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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, penulis memaparkan penelitian terdahulu yang 

relevan dengan permasalahan tentang transparansi informasi produk bank. 

Penelitian terdahulu yang bertemakan tentang pembiayaan antara lain: 

Anisa Retno Kusumadewi (2014) tentang pelaksanaan transparansi 

informasi produk bancassurance (Studi pasal 4 Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan 

Penggunaan Data Pribadi Nasabah  di BNI Life Insurance Jakarta)  yang 

membahas tentang analisis pelaksanaan transparansi informasi produk 

bancassurance di BNI Life Insurance Jakarta, fakta bahwa Pelaksanaan 

Transparansi produk bancassurance di BNI Life Insurance Jakarta belum 

sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/7/PBI/2005 tentang 

Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah 

khususnya pada pasal 4. Transparansi informasi mengenai produk bank 

sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan pada nasabah mengenai 

berbagai karakteristik yang ada di dalam produk tersebut. Informasi yang 

belum disampaikan secara transparan kepada nasabah mencakup manfaat dan 

fitur yang ditawarkan, serta risiko dari produk bancassurance di BNI Life. 

Masalah yang ditemui di lapangan adalah kurangnya ketersediaan informasi 

secara tertulis oleh BNI Life untuk dipahami nasabah. Sebagian besar 

nasabah mencari informasi lewat brosur, sedangkan informasi mengenai 
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bancassurance ini banyak ditemui lewat media elektronik website. 

Penghambat dalam pelaksanaan bancassurance di BNI Life diantaranya 

kurangnya pemahaman informasi yang diterima nasabah, adanya unsure 

penipuan dalam pengisian data SPA (Surat Permintaan Asuransi), 

ketidakjujuran dari agen asuransi, permasalahan pembayaran klaim dan 

pelanggaran atas prinsip utmost good faith. Sedangkan faktor yang menjadi 

pendukung pelakasanaan bancassurance di BNI Life Insurance Jakarta 

diantaranya agen asuransi yang cermat dalam menjual produk dan melayani 

kebutuhan nasabah, sistem distribusi, strategi memnafaatkan nama baik 

perusahaan,dan memberikan keuntungan bagi banyak pihak khususnya 

nasabah, bank dan perusahaan asuransi itu sendiri. 

Penelitian dari Bobby Setyo Putro (2014) dengan judul “Penerapan 

Prinsip Transparansi Dalam Produk Pembiayaan Mudharabah Pada Bank 

Syariah (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Kepanjen). Dari hasil 

penelitian yang dilakukan penulis dalam praktiknya penerapan prinsip 

transparansi yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Kepanjen 

telah sesuai degan peraturan bank indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang 

transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah 

oleh Bank Syariah Mandiri cabang pembantu Kepanjen dalam produk 

pembiayaan Mudharabah. Pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Kepanjen 

benar-benar telah menerapkan dan memperhatikan peraturan tersebut dengan 

seksama jika terjadi sebuah kesalahpahaman atau ketidaktahuan nasabah 

mengenai produk yang ditawarkan oleh pihak bank dalam hal ini adalah 
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pembiayaan mudharabah itu terjadi dikarenakan kesalahan dari nasabah itu 

sendiri yang sebagian memang tidak terlalu memperhatiakan dan 

mementingkan sebuah peraturan. 

Secara umum pembahasan dari dua penelitian terdahulu diatas dapat 

dilihat dalam tabel berikut: 

Nama 

peneliti 
Judul peneliti Isi peneliti Hasil peneliti Keterangan 

Anisa 

Retno 

Kusum

adewi 

(2014) 

Pelaksanaan 

Transparansi 

Informasi Produk 

Bancassurance 

(Studi pasal 4 

PBINomor 

7/6/PBI/2005 

Tentang 

Transparansi 

Informasi Produk 

Bank dan 

Penggunaan Data 

Pribadi Nasabah  

di BNI Life 

Insurance Jakarta) 

pelaksanaan 

transparansi 

informasi 

produk 

bancassurance 

di BNI Life 

Insurance 

Jakarta, faktor 

penghambat dan 

pendukung 

dalam 

melaksanaan 

transparansi. 

Informasi manfaat dan 

fitur yang ditawarkan, 

serta risiko dari 

produk belum 

disampaikan secara 

transparan. Kurangnya 

ketersediaan informasi 

secara tertulis oleh 

BNI Life untuk 

dipahami nasabah 

merupakan faktor 

penghambat, dan 

pengawasan yang 

tepat adalah  

faktor pendukung. 

Variabel 

penelitian: 

transparansi 

informasi 

produk, 

PBI 

No.7/6/PBI/2

005,bancassu

rance 

Bobby 

Setyo 

Putro 

(2014) 

Penerapan Prinsip 

Transparansi alam 

Produk 

Pembiayaan 

Mudharabah pada 

Bank Syariah 

(Studi di Bank 

Syariah Mandiri 

Cabang 

Kepanjen) 

penerapan 

prinsip 

transparansi 

dalam produk  

pembiayaan 

Mudharabah, 

faktor yang 

menghambat 

penerapan 

prinsip 

tranparansi di 

Bank Syariah 

Mandiri Cabang 

Kepanjen. 

 

Adanya 

kesalahpahaman atau 

ketidaktahuan nasabah 

mengenai produk 

yang ditawarkan oleh 

pihak bank 

dikarenakan kesalahan 

dari nasabah itu 

sendiri yang sebagian 

memang tidak terlalu 

memperhatiakanterha

dap sebuah prosedur 

pelaksanaan maupun 

peraturan yang 

berlaku. 

Variabel 

penelitian: 

transparansi 

informasi 

produk,  

PBI 

No.7/6/PBI/2

005, 

pembiayaan 

mudharabah 
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Berdasarkan uraian dua penelitian terdahulu diatas dapat diketahui 

persamaan dan perbedaan bahasan antara penelitian terdahulu dengan topik 

penulis. Persamaan dari dua penelitian terdahulu dengan topik penulis yaitu 

membahas tentang pelaksanaan transparansi informasi produk bank 

berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 Tentang 

Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. 

Penelitian terdahulu dan topik penulis juga membahas tentang faktor yang 

penghambat dan pendukung pelaksanaan transparansi produk bank. 

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan topik penulis yaitu pada 

penelitian terdahulu menjelaskan tentang pelaksanaan transparansi informasi 

pada produk bancassurance dan pembiayaan mudharabah, penulis 

dmembahas mengenai produk tabungan emas sehingga dua penelitian 

terdahulu diatas dapat dikatakan relevan dengan topik penulis. 

 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Definisi Tabungan  

Pengertian tabungan menurut Undang-undang No 21 Tahun 2008 

tentang perbankan syariah pasal 1 menyebutkan bahwa tabungan adalah 

Simpanan berdasarkan Akad wadi’ah atau Investasi dana berdasarkan 

Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip 

Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan 

ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, 

bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),tabungan adalah 

simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat 

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

dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan tu; dengan kemajuan 

teknologi, tabungan pada saat mi dapat ditarik dengan menggunakan 

kartu bank, ATM, atau melalui telepon 

2. Macam-macam Tabungan 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

perbankan syariah tabungan ada 2 yaitu tabungan wadiah dan tabungan 

mudharabah. 

a. Tabungan wadiah 

Tabungan wadiah adalah produk pendanaan bank syariah berupa 

simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (saving 

account) untuk keamanan dan kemudahan pemakainnya, seperti giro  

wadiah. Karakteristik tabungan wadiah ini juga mirip dengan 

tabungan pada bank konvensional ketika nasabah penyimpan diberi 

garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan 

menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti kartu 

ATM, dan sebagainya tanpa biaya. Seperti halnya pada giro wadiah, 

bank juga boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk 

tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek 

atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana 

tersebut tidak ditarik. 
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b. Tabungan mudharabah 

Pengertian mudharabah secara umum adalah kerja sama antara 

pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk 

melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan 

berdasarkan nisbah. Dalam konteks tabungan, yang disebut sebagai 

pemilik atau penanam modal adalah nasabah yang bertindak sebagai 

pemilik dana yang berhak mendapatkan bagi hasil atas perputaran 

usaha yang dilakukan oleh bank, dan bank bertindak selaku 

pengelola modal. Tabungan mudharabah bersifat investasi yang 

menggunakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian ketika nasabah 

sebagai pemilik modal menyerahkan uangnya kepada bank sebagai 

pengusaha untuk diusahakan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, 

dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana atau nasabah.  

3. Akad Tabungan Syariah 

a. Pengertian Akad 

Akad merupakan perjanjian tertulis yang berisikan ijab 

(penawaran) dan qabul (penerimaan) antara bank dan pihak lain 

yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak 

berdasarkanprinsip syariah. Suatu pelaksanaan akad atau kontrak 

antara kedua belah pihak juga harus didasarkan pada asas: sukarela 

(ikhtiyati), tidak berubah (luzum), saling menguntungkan, kesetaraan 

(taswiyah), transparansi, kemampuan, kemudahan (taisir), iktikad 

baik dan sebab yang halal. Prinsip-prinsip tersebut sebenarnya 



14 
 

 

hampir sama dengan asas hukum perjanjian berdasarkan hukum 

positif yang berlaku di Indonesia, yang menurut Prof. Mariam Darus 

Badruzaman, S.H., di dalamnya mengandung asas kepercayaan, 

kekuatan mengikat, persamaan hukum, keseimbangan, kepastian 

hukum, moral, kepatuahn dan kebiasaan. Perbedaan akad syariah 

dengan perjanjian konvensional adalah dalam akad syariah dianut 

prinsip yang tidak dianut oleh hukum perjanjian pada hukum positif, 

yaitu: 

1) Tidak berubah (konstan) 

Yang dimaksud dengan konstan adalah mengenai nilai objek jual 

belinya (dalam hal perjanjian jual beli) atau proporsi bagi hasil 

(nisbah) dalam hal perjanjian kerja sama bagi hasil. Pada konsep 

dasarnya, prinsip syariah tidak menganggap uang sebagai 

komoditas. Oleh karena itu, tidak dikenal adanya prinsip time 

value of money. Jadi, uang Rp1.000.000 pada hari ini dan uang 

Rp1.000.000 pada tiga tahun lagi nilainya tetap saja sama. Dalam 

hal bank konvensional, uang Rp1.000.000 pada hari ini berbeda 

nilainya dengan uang Rp1.000.000 pada tiga tahun lagi, ini terjadi 

karena adanya konsep “bunga”, artinya apabila tingkat bunga 

10% per tahun, uang Rp1.000.000 pada hari ini nilainya sama 

dengan uang Rp1.300.000 pada tiga tahun lagi (ditambah 

bunganya 30%). 
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2) Transparan 

Transparan artinya tidak ada tipu muslihat, semua hak dan 

kewajiban masing-masing pihak diungkap secara tegas dan jelas 

dalam akad perjanjian. Pengungkapan hak dan kewajiban ini 

terutama yang berhubungan dengan risiko yang mungkin akan 

dihadapi masing-masing pihak. Dalam kasus, bank syariah 

(sebagai penjual) harus menyebutkan di awal perjanjian bahwa 

harga pokok mobilnya sebesar Rp800 juta dan margin keuntungan 

yang dia ambil sebesar Rp100 juta, hal seperti itu harus 

dinyatakan dalam akad. Contohnya, pada akad mudharabah, bank 

syariah selaku penjual harus menyebutkan berapa harga pokok 

barang yang ditransaksikan dan berapa besar margin 

keuntungannya. 

b. Pembatasan dan Larangan Dalam Akad Syariah 

Akad syariah pada dasarnya juga menganut asas kebebasan 

berkontrak seperti pada hukum positif, yaitu para pihak bebas 

melakukan perjanjian dalam bentuk apa saja, sepanjang tidak 

melanggar syariat islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban 

umum dan kesusilaan. Jadi yang membedakan dengan asas 

kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum positif adalah 

aturan syariat Islam, yang melarang dibuatnya suatu perjanjian yang 

mengandung unsur maghrib, singkatan dari maisir (spekulasi atau 

judi), gharar (tipu muslihat), riba (bunga), bathil (kejahatan) serta 
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tidak pula mengandung risywah (suap) dan objek yang haram. Hal 

ini sesuai dengan ayat dalam Al Quran surah Al Baqarah ayat 174 

188, 195, 212, 215, 219, dan surah Maidah ayat 90. 

Al-Maidah ayat 90 

زُُ ًْ باْنَخ ًَ ِِلنشَّْيَطبَِفَبْجتَُِجُىيَبأَيَُّهبانَِّذيَُآََيُُىاإََِّ ًَ ُْعَ ًِ ََْصبثَُىاْْلَْسََلُيِزْجٌس َ ْيِسُزَواْْل ًَ َواْن

ٌَُ تُْفِهُحى ًْ  ُههَعَهَُّك

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, 

judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah 

adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah 

perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” 

Al Baqarah ayat 174 

ئَِكَُيبُ ًُبُقَِهيًِلُُۙأُونََٰ ًَ ُثِِهُثَ ٌَ ُاْنِكتَبِةَُويَْشتَُزو ٍَ ُُِي ََْشَلَُّللاَّ َُيبُأَ ٌَ ى ًُ ُيَْكتُ ٍَ ُانَِّذي ٌَّ إِ

ُفِيُثُطُُ ٌَ يِهْىَُونَُهْىُيَؤُْكهُى ُُيَْىَوُاْنِقيَبَيِخَُوََلُيَُشّكِ ُهُىَُّللاَّ ًُ ُانَُّبَرَُوََلُيَُكهِّ ىَِِهْىُإَِلَّ

 َعذَاٌةُأَِنيىٌُ

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa 

yang telah diturunkan Allah, yaitu Al Kitab dan menjualnya dengan 

harga yang sedikit (murah), mereka itu sebenarnya tidak memakan 

(tidak menelan) ke dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak 

akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak 

mensucikan mereka dan bagi mereka siksa yang amat pedih” 
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Al Baqarah ayat 188 

ْْنُىاُثَِهبُإِنَ ُاْنُحكَّبِوُِنتَؤُْكهُىاُفَِزيقًبَُوََلُ ِمَُوَُ ِِ ؤَْيَىاِلُِيََُُُْؤُْكهُىاُأَْيَىانَُكْىُثَْيَُُكْىُثِبْنجَب

ٌَُ ى ًُ َْتُْىََُْعهَ َ ثِْىَُوأ  انَُّبِصُثِبْْلِ

Artinya  : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta 

sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan 

(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, 

supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda 

orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu 

mengetahui” 

Al Baqarah ayat 195 

َِْفقُىاُفِيُ َُوأَ َُيُِحتُّ َُّللاَّ ٌَّ يُكْىُإِنَ ُانتَّْههَُكِخَُُۛوأَْحِسُُىاُُۛإِ ِْ َُِوََلَُُْهقُىاُثِؤَْي َسجِيِمَُّللاَّ

ٍَُ ْحِسُِي ًُ  اْن

Artinya : “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan 

janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, 

dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang berbuat baik” 

Al Baqarah ayat 212 

َّقَْىاُفَْىقَُهْىُ ُاَ ٍَ ُآَيُُىاَُُۘوانَِّذي ٍَ ُانَِّذي ٍَ ُِي ٌَ َْيَبَُويَْسَخُزو َُكفَُزواُاْنَحيَبحُُانُّْ ٍَ ُِنهَِّذي ٍَ ُسيِّ

ُُيَزُْ ُيََشبُءُثِغَْيِزُِحَسبةٍُيَْىَوُاْنِقيَبَيِخَُُۗوَّللاَّ ٍْ ُسُقَُي  
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Artinya : “Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan 

orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang 

beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia 

daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada 

orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas”  

Al Baqarah ayat 215 

َُواْنيَُ ٍَ َُواْْلَْقَزثِي ٍِ َُخْيٍزُفَِهْهَىاِنَْْي ٍْ َْفَْقتُْىُِي ُُۖقُْمَُيبُأَ ٌَ ُِْفقُى ُيَْسؤَنُىَََكَُيبذَاُيُ تَبَي َٰ

َُواْثُُِ ٍِ َسبِكي ًَ َُثِِهَُعِهيىٌُبنسَّجِيِمَُُۗوَيبَُواْن َُّللاَّ ٌَّ َُخْيٍزُفَإِ ٍْ ََْفعَهُىاُِي  

Artinya : Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. 

Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah 

diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, 

orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam 

perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya. 

c. Akad Mudharabah 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mudharabah 

adalah (sejenis tabungan/deposito) penanaman dana dari pemilik 

dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk 

melakukan kegiatan usaha tersentu, dengan pembagian 

menggunakanmetode bagi untung dan rugi (profit an loss sharing) 

atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah 

pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.  
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Pengertian mudharabah menurut para ulama, antara lain : 

1) Menurut Hanafiyah 

Mudharabah merupakan akad syirkah dalam laba, satu pihak 

pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa 

2) Menurut Malikiyah 

Mudharabah akad perwakilan, dimana pemilik harta 

mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan 

dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak) 

d. Jenis Mudharabah 

1) Mudharabah mutlaqah 

Pada Mudharabah mutlaqah pemodal tidak mensyaratkan 

kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis 

usaha yang akan dijalanakan oleh mudharib secara mutlak 

diputuskan oleh mudharib yang dirasa sesuai sehinggga disebut 

mudharabah tidak terikat atau tidak terbatras. Hal yang tidak 

boleh dilakukan oleh pengelola tanpa seizing pemodal antara 

lain meminjam modal, meminjamkan modal, dan me-

mudharabah-kan lagi dengan orang lain, mudharabah mutlaqah 

bisa diaplikasikan dalam pendanaan. 

2) Mudharabah muqayyadah 

Pada mudharabah muqayyadah pemodal mensyaratkan kepada 

pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu pada tempat dan 

waktu tertentu sehingga disebut mudharabah terikat atau 
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terbatas, mudharabah muqayyadah biasa diaplikasikan dalam 

pendaan maupun pembiayaan. 

e. Akad Wadiah 

Akad wadiah dapat disebut dengan akad penitipan, artinya akad 

yang digunakan dalam transaksi penitipan dana atau barang dari 

pihak pertama dengan pihak kedua yang diberikan kepercayaan 

untuk menyimpan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, 

keamanan serta keutuhan barang atau uang. 

Pengertian wadiah menurut para ulama sebagai berikut : 

1) Menurut Hanafiyah 

Wadiah adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara 

harta baik dengan ungkapan kelas maupun syarat.  

2) Menurut Malikiyah 

Wadiah adalah mewakilkan orang lain memelihara harta tertentu 

dengan cara tertentu. 

f. Jenis akad wadiah 

1) Wadiah Yad-Dhammah 

Wadiah Yad-Dhammah adalah perjanjian dimana si penerika 

titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan seizing 

pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut 

secara utuh kapanpun si pemiliknya menginginkannya. 

Contohnya, salah satu tabungan di beberapa bank syariah. 
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2) Wadiah Yad-Amanah 

Wadiah Yad-Amanah berbeda dengan wadiah yad-dhammah, 

pada akad ini penerma titipa tidak bertanggung jawab atas 

kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan, 

selama hal tersebut bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan 

enerima titipan dalam memelihara barang yang dititipkan 

tersebut, contohnya save deposit box. 

 

4. Investasi Emas 

Terbuat dari bahan yang mudah dilebur, emas kemudian dapat 

dibuat menjadi bentuk yang bermacam-macam ada beberapa alternatif 

yang dapat dipilih saat ingin menggunakan emas sebagai lahan investasi 

yaitu emas dalam bentuk perhiasan, batangan, dan koin 

a. Investasi Emas Perhiasan 

Emas perhiasan dibuat dari emas murni atau campuran emas murni 

dengan logam lain yang kemudian dibuat atau dibentuk menjadi 

perhiasan. Saat menyebut suatu perhiasan emas sekian karat, emas 

murni itulah yang dimaksud. Sebagai contoh, emas 24 karat berarti 

24 bagian emas tersebut terdiri dari emas murni; emas 20 karat 

berarti ada 20 bagian emas murni dan 4 bagian logam lain, dan 

sebagainya. Campuran logam lain inilah yang akan mempengaruhi 

warna sebuah emas. Logam yang biasa digunakan untuk campuran 

perhiasan emas adalah tembaga, perak, timah putih, dan nikel. 
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Sebagai contoh campuran emas murni dan tembaga akan 

menghasilkan emas berwarna merah sedangkan campuran emas 

murni dan perak akan menghasilkan emas berwarna kuning. Secara 

umum, emas perhiasan dibagi menjadi tiga jenis yaitu bikinan 

pabrik, tangan, dan eksklusif. Masing-masing jenis memiliki ciri 

tersendiri yang bisa dibedakan sepintas dari bentuk, warna dan 

harganya. Yang pasti, pada emas berbentuk perhiasan terdapat 

ongkos pembuatan. 

Buatan pabrik (factory made),yaitu perhiasan emas yang 

dibuat dalam jumlah banyak di pabrik. Tidak sulit untuk membeli 

dan menjual kembali emas perhiasan ini karena kita bisa 

melakukannya di toko-toko emas terdekat. Kelebihan emas dalam 

bentuk ini ada pada banyaknya model yang tersedia. 

Buatan tangan (hand made), yaitu emas yang dibuat 

berdasarkan pesanan melalui sentuhan tangan pembuat atau 

pengrajin emas. Harga belinya tentu lebih tinggi dibandingkan 

dengan emas bikinan pabrik karena dibuat dalam jumlah yang 

terbatas. Semakin unik model tersebut, semakin mahal harganya 

karena ongkos pembuatannya juga lebih mahal dibanding model 

yang sederhana. 

Emas berbentuk perhiasan bisa menjadi pilihan bagi yang 

tidak hanya ingin menggunakannya sebagai perhiasan semata, tetapi 

juga sebagai investasi. Namun sayangnya, meski memiliki 
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keindahan, emas perhiasan bukan pilihan tepat untuk berinvestasi. 

Harga jual emas perhiasan tidak sebaik harga belinya. Saat menjual, 

pedagang emas hanya akan menghitung harga beli emas tanpa 

menyertakan ongkos pembuatan yang sudah dikeluarkan saat 

membeli. Apalagi jika emas tersebut sering dipakai sehingga 

warnanya tidak secerah aslinya, mejadi kusam atau tergores, harga 

yang diberikan penjual bisa membuat kita batal menjualnya. Kecuali 

ketika menjual, harga emas pada saat itu sudah naik dengan sangat 

signifikan dibanding saat membeli. 

b. Investasi Emas Lantakan 

Emas lantakan atau batangan adalah emas yang terdiri 

beberapa variasi satuan mulai dari 1 gram sampai 1 kg. Bentuk yang 

paling umum adalah emas batangan (gold bar)seperti batubata 

dengan kadar 22 karat (95%) atau 24 karat (99%). Di Indonesia, kita 

bisa mendapatkan emas lantakan 24 karat buatan PT Aneka 

Tambang. Emas lantakan bikinan Antam ini terjamin keasliannya 

karena memiliki sertifikat internasional dari London Bullion Market 

Association (LBMA). Pembelian bisa dilakukan melalui toko emas, 

pegadaian, atau langsung di PT Aneka Tambang, harga emas 

lantakan bisa dilihat melalui websitewww.logammulia.com dengan 

acuan harga dari London Metal Exchange (LME). Untuk emas 

lantakan tidak dikenakan pajak sehingga membuat investasi dalam 

bentuk emas lantakan menjadi semakin menarik. Investasi emas 

http://www.logammulia.com/
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lantakan dapat dilakukan melalui PT Aneka Tambang, dalam 

melakukan investasi emas lantakan harus mengetahui komponen-

komponen yang menjadi dasar perhitungan transaksi, kelebihan yang 

ada pada emas lantakan dan risiko yang melekat, serta tips untuk 

memulai investasi emas lantakan. Perhitungan investasi emas 

lantakan tidaklah serumit perhitungan-perhitungan investasi di 

instrumen saham atau obligasi pada dasarnya, investasi emas 

lantakan hanyalah melakukan proses beli, simpan, dan jual kembali. 

Rumus-rumus yang digunakan sangat sederhana, layaknya transaksi 

jual beli biasa. Jadi, siapa pun dapat memulai investasi emas dan 

mendapatkan hasil yang memuaskan pada kemudian hari. Pada 

dasarnya, investasi emas lantakan hanyalah melakukan proses beli, 

simpan dan jual kembali. 

Emas lantakan mempunyai kelebihan dan kekurangan yang 

perlu dipahami, salah satu kelebihan logam mulia ii merupakan 

barang yang dikenal dan diminati olehhampir semua orang, sehingga 

tidak perlu khawatir ketika akan menjual investasi. Salah satu resiko 

dalam investasi pada emas lantakan adalah resiko penyimpanan. 

Emas merupakan logam berharga yang berukuran kecil, jadi harus 

berhati-hati dalam hal penyimapan, emas sangat rentan terhadap 

masalah kehilangan, baik disebabkan pencurian maupun kelalaian. 
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c. Investasi Koin Emas 

Sesuai dengan namanya, koin emas ini adalah emas yang 

dibuat dalam bentuk koin. Saat ini, fungsi koin emas lebih banyak 

ditujukan untuk investasi meski sebelum orang mengenal uang, 

emas pernah menjadi alat tukar yang sah. Emas dalam bentuk koin 

sebagai alat tukar sudah dimulai pada masa Raja Croesus dari 

Turki sekitar tahun 560 SM. Koin emas umumnya ada dua macam 

yaitu koin emas murni (24 karat) dan koin emas tidak murni seperti 

dinar. Beberapa negara seperti Australia, Cina, Kanada, Amerika 

Serikat, Inggris, Afrika Selatan, Selandia Baru, dan Austria 

memang memproduksi koin emas secara masal. 

5. Transparansi  

a. Pengertian Transparansi   

Pengertian transparansi dikemukakan dalam Penjelasan 

Umum atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dan 

angka 1 huruf A Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPBS 

tanggal 30 April 2010, yang menyatakan transparansi (transparency) 

yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material 

dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.  

Bassel Committe mendefinisikan transparansi sebagai suatu 

kegiatan untuk menyampaikan informasi yang dapat dipercaya dan 

tepat waktu kepada publik, sehingga memungkinkan bagi para 

pengguna informasi untuk memanfaatkannya sesuai dengan 
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kebutuhan, baik informasi yang terkait dengan kondisi keuangan dan 

kinerja bank, aktivitas bisnis, profit resiko ataupun praktek 

manajemen resiko. 

b. Urgensi Transparansi Pada Perbankan Syariah 

Aspek penting dalam pencapaian good corporate governance 

pada industri perbankan antara lain adalah penerapan transparansi 

(keterbukaan) terhadap kondisi bank. Bassel Committe juga 

menentukan bahwa transparansi merupakan faktor kunci yang 

berfungsi untuk menjaga efektifitas pengawasan terhadap keamanan, 

kenyamanan dan reputasi bank. Transparansi mengenai produk bank 

merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan good governance 

pada industri perbankan dan memberdayakan nasabah, transparansi 

pada produk tabungan juga sangat diperlukan untuk meberikan 

kejelasan pada nasabah mengenai manfaat dan risiko yang melekat 

pada produk bank. Tanpa adanya transparansi informasi yang akurat, 

setiap pihak yang berkepentingan terhadap bank tidak akan 

menemukan titik terang dan pihak manajemen tidak akan mampu 

menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Adanya aspek transparansi 

pada setiap kegiatan usaha di perbankan syariah dapat memberikan 

manfaat tersendiri bagi tiap pihak yang berkepentingan, diantaranya: 
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1) Bagi pemegang saham 

Adanya transparansi informasi yang akurat membantu para 

pemegang saham memutuskan untuk tetap mempertahankan 

sahamnya atau menjualnya. 

2) Bagi para nasabah bank 

Adanya transparansi informasi yang akurat akan membantu para 

nasabh memutuskan untuk tetap meyimpan dana atau 

menariknya dari bank yang bersangkutan. 

3) Bagi Para Direksi 

Adanya transparansi informasi yang akurat membantu direksi 

untuk mengetahui kinerja manajemen bank yang bersangkutan. 

4) Bagi auditor eksternal 

Adanya transparansi informasi yang akurat membantu auditor 

eksternal untuk mempersiapkan laporan yang akurat tentang 

usaha bank. 

5) Bagi dewan pengawas 

Adanya transparansi informasi yang akurat membantu dewan 

pengawas untuk memberikan saran dan rekomendasi atau 

tindakan koreksi terhadap kinerja yang menyimpang sehingga 

keamanan, kenyamanan dan reputasi bank dapat terjaga sebelum 

terlambat. 
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c. Kebijakan Transparansi Informasi Produk Bank 

Bank Syariah seharusnya memberikan informasi tentang 

produk produk yang ditawarkan kepada calon nasabahnya, baik 

keuntungan dan resikonya, hal ini telah diatur dalam Peraturan Bank 

Indonesia nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi 

Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah terutama pada 

pasal 4 yaitu: 

1) Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa 

Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap 

Produk Bank.  

2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

disampaikan kepada Nasabah secara tertulis dan atau lisan.  

3) Dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2), Bank dilarang memberikan informasi yang 

menyesatkan (mislead) dan atau tidak etis 

(misconduct).Informasi mengenai karakteristik Produk Bank 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sekurang-kurangnya 

meliputi: 

a) Nama Produk Bank;  

b) Jenis Produk Bank;  

c) Manfaat dan risiko yang melekat pada Produk Bank;  

d) Persyaratan dan tata cara penggunaan Produk Bank; 

e) Biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank;  
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f) Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan;

g) Jangka waktu berlakunya Produk Bank; dan

h) Penerbit (issuer/originator) Produk Bank;

Dalam hal produk bank terkait dengan penghimpunan dana,

bank wajib memberikan informasi mengenai program penjaminan 

terhadap produk bank tersebut. 


