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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi islam yang semakin cerah dewasa ini, dengan 

ditandai dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah  di indonesia baik 

lembaga perbankan maupun non bank. Tidak hanya itu di dunia pendidikan, 

semakin bermunculan program studi ekonomi islam di beberapa universitas di 

indonesia. Perkembangan ekonomi islam yang semakin marak ini merupakan 

cerminan  jawaban atas gairah dan kerinduan umat islam di Indonesia ini 

akan suatu sistem perekonomian yang mampu mensejahterahkan bangsa dan 

membebaskan bangsa dari terpuruknya perekonomian indonesia oleh 

beberapa sebab, diantaranya krisis ekonomi, kemiskinan, pengangguran, juga 

sebagai pembaharuan ekonomi dalam negeri yang masih penuh kerusakan ini, 

serta awal kebangkitan ekonomi islam di Indonesia maupun di seluruh dunia, 

misalnya di Indonesia berdiri Bank Muamalat tahun 1992. 

Ketika membahas perkembangan ekonomi islam tak lepas dari 

pembahasan mengenai Perubahan ekonomi global, seperti pada krisis yang 

terjadi di negara Timur Tengah dan Eropa. Krisis ekonomi, politik, dan sosial 

yang mewarnai lingkungan makro ekonomi nasional.  Dampak dari situasi di 

luar negeri menjadi sebab utamanya. Kredit Yunani sebagai contohnya 

menjatuhkan  mata uang Euro dan juga ikut menjatuhkan kondisi pasar uang 

dan pasar modal. Pemodal asing banyak yang mulai menarik uangnya karena 
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kekhawatiran krisis Eropa. Selain krisis Eropa, krisis yang terjadi di Timur 

Tengah juga ikut memberikan dampak terhadap investor asing dari Timur 

Tengah karena kondisi di Timur Tengah yang tidak pasti. 

Dalam melaksanakan fungsi lembaga keuangan syariah yaitu funding 

(menghimpun dana) dan lending (menyalurkan dana) Koperasi Simpan 

Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) MSA mempunyai produk-produk 

sebagai berikut : Pertama produk simpanan dibagi menjadi 3 yaitu Simpanan 

Setia, Simpanan Sucses Financial (SSF) dan Simpanan 3 in One. Yang kedua 

produk-produk pembiayaan sebagai berikut: Pembiayaan Mingguan, 

Pembiayaan Bulanan dan Pembiayaan Jatuh Tempo. 

Simpanan 3 in One adalah salah satu produk dari Koperasi Simpan 

Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Manunggal Sejahtera Abadi  yaitu 

dari inovasi dan pengembangan simpanan dimana simpanan tersebut berbeda 

dengan simpanan seperti biasanya yaitu dengan mekanisme yang sudah diatur 

dengan sedemikian rupa sehingga simpanan tersebut mempunyai keunggulan 

dan perbedaan seperti produk yang lainnya. 

Produk Simpanan 3 in One merupakan produk penghimpunan dana 

dimana anggota menitipkan dananya sebesar Rp. 100.000,- tiap bulan di 

KSPPS MSA  dan pihak KPPS berhak menggunakan dana tersebut. Dalam 

produk simpanan 3 in One ini anggota tidak memperoleh bagi hasil, akan 

tetapi memperoleh hadiah berupa THR (Tunjangan Hari Raya) disetiap 

tahunnya selama 12 Tahun. 
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Dinamakan produk Simpanan 3 in One karena memiliki tiga 

keuntungan sekligus yaitu : 

1. Setiap Tahun mendapatkan THR  

2. Nilai THR setiap tahun selalu bertambah 

3. Total THR sebesar Rp. 9.500.000,- 

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik dengan kepatuhan 

prinsip syariah yang diterapkan pada Simpanan 3 in One disertai dengan THR 

yang diberikan menjelang Idul Fitri yang diterima oleh anggota Simpanan 3 

in One di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Manunggal 

Sejahtera Abadi . Sehingga pnulis mengambil judul tugas akhir ini 

“ANALISIS PRODUK SIMPANAN 3 IN ONE DALAM PANDANGAN 

SYARI’AH DI KSPPS MSA” 

 

1.2. Ruang Lingkup 

Produk simpanan pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah 

(KSPPS) Manunggal Sejahtera Abadi cukup banyak, akan tetapi dalam 

penelitian ini dibatasi pada kepatuhan prinsip syariah Simpanan 3 in One. 

Dimana dalam simpanan ini mampu memberikan manfaat besar untuk masa 

depan. 
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1.3. Rumusan Masalah 

Simpanan 3 in One memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

simpanan masa masa depan anggota. Akan tetapi dalam pelaksanaanya belum 

sepenuhnya sesuai prinsip syariah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut :  

1. Bagaimana sistem Simpanan 3 in One di KSPPS Manunggal Sejahtera 

Abadi  dalam pandangan Syariah? 

2. Bagaimana pelaksanaan akad Simpanan 3 in One di KSPPS Manunggal 

Sejahtera Abadi ? 

3. Apakah pelaksanaan Simpanan 3 in One di KSPPS Manunggal Sejahtera 

Abadi sesuai prinsip syariah? 

 

1.4. TujuanPenelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem Simpanan 3 in One di KSPPS 

Manunggal Sejahtera Abadi  dalam pandangan Syariah? 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan akad Simpanan 3 in One di KSPPS 

Manunggal Sejahtera Abadi ? 

3. Untuk mengetahui pelaksanaan Simpanan 3 in One di KSPPS Manunggal 

Sejahtera Abadi sesuai prinsip syariah? 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Akademik, khususnya Ekonomi Islam penelitian ini dapat 

memberikan ilmu pengetahuan tambahan tentang kesesuaian akad yang 

diterapkan pada produk Simpanan 3 in One terhadap prinsip syariah di 

lembaga keuangan syariah terutama pada KSPPS Manunggal Sejahtera 

Abadi . 

2. Bagi Almamater, penelitian ini dapat menambah referensi perpustakaan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISNU Jepara, khususnya dalam menilai 

tingkat kinerja keungan perbankan syariah. 

3. Bagi pihak terkait, memberikan wawasan kepada manajemen KSPPS 

Manunggal Sejahtera Abadi  agar dapat membenahi akad-akad yang akan 

diterapkan sesuai dengan syariah, terutapa pada akad yang diterapkan pada 

produk Simpanan 3 in One. 

4. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah dan membuka wawasan 

pengetahuan tentang kesesuaian simpanan terhadap prinsip syariah. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah 

mengapa penelitian mengenai analisis produk simpanan 3 in one dalam 
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pandangan syari’ah di KSPPS MSA  (Koperasi Simpan Pinjam 

Pembiayaan Syariah Manunggal Sejahtera Abadi). 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menguraikan tentang landasan dan penelitian terdahulu 

sebagai dasar penelitian. Dijelaskan pula kerangka pemikiran dan 

hipotesis yang diambil oleh peneliti. 

BAB III METOLOGI PENELITIAN 

Meliputi pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, 

subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, 

kredibilitas data, metode analisis data dan langkah-langkah penelitian. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab keempat merupakan pembahasan yang menguraikan tentang 

permasalahan yang berkaitan tentang kepatuhan syariah dalam 

pelaksanaan yang diterapkan pada produk Simpanan 3 in One di KSPPS 

Manunggal Sejahtera Abadi . 

BAB V PENUTUP 

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian yang dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 


