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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada 

saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang 

(Halim, 2003:2). Investasi berkaitan erat dengan akumulasi suatu bentuk aset, 

dengan harapan aset tersebut akan memberikan keuntungan dimasa depan. 

Sederhananya, investasi adalah kumpulan aset yang apabila suatu waktu 

nilainya dapat melebihi harga perolehan. Tujuan umum dari investasi adalah 

untuk menciptakan uang dan meningkatkan nilai uang serta kekayaan dari 

investor baik untuk masa sekarang maupun yang akan datang (Ahmad, 

1996:3). 

Investasi selalu memiliki dua sisi yaitu return dan risiko. Dalam 

berinvestasi, berlaku hukum bahwa semakin tinggi return yang ditawarkan 

maka semakin tinggi pula risiko yang harus ditanggung oleh investor 

(Rahardjo, 2006:8). Banyak calon investor yang ingin melakukan investasi, 

namun seringkali  dengan beragam pertimbangannya, jenis investasi yang 

akan dipilih menjadi suatu persoalan yang rumit. Tersedianya berbagai bentuk 

dan jenis instrumen investasi yang ada menjadi salah satu faktor penyebab 

investor tidak dapat memutuskan secara langsung instrumen investasi yang 

akan dipilihnya.  

Ada banyak instrumen dimana investor dapat menginvestasikan dana 

mereka yang berlebih. Menurut Salim (2010:23), emas selalu menjadi 

investasi yang terpercaya yang menawarkan return keuangan kepada investor . 
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Ada manfaat signifikan dalam investasi emas yang membantu memenuhi 

tujuan investor. Nilai emas yang stabil terhadap kondisi makro seperti pada 

saat terjadi inflasi, mengakibatkan emas dianggap sebagai tempat yang paling 

aman untuk menyimpan uang pada kondisi yang penuh dengan ketidakpastian. 

Selain itu emas juga dipercaya sebagai pelindung kekayaan, karena nilai emas 

itu sendiri tidak akan pernah berkurang. 

Pandangan masyarakat bahwa investasi emas membutuhkan dana yang 

besar serta hanya bisa dilakukan oleh masyarakat kelas atas sudah tidak 

berlaku lagi. Menurut Dipraja (2011:3), saat ini investasi emas bukan hanya 

milik kalangan atas saja, masyarakat dengan berpenghasilan rendah juga dapat 

melakukan investasi emas. Banyak cara mudah yang bisa ditempuh untuk 

mulai melakukan investasi emas dengan modal yang kecil. Salah satu cara 

yang bisa dilakukan adalah pemanfaatan produk-produk lembaga keuangan 

bank maupun non bank.  

Saat ini sudah banyak sekali Lembaga Keuangan Bank maupun Non 

Bank yang menjual produk-produk investasi emas, lembaga keuangan tersebut 

menerapkan sistem pembayaran tunai maupun cicilan yang tentunya 

mempermudah masyarakat kelas menengah ke bawah untuk memiliki 

investasi emas. Pada tahun 2016 lalu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) 

Cabang Syariah telah mengeluarkan produk baru yang diberi nama Tabungan 

BTN Emas iB. Tabungan ini digunakan untuk memberikan kemudahan 

kepada nasabah/investor dalam mempersiapkan dana untuk berinvestasi dalam 

bentuk emas guna memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. 
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Tabungan BTN Emas iB ini merupakan produk yang menggunakan 

akad mudharabah mutlaqah dalam pelaksanaannya. Menurut Muhammad 

(2002:103), al-mudhrabah adalah  akad kerjasama usaha antara dua pihak 

dimana pihak pertama (shohibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal 

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.  Dalam transaksi dengan akad 

mudharabah mutlaqah bentuk kerjasama antara shohibul mal dan mudharib 

cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, masa 

dan kawasan bisnis. 

Meskipun  produk ini dianggap dapat membantu serta mampu dalam 

menjawab tantangan-tantangan masyarakat dalam mempersiapkan dana guna 

berinvestasi emas, produk Tabungan BTN Emas iB ini masih sangat baru 

dibandingkan dengan produk serupa dalam lembaga keuangan lainnya, 

sehingga membuat penulis tertarik membuat tugas akhir terkait “Investasi 

Emas dengan Produk Tabungan BTN Emas iB pada PT Bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk Cabang Syariah Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana operasional produk Tabungan BTN Emas iB pada PT Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Syariah Malang ? 

2. Apa kelebihan dan kekurangan produk Tabungan BTN Emas iB sebagai 

produk investasi emas ? 
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3. Bagaimana perhitungan bagi hasil dalam Tabungan BTN Emas iB pada PT 

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Syariah Malang? 

C. Batasan Masalah 

  Batasan masalah perlu dilakukan dengan tujuan agar permasalahan 

yang diteliti tidak melenceng dari yang sudah ditentukan, maka pada 

penulisan tugas akhir ini hanya berfokus pada PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk Cabang Syariah Malang serta penelitian hanya berfokus pada 

operasional produk, kelebihan-kelebihan produk, kekurangan produk 

Tabungan BTN Emas iB serta bagi hasil yang akan diperoleh pada produk 

Tabungan BTN Emas iB BTN Syariah. 

D. Tujuan Penelitian 

 Setelah merumuskan masalah penulis memiliki tujuan dan manfaat 

dalam penulisan tugas akhir ini. Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui operasional produk Tabungan BTN Emas iB pada PT 

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Syariah Malang. 

2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan produk Tabungan BTN 

Emas iB sebagai produk investasi emas. 

3. Untuk mengetahui perhitungan bagi hasil pada Tabungan BTN Emas iB di 

Bank Tabungan Negara (BTN) cabang Syariah Malang. 
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E. Manfaat Penelitian

Hasil penulisan tugas akhir ini dapat digunakan sebagai bahan 

informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu: 

1. Bagi Bank Tabungan Negara Cabang Syariah

a. Menjadi ajang promosi dalam pengenalan produk-produk baru

perusahaan.

b. Menjadi salah satu bahan referensi untuk melakukan evaluasi produk

agar lebih baik kedepannya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

a. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk

meneliti hal yang sama di masa mendatang.

b. Menjadi pembelajaran bagi peneliti selanjutnya, agar lebih baik dalam

pembuatan Tugas Akhir




