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 Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai pelaksanaan sistem kerja tabungan 

qurban di PT. Bank Tabungan Negara KCS Banjarmasin. Peneltian ini dilatar belakangi 

adanya salah satu  produk yag dikeluarkan yaitu tabungan qurban di tahun  2014 yaitu dari 

Bank Tabungan Negara KCS Banjarmasin, yang mana tabungan qurban ini tidak banyak 

masyarakat yang menggunakannya dan tidak mengetahui adanya produk tabungan qurban. 

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan sitem kerja tabungan 

qurban di PT. Bank Tabungan Negara KCS Banjarmasin juga mengenai latar belakang 

dikeluarkannya produk tabungan qurban,  kemudian disamping itu juga ingin mengetahui 

hambatan-hambatan dan strategi penanganannya. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dimana peneliti 

langsung meneliti ke tempat terjadinya masalah dengan wawancara dan dokumentasi guna 

mendapatkan data-data yang diperlukan, data yang sudah didapatkan, setelah itu dijabarkan 

kemudian dianalisis secara kualitatif, subjek dari penelitian ini adalah dua karyawan/staf 

Bank Tabungan Negara Banjarmasin.  

 Melalui teknik pengumpulan data secara dokumentasi dan wawancara, maka 

diperolehlah data-data yang menghasilkan laporan penelitian berupa gambaran pelaksanaan 

sistem kerja tabungan qurban, ada beberapa persyaratan dalam pelaksanaan tersebut yang 

telah sesuai dengan standar dalam penghimpunan dana pada umumnya. Pelaksanaan sistem 

kerja tabungan qurban di PT. Bank Tabungan Negara KCS Banjarmasin  juga telah 

melaksanakan sistemnya sesuai dengan teori-teori yang dimuat pada bab II. Hasil dari 

penelitian ini adalah pelaksanaan sitem kerja dan akad tabungan qurban telah sesuai dengan 

prinsip syariah yaitu bebas dari unsur riba, maysir, dan gharar.  Strategi Bank Tabungan 

Negara KCS Banjarmasin dalam  menangani hambatan-hambatan dalam produk tabungan 

qurban adalah dengan cara seperti mengembangkan suatu rencana dan penetapan yang efektif 

dalam mempromosikan tabungan qurban juga selalu memberikan banyak rencana dan  

informasi mengenai hambatan-hambatan yang akan dihadapi.  

 


