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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Lembaga keuangan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari 

perekonomian masyarakat. Dengan adanya lembaga keuangan sangat 

membantu karena di dalamnya terjadi suatu penghimpunan dana dari 

masyarakat, kemudian dana tersebut kembali disalurkan kepada masyarakat 

dalam bentuk pembiayaan. Di Indonesia lembaga keuangan mengalami 

perkembangan yang pesat, saat ini sudah banyak bank yang bersifat syariah. 

Bank bersifat syariah atau biasa disebut bank syariah merupakan bank yang 

dalam kegiatan operasional dan produk yang dikembangkan berlandaskan pada 

Al-Qur‟an dan Hadits. Bank syariah berani menggunakan label syariah berarti 

bank syariah harus mengacu pada ketentuan syariah, sebagai konsekuensinya 

bank syariah harus menggunakan pedoman-pedoman yang secara legal formal 

disepakati sebagai pedoman bank syariah, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat DSN-MUI). Usaha pokok bank 

syariah adalah memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas 

pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip 

syariah.  

  Perkembangan bank syariah juga didukung dengan dikeluarkannya 

regulasi untuk perbankan syariah oleh Bank Indonesia yang telah diatur dalam 

undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang 

Perbankan Syariah. Tujuan utama pendirian perbankan syariah sebagai upaya 
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kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya yang 

berlandaskan Al-qur‟an dan Hadits. Namun demikian, fenomena ini tidak 

dibarengi dengan kualitas bank syariah itu sendiri. Banyak produk-produk bank 

syariah yang dianggap sebagian masyarakat belum memenuhi prinsip-prinsip 

syariah. Bahkan dengan semakin berkembangnya bank syariah tidak sedikit 

masyarakat yang menganggap bank syariah sama dengan bank konvensional, 

hal itu terjadi karena pelayanan di bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank 

konvensional, hal yang paling mencolok adalah pelayanan costumer 

servicenya, tidak sedikit costumer service yang tidak menjelaskan terlebih 

dahulu secara detail tentang produk-produknya sebelum akhirnya nasabah 

memilih akan menggunakan produk apa. 

Salah satu bank syariah yang sangat di kenal masyarakat adalah Bank BRI 

Syariah. Berdasarkan laman website BRI Syariah, BRI Syariah resmi 

beroperasi di Indonesia pada tanggal 17 November 2008. Dalam sistem 

kepengurusannya BRI Syariah sudah terpisah dari BRI Konvensional. Hal ini 

semakin menguatkan posisi  BRI Syariah di Indonesia. Sebagai bank yang 

memiliki nasabah tergolong banyak membuat penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian di cabangnya tepatnya di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto. 

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan selama satu bulan yaitu pada 

tanggal 2 Oktober sampai tanggal 31 Oktober 2017, kantor cabang BRI Syariah  

Purwokerto yang pada saat itu berada di Jl. Jendral Sudirman No 393, Ruko 

Kranji Megah, Purwokerto selalu ramai dengan nasabah yang mempunyai 

berbagai keperluan, sampai dengan menempati kantor yang sekarang berada di 

Praktik Akad Wadi’ah...,  Widya Dwi Pratiwi,  Fakultas Agama Islam UMP, 2018



3 
 

 
 

Jl. Karangkobar, Bancarkembang, Purwokerto Utara juga selalu ramai dengan 

nasabah. Untuk produk penghimpunan dana di BRI Syariah salah satunya 

adalah dengan tabungan. Menabung merupakan kegiatan yang umum 

dilakukan oleh masyarakat Indonesia, mulai dari pedesaan sampai perkotaan, 

mulai dari orang dewasa sampai anak kecil juga diajarkan budaya menabung 

sejak dini.  Dengan menabung kita menyisihkan sedikit hasil dari pendapatan 

untuk di simpan sebagai cadangan keuangan jika suatu saat ada kebutuhan 

yang mendesak, selain itu juga dapat melatih untuk hidup sederhana tidak 

boros.  

Menabung juga tindakan yang dianjurkan dalam Islam, karena dengan 

menabung seseorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan 

perencanaan di masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal 

yang tidak diinginkan. Dalam Al-qur‟an juga terdapat ayat yang menjelaskan 

tentang diperintahkannya kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok yang 

lebih baik. Adanya peluang ini BRI Syariah kemudian mengeluarkan berbagai 

macam produk tabungan yang pengelolaannya berdasarkan syariat Islam 

dengan menggunakan akad mudharabah dan akad wadi’ah. Akad mudharabah 

atau bagi hasil ini sifatnya investasi diperuntukan untuk masyarakat yang ingin 

mendapatkan keuntungan dalam menabung atau dalam istilah lain kerja sama 

antara pihak bank dan nasabah, dimana pihak bank boleh memanfaatkan dana 

yang dititipkan nasabah, kemudian adanya bagi hasil antara pihak bank dan 

nasabah berdasarkan perjanjian di awal yang telah di sepakati bersama, karena 

bersifat investasi simpanan tersebut tidak dapat di ambil kapan saja melainkan 
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berdasarkan kesepakatan bersama. Sedangkan wadi’ah merupakan jenis 

simpanan dimana nasabah dapat mengambil dananya kapan saja meskipun 

pihak bank boleh memanfaatkan dana tersebut. Tidak adanya bagi hasil akan 

tetapi pihak bank dapat memberikan bonus kepada nasabah serta pemberian 

bonus tersebut tidak diperjanjikan di awal akad. Dari kedua tabungan tersebut 

yang banyak di minati adalah tabungan yang menggunakan akad wadi’ah 

karena selain dana yang tersimpan aman simpanan juga bisa di ambil kapan 

saja.  

Tabungan wadi’ah secara umum ada dua macam yaitu wadi’ah yad 

amanah dan wadi’ah yad dhamanah. Namun di BRI Syariah Kantor Cabang 

Purwokerto untuk tabungan yang menggunakan akad wadi’ah lebih tepatnya 

menggunakan akad wadi’ah yad dhamanah tidak ada produk yang 

menggunakan akad wadi’ah yad amanah. Karena pihak bank dapat 

memanfaatkan dan menggunakan titipan tersebut, sehingga semua keuntungan 

yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian bank 

juga sebagai penanggung seluruh kerugian). Sebagai imbalan bagi penitip, ia 

akan mendapat jaminan keamanan terhadap titipannya. Meskipun demikian 

pihak penerima titipan atau bank tidak dilarang untuk memberikan semacam 

bonus dengan catatan tidak ditetapkan dalam bentuk nominal melainkan dalam 

bentuk barang/jasa. Bonus yang diberikan berdasarkan kebijakan dari bank 

BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto. Produk penghimpunan dana di BRI 

Syariah yang paling di minati nasabah adalah produk tabungannya, khususnya 

tabungan Faedah BRI Syariah iB. Tabungan Faedah BRI Syariah iB adalah 
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tabungan umum diperuntukan untuk yang sudah berusia 17 tahun keatas. 

Dengan fasilitas yang serba mudah membuat produk tabungan ini di minati 

oleh nasabah. Pihak Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto juga dapat 

memberikan bonus kepada nasabah secara sukarela. Data ini berdasarkan hasil 

wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 9 Agustus 2018 dengan Bapak 

Dewa Adhitya selaku Supervisor di Bank BRI Syariah Kantor Cabang 

Purwokerto. 

Bonus diberikan kepada nasabah sebagai upaya merangsang semangat 

masyarakat dalam menabung dan sekaligus sebagai indikator kesehatan bank.  

Insentif dalam perbankan adalah merupakan banking policy dalam upaya 

merangsang minat masyarakat terhadap bank, sekaligus sebagai indikator bank 

terkait. Karena semakin besar keuntungan nasabah semakin efisien pula 

pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan 

menguntungkan. 

 Tetapi dewasa ini, bukan tidak mungkin kalau bank mengombinasikan 

prinsip al wadi’ah dengan prinsip al mudharabah. Akibatnya bank dapat 

menetapkan besaran bonus yang diterima oleh penitip, wajar saja ketika 

wadi’ah dianggap sebagai produk yang berpotensi mendapat keuntungan besar 

bagi pihak bank pada khususnya, walaupun tidak menutup kemungkinan juga 

resiko tetap menanti. Konsekuensi dari penggunaan prinsip ini adalah 

ketiadaan sistem bagi hasil dari bank untuk nasabah. Bank berhak atas 

keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut dalam 

kegiatan-kegiatan komersial dan bukan merupakan unsur keuntungan yang 
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harus dibagikan. Wadi’ah Yad Dhamanah sendiri merupakan jenis akad yang 

di perbolehkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI) dan menjadi landasan operasional seluruh bank syariah, namun melihat 

BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto merupakan bank syariah yang 

memiliki nasabah tergolong banyak, bukan tidak mungkin pelayanannya tidak 

memiliki dan tetap mengacu pada syariat Islam. 

Berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000, 

peneliti melihat bahwa perlu menganalisis terhadap apa saja produk tabungan 

yang menggunakan akad wadi’ah yad dhamanah di Bank BRI Syariah Kantor 

Cabang Purwokerto serta kesesuainnya antara praktiknya dengan Fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sehingga peneliti 

tertarik untuk  membuat sebuah penelitian dengan judul “Praktik Akad 

Wadi’ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Di Bank BRI Syari‟ah Kantor 

Cabang Purwokerto” 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apa saja produk tabungan yang menggunakan akad wadi’ah yad 

dhamanah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto? 

2. Bagaimana kesesuaian praktik akad wadi’ah yad dhamanah pada produk 

tabungan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto dengan Fatwa 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka 

penelitian ini memiliki tujuan antara lain : 

1. Untuk mengetahui produk tabungan yang menggunakan akad wadi’ah yad 

dhamanah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto. 

2. Untuk menganalisis praktik akad wadi’ah yad dhamanah pada produk 

tabungan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto dengan Fatwa 

Dewan Syariah  Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 

02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. 

D.  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi Penulis  

 Menambah wawasan serta pengetahuan dan pemahaman peneliti 

tentang produk tabungan yang menggunakan akad wadi’ah yad dhamanah 

serta praktik akad wadi’ah yad dhamanah pada produk tabungan di BRI 

Syariah Kantor Cabang Purwokerto 

2. Secara teoritis. 

 Memberikan gambaran mengenai penerapan dan kesesuaian akad 

wadi‟ah pada produk tabungan menurut Fatwa DSN-MUI No:02/DSN-

MUI/IV/2000. Penelitian ini akan menjadi pengayaan dan referensi 

tentang praktik akad wadi’ah yad dhamanah pada produk tabungan bagi 

peneliti selanjutnya. 

 

3. Secara praktis 
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 Bagi masyarakat diharapkan sebagai wahana pengetahuan baru 

dalam rangka memahami produk-produk tabungan yang menggunakan 

akad wadi’ah yad dhamanah yang ditawarkan BRI Syariah Kantor Cabang 

Purwokerto. 

 Bagi pihak BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto untuk 

mengetahui seberapa efektif akad wadi’ah yad dhamanah pada produk 

tabungan yang telah diterapkan. 
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