan XVI mengatakan adanya tabungan 

SimPel iB di sekolah dapat mendorong pelajar rajin untuk menabung. Adanya 

fasilitas yang diberikan oleh bank membuat pelajar tertarik untuk menggunakan 

tabungan SimPel iB serta termotivasi untuk berhemat. Menurut peneliti dengan 

diadakannya sosialisasi oleh pihak BNI Syariah Cabang Banjarmasin tentang 

produk tabungan SimPel iB, menyampaikan pentingnya menabung sejak dini dan 

menjelaskan manfaat dari menabung sehingga timbulnya kesadaran para pelajar 

SMAIT Ukhuwah Banjarmasin untuk menyisihkan sebagian dari uang saku 

mereka agar dapat menabung dengan menggunakan tabungan SimPel iB. Dalam 

al-Qur’an terdapat ayat yang baik secara tersurat maupun tersirat menganjurkan 

menabung. Q.S al-Israa’/17: 29. 

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (pelit) dan 

janganlah kamu terlalu mengulurkannya (boros) karena itu kamu menjadi tercela 

dan menyesal”.
22

 

 

Ayat di atas menerangkan bahwa secara tersurat menganjurkan untuk 

bersikap tidak pelit dan tidak boros yang menyebabkan seseorang menjadi tercela  

karena kepelitannya dan keborosannya. Boros mempunyai pengertian sederhana 

sebagai anjuran untuk menyisihkan sebagian harta ditabung untuk digunakan bagi 

keperluan masa depan. 
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 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Jakarta: 
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Menurut Herri Zan Pieter dan Namora Lumongga Lubis faktor yang 

mempengaruhi persepsi seseorang yaitu: minat, kepentingan, kebiasaan, dan 

konstansi. Akan tetapi tidak semua faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

pelajar terhadap penggunaan produk tabungan SimPel iB.  

Faktor yang mempengaruhi persepsi mereka terhadap penggunaan produk 

tabungan SimPel iB pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin tersebut adalah 

pertama faktor minat, adanya perasaan senang dan suka terhadap tabungan 

SimPel iB membuat mereka melakukan aktivitas menabung dengan ketekunan 

dan cenderung menetap, sehingga mendorong mereka rajin untuk menabung. 

Kedua faktor kepentingan, terhadap penggunaan produk tabungan SimPel iB BNI 

Syariah Cabang Banjarmasin memberikan jawaban yang sesuai dengan 

pembelajaran yang efektif dalam menghemat uang bagi pelajar. Tabungan SimPel 

iB membantu melatih pengelolaan keuangan pelajar dengan baik dan benar, 

sehingga mereka bisa mengatur keuangan dan suatu kepentingan bagi mereka 

karena dengan adanya tabungan SimPel iB memberikan kemudahan menyisihkan 

uang untuk ditabung.  

Berdasarkan dari persepsi di atas peneliti melihat dengan konteks yang 

berbeda namun mempunyai makna persepsi yang sama dari informan. Hal ini 

sesuai dengan teori Bimo Walgito mengungkapkan, menurutnya faktor-faktor 

timbulnya perbedaan persepsi dikarenakan ada beberapa faktor, antara lain: 1) 

Objek yang dipersepsi, 2) Alat indera, syaraf dan susunan syaraf, 3) Perhatian. 

Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi indvidu berbeda satu sama lain dan 
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akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsi suatu objek, stimulus, 

meskipun objek tersebut benar-benar sama. 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa tabungan SimPel iB 

adalah salah satu program dari Bank Indonesia (BI), Bank Indonesia mewajibkan 

setiap bank untuk memiliki produk SimPel iB, termasuk BNI Syariah Cabang 

Banjarmasin. Produk tabungan yang dijalankan dengan prinsip syariah dinamakan 

tabungan SimPel iB. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada tahun 2015 BNI 

Syariah Cabang Banjarmasin mengeluarkan produk tabungan SimPel iB.  

Karakteristik tabungan SimPel iB BNI Syariah Cabang Banjarmasin 

dengan menggunakan akad wadi’ah yad dhamanah yaitu tabungan SimPel iB 

merupakan tabungan yang bersifat titipan murni oleh karena itu jenis tabungan ini 

dapat dimanfaatkan oleh pihak BNI Syariah Cabang Banjarmasin.  

Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan 

tabungan menjadi milik atau tanggungan bank dan tidak ada keharusan bagi bank 

sebagai penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan tabungan tersebut 

serta nasabah tidak harus menanggung atas kerugian. Hal ini telah seseuai dengan 

teori Muhammad Syafi’I Antonio dengan konsep wadi’ah yad dhamanah, pihak 

yang menerima titipan boleh memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. 

Dalam hal ini, pihak bank mendapatkan hasil dari pengguna dana. Produk 

tabungan SimPel iB karena berdasarkan akad wadi’ah yad dhamanah 

memungkinkan pihak BNI Syariah Cabang Banjarmasin untuk memberikan bonus 

kepada pemilik harta yaitu pemilik tabungan sebagai insentif selama tidak 
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diperjanjiakan dalam akad pembukaan rekening. Seperti syarat wadi’ah yang 

harus dipenuhi adalah syarat bonus, yaitu sebagai berikut: 

a. bonus merupakan kebijakan penyimpanan 

b. bonus tidak disyaratkan sebelumnya. 

Pada produk tabungan SimPel iB tidak ada penambahan pengembalian 

uang BNI Syariah Cabang Banjarmasin terhadap uang titipan dari nasabah. Hal ini 

tentunya telah membuktikan bahwa produk tabungan ini telah sesuai dengan 

prinsip syariah yaitu bebas dengan unsur riba. Dalam hal ini, berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 21 Pasal 25  Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah 

mengatakan bahwa usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah antar lain 

usaha yang dianggap riba, maysir dan gharar. Riba berarti berlipat atau 

penambahan, riba mengarah kepada segala keuntungan tidak sah yang didapatkan 

dari ketidaksamaan nilai-nilai. 

Tabungan SimPel iB ini juga tidak mengandung unsur maysir dan gharar 

karena pada tabungan ini tidak ada kegiatan yang besifat spekulasi dan adanya 

ketidakjelasan produk tabungan yang dapat merugikan nasabah ataupun pihak 

BNI Syariah Cabang Banjarmasin. Sesuai dengan teori Adiwarman Karim 

menyebutkan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan 

prinsip-prinsip syariah. 
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2. Latar belakang pelajar SMAIT Ukhuwah Banjarmasin untuk memilih 

produk tabungan SimPel iB Pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin 

 

Latar belakang pelajar SMAIT Ukhuwah Banjarmasin untuk memilih 

produk tabungan SimPel iB pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin adalah: 

a. Setoran awal sangat murah, bebas biaya administrasi dan bebas biaya 

bulanan kartu ATM  

 

Nasabah cenderung memilih suatu produk dengan mempertimbangkan 

pada poin tabungan tanpa potongan dan juga biaya yang murah, yang mana ini 

merupakan kelebihan dari produk tabungan SimPel iB pada BNI Syariah Cabang 

Banjarmasin. Produk tabungan SimPel iB dengan setoran awal Rp 1.000.,- dan 

setoran selanjutnya minimal Rp 1.000.,- untuk biaya administrasi dan bulanan 

kartu ATM gratis.
23

 Sehingga untuk dapat memiliki rekening tabungan, nasabah 

tidak perlu dipusingkan dengan biaya setoran awal yang terkesan mahal. Biaya 

yang sangat murah sesuai dengan keuangan pelajar dan sangat cocok untuk 

kantong mereka.  

b. Penyetoran dan pemindahbukuan dilayani teller yang mendatangi ke 

sekolah 

 

Lokasi yang dekat menjadikan sebagian salah satu faktor minat nasabah 

terhadap memilih menggunakan tabungan SimPel iB. BNI Syariah Cabang 

Banjarmasin memberikan pelayanan yang sangat memuaskan. Penyetoran dan 

pemindahbukuan dilayani teller yang mendatangi ke sekolah dengan membuka 

stand 2 kali dalam seminggu. Manfaat yang didapatkan bagi pelajar adalah 

memudahkan transaksi menabung serta menghemat waktu. Adanya penyetoran 

dan pemindahbukuan dilakukan di sekolah, memudahkan para pelajar dalam 
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bertransaksi. Dengan begitu para pelajar tidak perlu lagi mendatangi ke bank 

untuk transaksi menabung. 

Pelayanan yang baik dan juga tempat yang dekat sangat menentukan 

pelajar SMAIT Ukhuwah Banjarmasin, untuk memilih menggunakakan produk 

tabungan SimPel iB pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin. Penulis berpendapat, 

BNI Syariah Cabang Banjarmasin memudahkan nasabah dalam bertransaksi 

sangat berpengaruh terhadap keputusan pelajar SMAIT Ukhuwah Banjarmasin 

menjadi nasabah karena pelayanan yang baik mempengaruhi keinginan seseorang. 

c. Keinginan untuk mengumpulkan uang 

Suatu kebanggaan jika bisa mengumpulkan uang yang cukup banyak 

dalam waktu yang lama. Apalagi bisa membeli ssuatu dengan menggunakan uang 

hasil tabungan sendiri. Keinginan dari diri sendiri adalah salah satu yang 

melatarbelakangi pelajar SMAIT Ukhuwah Banjarmasin untuk memilih produk 

tabungan SimPel iB pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin karena dengan 

menabung di bank, uang mereka dapat terkumpulkan dari pada menyimpan 

dirumah. Sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. 

Adanya faktor internal dari dalam diri mereka sangat mempengaruhi dalam 

memilih menggunakan produk tabungan SimPel iB BNI Syariah Cabang 

Banjarmasin. Menabung dalam Islam sangatlah dianjurkan, karena dengan 

menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan 

perencanaan yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak 

diinginkan.  
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Dalam al-Qur’an terdapat ayat yang secara tidak langsung telah 

memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok agar lebih baik. 

Q.S al-Furqaan/25: 67. 

 

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan, 

dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang 

demikian”.
24

 

 

d. Dorongan orang tua 

Prilaku pembelian atau minat menabung nasabah seringkali di awali dan 

dipengaruhi oleh banyaknya rangsangan dari luar dirinya, baik berupa rangsangan 

pemasaran maupun dari lingkungannya. Beberapa informan yang menabung 

dengan tabungan SimPel iB pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin, mereka 

memilih produk tabungan SimPel iB dilatarbelakangi oleh dorongan dari orang 

tua. Orang tua ingin anaknya belajar menghemat uang belanjanya. Adanya 

tabungan SimPel iB, orang tua merasa terbantu untuk mengajarkan dan 

membiasakan anaknya agar terlatih mengelola uang secara bijaksana. 

e. Bank yang berbasis Syariah 

Diantara 20 informan, terdapat 3 orang yaitu informan I, XVI, dan XIX 

memilih produk tabungan SimPel iB pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin, 

dilatarbelakangi oleh bank itu sendiri. BNI Syariah adalah bank yang berbasis 

syariah, sehingga informan merasa aman terhindar dari adanya sistem bunga. 

Teori Adiwarman Karim menyebutkan, tabungan syariah adalah tabungan yang 

dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.  

                                                           
24

 Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit, hlm. 568. 
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Menurut penulis, BNI Syariah Cabang Banjarmasin memberikan perhatian 

yang khusus terhadap pelajar SMAIT Ukhuwah Banjarmasin dengan cara 

mengajak menabung dengan menggunakan perbankan syariah sangatlah baik, 

memperkenalkan bank yang berbasih syariah. 

Berangkat dari data yang didapat, faktor yang melatarbelakangi pelajar 

SMAIT Ukhuwah Banjarmasin untuk memilih menggunakan produk tabungan 

SimPel iB yang paling dominan adalah penyetoran dan pemindahbukuan dilayani 

teller yang mendatangi ke sekolah. Adanya stand BNI Syariah Cabang 

Bnajarmasin di sekolah, membuat pelajar merasa mudah dalam bertransaksi 

menabung. Sehingga mereka tidak ragu lagi untuk memilih menggunakan produk 

tabungan SimPel iB tersebut. 

Berjalannya kerja sama antara BNI Syariah Cabang Banjarmasin dengan 

pihak SMAIT Ukhuwah Banjarmasin, sesuai dengan rukun dari akad titipan yang 

harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal berikut, yaitu: 

a. Pelaku akad, yaitu penitip dan penyimpan/penerima titipan. 

b. Objek akad, yaitu barang yang dititipkan. 

c. Shighah, yaitu ijab dan qabul 

Teori Suhrawardi K. Lubis mengatakan bahwa wadi’ah dapat diartikan 

sebagai titipan murni dan merupakan perjanjian yang bersifat “percaya-

mempercayai” atau dilakukan atas dasar kepercayaan semata. Pelajar SMAIT 

Ukhuwah mempercayai dengan menabung di bank, uang mereka akan aman 

dibandingkan menabung sendiri. Pemasar syariah harus bertanggung jawab 

terhadap segala sesuatu yang dilakukannya, khususnya yang berhubungan dengan 
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tabungan serta dalam mengelola uang nasabah. Hal ini sesuai dengan dalil yang 

menjelaskan tentang amanah yang terdapat dalam Q.S. an-Nisaa/4: 58.  

  

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya”.
25

 

 

Sebagaimana yang kita ketahui, dalam Islam semua tindakan manusia di 

dunia ini adalah semata-mata untuk ibadah dan mencari ridha Allah SWT. semata,  

begitu pula dengan tindakan kita dalam berbisnis. Hal ini juga perlu diterapkankan 

oleh BNI Syariah Cabang Banjarmasin. Tabungan SimPel iB yang diterapkan 

oleh BNI Syariah Cabang Banjarmasin telah sesuai dengan ketentuan Dewan 

Syariah Nasional (DSN) yaitu: Bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan 

saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan, tidak ada imbalan yang disyaratkan 

kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat suka rela dari pihak 

bank.
26

 

Tabungan SimPel iB menggunakan akad wadi’ah yad dhamanah, hanya 

bentuk simpanan. Simpanan yang bisa diambil kapan saja, dengan fasilitas kartu 

ATM para pelajar mudah untuk mengambil uang tabungannya melalui ATM 

dimana saja. Banyak sekali keuntungan bagi mereka yang gemar menabung 

diantaranya mereka dapat meminimalisir prilaku pemborosan, mengantisipasi 

kebutuhan yang mendesak, melatih kedisiplinan, kesabaran, kesederhanaan dan 

hemat. 

                                                           
25

 Departemen Agama Republik Indnesia, op. cit, hlm. 128.  

26
 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, (Jakarta: Erlangga 

2014), hlm. 53. 


