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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh aplikasi produk Tabungan BTN Batara iB dan 

Tabungan BTN Prima iB. Bank harus mempunyai tingkat kompetitif dari bank lain untuk 

bersaing, dan apakah produk tabungan sudah sesuai dengan dasar hukum dalam tabungan 

syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara dan 

dokumentasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan  (field research). Subjek dari 

penelitian ini adalah Costumer Service (CS) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 

Kantor Cabang Syariah Banjarmasin. 

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pembukaan produk tabungan BTN Batara iB 

dan tabungan BTN Prima iB sudah sesuai dengan standar pembukaan rekening pada umumnya. 

Kekurangan dan kelebihan dari kedua produk tabungan bahwa produk tabungan BTN Batara iB 

menggunakan akad Wadi’ah Yad Dhmanah (titipan) tabungan ini sebagai media penyimpanan 

dana bank tidak menjanjikan bagi hasil tetapi memberikan bonus yang menguntungkan dan 

bersaing bagi nasabah. Pembukaan tabungan yang cukup kecil dibandingakan tabungan BTN 

Prima iB, Sedangkan Tabungan Prima iB menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah (investasi), 

bank memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah, pembukaan 

tabungan ini lebih besar dibandingkan tabungan BTN Batara iB. bank harus mempunyai tingkat 

kompetitif dari bank lain untuk bersaing.  

Hasil analisis dari penelitian ini adalah pembukaan tabungan dan akad tabungan BTN 

Batara iB dan tabungan BTN Prima iB telah sesuai dengan peraturan dasar hukum dalam 

tabungan syariah yaitu dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN/-MUI/IV/2000 

Tentang Tabungan. Dalam tabungan BTN Batara iB sekitar 70% nasabah yang menabung lebih 

besar dibandingkan tabungan BTN Prima iB Cuma sekitar 30% nasabah yang menabung itulah 

yang menjadi tingkat kompetitif tabungan dalam bersaing itulah menjadi keunggulan dari 

tabungan BTN Batara iB.   

 


