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MOTTO 

 

                .......     

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada orang yang berhak menerimanya....( Q.S An-Nisa’ : 58 ) 
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PERSEMBAHAN 

 

 Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Tuhan 

seluruh alam yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan 

kenikmatan kepada penulis berupa kenikmatan jasmani maupun 

rohani, sehingga penulis dapat menyusun tugas akhir yang 

dilaksanakan di KSPPS KSPPS Binama Tlogosari Semarang. 

 Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada 

baginda Nabi Agung Muhammad SAW, karena berkat perjuangan 

beliau yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga 

menuju zaman yang terang benderang yaitu zaman islamiyah. 

Dalam perjalanan hidupku, aku tak pernah bisa sendiri, aku selalu 

butuh orang lain untuk berbagi suka maupun duka. Orang-orang yang 

selalu siap membantu dan berdoa untuk keberhasilanku, dan sebagai 

bentuk terimakasih kepada mereka, aku hanya bisa mempersemahkan 

sebuah karya sederhana ini. Karya tulis ini kupersembahkan kepada: 

 

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat karunianya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. 

2. Kedua orang tuaku Bapak Turiman dan Ibu Munipah  tercinta 

yang dengan sabar mendidik dan mengajarkan segala kebaikan 

kepada penulis, agar penulis dapat bermanfaat dan menjadi 

manusia yang berguna, serta memberikan penuh kasih sayang dan 



vi 
 

atas segala jerih payah pengorbanan untuk penulis selama ini yang 

telah membiayai, menyekolahkanku dan menuntun langkah untuk 

menggapai cita-cita, doa kalian merupakan ridho untuk mencapai 

kesuksesan. 

3. Kakakku Zulaikhah tersayang yang telah membantuku dalam 

perkuliahan ini dari awal pendaftaran hingga saat ini. 

4. Adikku tercinta Ashif yang sangat saya banggakan, semoga kelak 

bisa menjadi orang yang sukses dan membahagiakan kedua orang 

tua. 

5. Segenap keluarga besar, yang senantiasa memberikan dukungan 

dan motivasi. 

6. Sahabat-sahabat terbaikku Desy Wulan Wagitasari, Meila 

Roudhotun Ni’mah, Rany Hidayati, Siti Masruroh, Wahyu Nia 

Indar Wati dan Sari Kurniawati terimakasih atas kebaikan kalian 

yang senantiasa menerimaku dan menyayangiku seperti keluarga 

sendiri. 

7. Seluruh teman-teman D3 Perbankan Syari’ah, terutama PBSD 

yang senantiasa menemani dalam susah, sedih, maupun senang. 

Terimakasih ku ucapkan untuk persahabatan yang indah, dan 

semoga persahabatan kita takkan terputus sampai disini. 

8. Keluarga baruku di KSPPS Binama Semarang terutama di cabang 

Tlogosari, terima kasih atas kebaikan, ilmu, waktu dan 

pengalaman yang telah kalian semua berikan kepada saya dengan 

penuh keikhlasan dan kesabaran. 
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DEKLARASI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis 

menyatakan bahwa Tugas Akhir (TA) ini tidak berisi 

materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau 

diterbitkan. Demikian   juga Tugas Akhir ini tidak berisi 

satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi 

yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai 

rujukan. 

 

 Semarang, 10 Mei 2017 

 Deklarator, 

 

 

    

 Khorif Fitri Yani 

 NIM. 1405015134 
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ABSTRAK 

 

KSPPS Binama merupakan salah satu Lembaga Keuangan 

Syari’ah yang didalamnya melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu 

penghimpunan dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan 

penyaluran dana kepada masyarakat yang kekurangan dana. KSPPS 

Binama menyediakan berbagai macam produk-produk dengan akad 

yang sesuai syari’ah. Produk-produk dalam penghimpunan dana 

diantaranya yaitu tabungan Sirela, tabungan Sisuka, tabunga Tarbiah, 

Tabungan Tasaqur, dan tabungan Thawaf. Dari produk penghimpunan 

dana yaitu produk tarbiah yaitu kombinasi arisan dan tabungan yang 

berhadiah. Dimana setiap anggota yang keluar nomer rekeningnya 

pada saat pembukaan tarbiah maka anggota tidak wajib menyetor lagi 

di bulan berikutnya. Pada tanggal 26 setiap bulannya akan 

dilaksanakan pengundian untuk menentukan siapa yang memperoleh 

dana arisan, hadiah istimewa dan hadiah hiburan. Nominal setoran 

wajib pada produk tarbiah disetiap periodenya berubah serta jangka 

waktu yang mengikuti periode yang ditentukan. Dari pengangkatan 

judul aplikasi penetapan nominal setoran wajib pada produk tarbiah di 

KSPPS Binama Tlogosari Semarang, permasalahan yang didapat yaitu 

bagaimana gambaran umum produk tarbiah di KSPPS Binama Cabang 

Tlogosari Semarang, bagaimana aplikasi penetapan nominal setoran 

wajib pada produk tarbiah di KSPPS Binama Tlogosari Semarang. 

Dalam penyelesaian permasalahan yang terkait, penulis menggunakan 

metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Metode observasi 

dilakukan dengan pengamatan, metode dokumentasi dilakukan dengan 

mengumpulkan data berupa file-file maupun foto, sedangkan 

wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab kepada sumber data 

yang terkait dengan produk tarbiah.  Jenis penelitian yang dilakukan 

penulis adalah penelitian lapangan (field research). Hasil dari 

penelitian ini adalah produk tarbiah merupakan kombinasi antara 

arisan dan tabungan yang berhadiah. Setiap anggota yang keluar 

nomer rekeningnya pada saat pembukaan tarbiah maka tidak 

diwajibkan menyetor di bulan berikutnya. Produk tarbiah ini 

berdasarkan akad wadiah yad dhamanah yaitu akad antara dua belah 

pihak, pihak pertama yang menitipkan dana memberi ijin kepada 
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pihak kedua yang menerima dana untuk memanfaatkan dana 

titipannya. Setiap anggota yang ikut serta dalam tarbiah akan 

mendapat tiga kupon undian yaitu kupon dana arisan, kupon isrtimewa 

dan kupon hiburan. Pengundian dilakukan setiap tanggal 26 

perbulannya. Untuk penetapan nominal setoran wajib produk tarbiah 

tidak ada perhitungan khusus dari pihak KSPPS Binama. Tetapi 

dengan dilakukan atas dasar diskusi dan rapat manajemen dengan 

berbagai pertimbangan yaitu biar tidak ada kejenuhan pasar dari 

produk tarbiah. Perubahan sistem dan nominal di dalam produk 

tarbiah membawa penyegaran pada produk tarbiah. 

 

Kata Kunci : Bonus, Arisan pada tabungan, Wadiah Yad 

Dhamanah  
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah 

SWT, yang telah mencurahkan segala rahmat dan hidayahnya, 

Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) Prodi 

Perbankan Syari’ah UIN Walisongo Semarang di KSPPS Binama 

Tlogosari Semarang. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan 

kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, 

tabiin serta kepada kita umatnya. Semoga kita termasuk umat yang 

memperoleh  syafaat di Yaumil Qiyamah nanti. Amin. 

Penelitian ini merupakan Tugas Akhir (TA) pada Program 

Studi D3 Perbankan Syari’ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 

UIN walisongo Semarang sebagai syarat untuk memperoleh Gelar 

Ahli Madya. Melalui pengantar ini penulis ingin mengucapkan terima 

kasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing dan 

mendorong serta memperhatikan dalam penulisan Tugas Akhir ini atas 

dukungan dan motivasi yang diberikan baik secara spiritual maupun 

moral . Sehubungan itu penulis menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag., selaku Rektor UIN 

Walisongo Semarang. 
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2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M. Ag.,  selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. 

3. Bapak Johan Arifin, S. Ag., MM., selaku Kaprodi D3 Perbankan 

Syariah UIN Walisongo Semarang. 

4. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M. Ag., selaku Dosen Wali yang telah 

membimbing saya dari awal proses kuliah hingga akhir semester. 

5. Ibu Heny Yuningrum, S.E.,M. Si. selaku Pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan 

pengarahan dalam menyempurnakan penulisan Tugas Akhir (TA) 

ini. 

6. Seluruh Dosen Pengajar program D3 Perbankan Syari’ah, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang yang telah 

memberikan pengetahuan dan wawasan untuk peneliti selama 

menempuh pendidikan. 

7. Seluruh Pegawai dan Staff TU Prodi D3 Perbankan Syari’ah, 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. 

8. Perpustakaan Institut dan Fakultas UIN Walisongo Semarang yang 

telah memfasilitasi buku-buku sebagai referensi untuk 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

9. Ibu Diah Fajar Astuti, S.E. selaku Manajer Oprasional dan Umum 

Kantor Pusat yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di 

KSPPS Binama Tlogosari Semarang.  

10. Bapak Danang Widjanarko, S.E. selaku Pimpinan KSPPS Binama 

Cabang Tlogosari Semarang  dan seluruh karyawan KSPPS 
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Binama Cabang Tlogosari Semarang yang telah memberikan 

kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu dan melancarkan 

data-data untuk penulisan Tugas Akhir (TA) ini. 

11. Teman-teman D3 Perbankan Syari’ah angkatan 2014 yang telah 

berjuang bersama dari awal kuliah hingga akhir semester. 

12. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 

Terimakasih untuk motivasi dan dukungannya. 

 

Akhir kata, Penulis menyadari Tugas Akhir (TA) ini jauh 

dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran 

yang membangun dari semua pihak demi perbaikan Tugas Akhir (TA) 

ini. Semoga bermanfaat. 

 

 

Semarang, 10 Mei 2017 

Penulis 

 

 

 

Khorif Fitri Yani 

NIM. 1405015134 
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