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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Penelitian Terdahulu 

 

  Praktik akad wadi’ah yad dhamanah penting diteliti untuk memberikan 

pemahaman terhadap nasabah bank syariah yang ingin tahu tentang sistem 

operasional di bank syariah, sebab wadi’ah yad dhamanah merupakan titipan 

murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang 

harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penitip menghendakinya. Dengan 

demikian diperlukan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

berkaitan dengan akad wadi’ah yad dhamanah, diantaranya yaitu: 

Penelitian yang pertama yang dilakukan oleh Lasmita Dewi (2010) 

dengan judul “Pemikiran Imam Syafi‟i Tentang Wadi’ah dan Relevansinya 

Dengan Produk Wadi’ah Di Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru” dengan 

hasil penelitian yang diperoleh yaitu menurut Imam Syafi‟i wadi’ah adalah 

suatu titipan yang bersifat amanah, dan penerima titipan harus menjaga barang 

titipan sesuai dengan amanah pemberi titipan. Jika barang titipan itu rusak 

karena kelalaian penerima titipan maka ia harus bertanggung jawab, jika bukan 

karena kelalaiannya maka dia tidak bertanggung jawab dan jika penerima 

titipan hendak bermusyafir maka barang titipan itu boleh diwakilkan kepada 

orang yang bisa dipercaya. Produk-produk yang ada di Bank Riau Syari‟ah 

cabang Pekanbaru yang memakai prinsip wadi’ah ada dua, yaitu Tabungan IB 

Dhuha dan Giro Wadi’ah, menurut pendapat Imam Syafi‟i produk yang ada di 

Bank Riau Syariah relevan, dimana tujuan dan prinsipnya sama yaitu tolong-
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menolong nasabah (penitip) dalam menjaga barangnya, khususnya pada Giro 

Wadi’ah yang bisa diambil kapanpun pemilik titipan menghendaki. Sedangkan 

pada Tabungan IB Dhuha tidak bisa diambil sebelum jumlahnya mencukupi 

untuk naik haji, kecuali jika ada keperluan mendadak seperti sakit yang 

memerlukan biaya banyak untuk berobat. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah penelitian ini 

membahas tentang praktik akad wadi’ah yad dhamanah berdasarkan pada 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI No. 

02/DSN-MUI/IV/2000 dengan objek penelitian di BRI Syariah Kantor Cabang 

Purwokerto sedangkan penelitian diatas mengenai pemikiran Imam Syafi‟i 

tentang akad wadi’ah dengan mengambil objek penelitian di Bank Riau 

Syariah Cabang Pekanbaru.  

Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rika Marnis 

(2011), dengan judul penelitian “Prinsip Wadi’ah Dalam Produk Tabunganku 

IB Di PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru” dengan hasil penelitian yaitu 

penerapan produk tabunganku IB di PT. BNI Syariah Pekanbaru sangat 

membantu dan mendorong masyarakat dalam menabung. Produk Tabungaku 

IB menggunakan akad wadi’ah atau titipan. Dengan adanya produk tabunganku 

pada PT. BNI Syari‟ah Cabang Pekanbaru, masyarakat tertarik untuk 

menabung. Karena produk tabunganku di PT. BNI Syariah sesuai dengan 

syariah Islam. Adapun tujuan ekonomi Islam terhadap tabunganku ini adalah 

baik, karena di dalam produk tabunganku terdapat unsur tolong-menolong 

antara pihak bank dengan nasabah. 
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Perbedaan dengan penelitian diatas adalah penelitian ini membahas 

praktik dari akad wadi’ah  dengan mengambil objek penelitian di Bank BRI 

Syariah Kantor Cabang Purwokerto sedangkan penelitian di atas membahas 

tentang prinsip dari akad wadi’ah dengan mengambil objek penelitian di PT. 

BNI Syariah Pekanbaru.. 

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Anom Wicaksono (2012) dengan 

judul “Analisis Penerapan Wadi’ah di Bank SRA dan Bank MTR” dengan hasil 

penelitian, Akad wadi’ah yang diterapkan di Bank SRA dan Bank MTR adalah 

wadi’ah yad dhamanah yang definisinya sesuai dengan PSAK No. 59 (revisi 

2003), akad wadi’ah di Bank SRA dan Bank MTR telah sesuai dengan fatwa 

DSN No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro wadi’ah dan fatwa DSN No: 

02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan wadi’ah, penyajian wadi’ah di Bank 

SRA dan Bank MTR telah sesuai dengan PSAK No. 101 tahun 2001 tentang 

Penyajian Laporan Keuangan Syariah paragraph 61, sedangkan untuk 

pengungkapan wadi’ah telah sesuai dengan PSAK no. 101 tahun 2011 paragraf 

75. 96 dan 100, pendistribusian bonus wadi’ah di Bank SRA dan Bank MTR 

menggunakan cash basis. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam 

pendistribusian dan pembayaran bonus wadi’ah kepada nasabah yaitu : 

Pertama membuat laporan laba rugi komprehensif yang menggubakan accrual 

bassis. Kedua membuat rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yang 

menghasilkan pendapatan operasional utama yang sudah menjadi kas. Ketiga 

menghitung nilai distribusi bonus untuk simpanan wadi’ah dari nilai 

pendapatan operasional utama yang sudah menjadi kas. Keempat memberikan 
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bonus wadi’ah kepada nasabah sesuai dengan kebijakan bank SRA dan MTR, 

bonus wadi’ah yang diberikan kepada nasabah nilainya mengacu kepada nilai 

indikasi rate of return periode sebelumnya. Kelima bonus yang diberikan oleh 

bank SRA untuk produk giro wadi’ah berkisar antara 0,623% sampai dengan 

0,818% di kuartal 1 tahun 2010 sampai kuartal 4 tahun 2011, sedangkan 

indikasi rate of return tabungan wadi’ah per tahun berkisar antara 1,074% 

sampai dengan 2,003%. Bonus yang diberikan oleh bank MTR untuk giro 

wadi’ah per tahun berkisar antara 1,478% sampai dengan 1,529% di kuartal 1 

tahun 2010 sampai kuartal 4 tahun 2011, sedangkan indikasi rate of return 

tabungan wadi’ah per tahun berkisar antara 2,356% sampai dengan 3,566% di 

kuartal 1 tahun 2010 sampai kuartal 4 tahun 2011. 

Perbedaan dengan penelitian diatas adalah penelitian ini mengambil 

objek penelitian di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto sedangkan 

penelitian diatas mengambil objek penelitian di Bank SRA dan Bank MTR.  

Penelitian keempat dengan judul “Konsep Hadiah dalam Akad Wadi’ah 

di Bank Syariah (Perspektif Fatwa DSN-MUI No:86/DSN-MUI/XII/2012” 

oleh Rizky Purnomo (2012) dengan hasil penelitian yaitu konsep pemberian 

hadiah dalam akad wadi’ah di bank syariah jika diteliti menurut ketentuan 

Fatwa DSN-MUI No:86/DSN-MUI/XII/2012, menjadi penting sebagai alat 

analisis dalam hal LKS boleh memberikan hadiah/’athaya atas simpanan 

nasabah, dengan syarat tidak diperjanjukan, tidak menjurus kepada praktik riba 

terselubung, tidak boleh menjadi kelaziman. Namun demikian, dalam 

implementasinya pada praktik pemberian hadiah perbankan syariah, dalam 
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pemberian isyarat pemberian hadiah, praktik bonus, mekanisme pemberian 

kupon belum sepenuhnya mengimplementasi pada fatwa DSN-MUI terkait 

pemberian hadiah pada produk penghimpunan dana oleh bank syariah. Dalam 

praktik tertentu masih sama dengan praktik pemberian hadiah oleh perbankan 

konvensional. Dalam pemberian bonus yang diterapkan oleh pihak perbankan 

syariah adalah dengan cara pemberian bonus dalam bentuk nominal, 

seyogyanya pemberian hadiah yang ditentukan dalam fatwa DSN-MUI bahwa 

hadiah haruslah berbentuk barang/jasa, namun bukanlah berbentuk nominal 

sebab menjurus pada praktik riba yang terselubung, kemudian BRI Syariah 

secara resmi telah mematenkan produk dari program promosi Hujan Emas, 

sehingga Bank BRI Syariah secara terus-menerus akan menjalankan program 

ini sebagai bagian dari promosi, padahal ketentuan Fatwa MUI menegaskan 

bahwa seharusnya program pemberian hadiah tidak boleh menjadi kelaziman 

(kebiasaan), hal ini kemudian menjadi perhatian penulis atas fatwa MUI 

tentang pemberian hadiah ini, adalah fatwa yang belum jelas dan tidak rinci 

akan mendorong pihak bank berlaku tidak sesuai syariah. Kemudian dengan 

pengawasan yang efektif oleh pihak bank yang berwenang. 

Perbedaan dengan penelitian diatas adalah penelitian ini dilaksakan 

dengan objek penelitian hanya di Bank BRI Syariah Kantor Cabang 

Purwokerto sedangkan penelitian diatas dengan objek penelitian bank syariah 

secara umum.  
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B. Kerangka Teori 

1. Wadi’ah 

a. Pengertian Wadi’ah 

        Secara istilah, wadi’ah berarti mewakilkan penjagaan suatu harta yang 

spesial atau bernilai tertentu dengan cara tertentu. Akad wadi’ah merupakan 

suatu akad yang bersifat tolong-menolong antar sesama manusia. Yaitu 

tolong-menolong dalam hal menyempurnakan amanat. (Afif, 2016: 252) 

        Al-Wadi’ah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik 

individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan 

saja si penitip menghendakinya. (Muhammad, 2001:85) 

          Wadi’ah adalah akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan 

suatu barang untuk dijaga secara layak (menurut kebiasaan). Akad pola 

wadi’ah (titipan) ada dua yaitu wadi’ah yad amanah dan wadi’ah yad 

dhamanah. Pada dasarnya wadi’ah muncul dalam bentuk yad amanah 

(tangan amanah) yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan 

yad dhamanah (tangan penanggung), akad yad dhamanah ini akhirnya 

banyak yang dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk 

pendanaan. (Muamalah, Fiqih, and Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. 

“Implementasi Wadiah Ditinjau Dari Prespektif.” 

Secara terminologi ada beberapa pendapat dari para ulama, di antaranya:  

1) Hanafiah: al-wadi’ah adalah suatu amanah yang ditinggalkan untuk 

dipeliharakan kepada orang lain  
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2) Malikiah: al-wadi’ah adalah suatu harta yang diwakilkan kepada orang 

lain untuk dipeliharakan  

3) Syafi‟iah: al-wadi’ah adalah sesuatu harta benda yang disimpan 

ditempat orang lain untuk dipeliharakan  

4) Hanabilah: al-wadi’ah suatu harta yang diserahkan kepada seseorang 

untuk memeliharanya tanpa adanya ganti rugi  

5) Ulama Fiqh Kontemporer: al-wadi’ah adalah titipan murni dari satu 

pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus 

dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. 

(Widayatsari, 2013: 4).   

      Ketika kontrak wadi’ah telah disepakati kedua pihak, pemilik aset 

memiliki hak penjagaan asset yang dititipkan, sedangkan penerima titipan 

berkewajiban untuk menjaganya. Jikalau ada dua orang menitipkan asetnya 

kepada seseorang, kemudian datang salah satu dari mereka dan meminta 

asset mereka dikembalikan, maka aset itu tidak boleh dikembalikan, 

sehingga pihak kedua datang menemui mereka. 

     Ulama sepakat bahwa konsep wadi’ah berdasarkan prinsip 

kepercayaan  (yad adl-amanah). Artinya, ketika asset titipan mengalami 

kerusakan yang disebabkan bukan karena kelalaian penerima titipan, maka 

ia tidak berkewajiban untuk menggantinya. Berbeda ketika ia ceroboh, 

maka ia bertanggung jawab untuk mengganti. Selain itu, penerima titipan 

berkewajiban mengembalikan asset dengan segera, ketika penitip 
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memintanya. Asset itu harus diserahkan kepada diri pribadi penitip, bukan 

orang lain. Jika asset diserahkan kepada orang lain, baik keluarga atau 

kerabat penting, kemudia terjadi kerusakan, penerima titipan harus 

menggantinya. (Dimyauddin, 2008: 175-176) 

b. Jenis Akad Wadi’ah 

     Akad yang dilakukan bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan 

ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Secara 

umum terdapat dua jenis wadi’ah, yaitu : 

1) Wadi’ah Yad al-Amanah. 

     Dengan konsep wadi’ah yad al-amanah, pihak yang menerima 

titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang 

yang dititipkan. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya 

kepada penitip sebagai biaya penitipan. Wadi’ah yad al-amanah 

memiliki karakteristik sebagai berikut : 

a) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan 

digunakan oleh penerima titipan. 

b) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang 

bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan 

tanpa boleh memanfaatkannya. 

c) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk 

membenbankan biaya kepada yang menitipkan 
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d) Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan 

oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk 

jenis ini adalah jasa penitipan atau safe deposit box.  

    Wadi’ah yad-amanah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan 

barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. Namun 

penerima titipan dalam transaksi wadi‟ah dapat meminta ujrah (imbalan) 

atas penitipan barang/uang tersebut. (Muhammad, 2009: 69) 

                       Gambar 2.1 Skema Wadi’ah Yad Al-Amanah 

 

      NASABAH                
1 

Titip Barang                           BANK 

        Muwaddi’                                                              Mustawda’ 

         (Penitip)                                                              (Penyimpan) 

  
                         2

 Bebankan Biaya Penitipan 

 

  Sumber : Bank Syariah dari Teori ke Praktik, 2001 

 Keterangan :  

1. Nasabah mustawdi’ (penitip) menitipkan barang kepada bank 

mustawda’    (penyimpan)  

2. Bank mustawda‟ (penyimpan) membebankan biaya titipan kepada 

nasabah mustawdi‟ (penitip) 

 

 

2) Wadi’ah Yad adh-Dhamanah 
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Konsep wadi’ah yad adh-dhamanah yaitu yang menerima titipan 

boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. 

Tentu, pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari penggunaan 

dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk 

bonus. Wadi’ah yad adh-dhamanah memiliki karakteristik sebagai 

berikut : 

a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh 

yang menerima titipan. 

b) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu 

dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada 

keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan 

bagi si penitip. 

c) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan 

tabungan. 

d) Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang 

dihitung berdasarkan presentase yang telah ditetapkan. Adapun bank 

syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan 

dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar 

pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih kepada pihak bank. 

e) Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan 

manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini 

penekanannya adalah titipan. 
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f) Produk tabungan juga dapat menggunakan akad wadi’ah karena pada 

prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan bisa diambil 

setiap saat. Perbedaannya tabungan tidak dapat ditarik dengan cek 

atau alat lain yang dipersamakan. 

                  Gambar 2.2 Skema Wadi’ah Yad adh-Dhamanah  

       

          Nasabah                
1
 Titip Dana                  Bank       

      Muwaddi’                                              Mustawda 

      (Penitip)                                              (Penyimpan) 
                  4

 Beri Bonus 

 
3
 Bagi Hasil   

2
 Pemanfaatan                           

Dana                              Dana 

 

   Users Of Fund 

                    (Dunia Usaha) 

Sumber : Bank Syariah dari Teori ke Praktik, 2001 

        Keterangan :  

1. Nasabah mustawdi’ (penitip) menitipkan dananya kepada bank 

mustawda’ (penyimpan)  

2. Bank mustawda’ (penyimpan) boleh memanfaatkan dana nasabah 

untuk pembiayaan 

3. Bank mustawda’ (penyimpan) akan mendapatkan bagi hasil dari 

pemanfaatan dana tersebut  

4. Bank mustawda’ (penyimpan) akan memberikan bonus dalam bentuk 

pemberian sukarela (athaya) sesuai dengan kebijakan bank. 
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 c. Rukun Sah Wadi’ah 

  Setiap perjanjian yang dilakukan oleh umat Islam harus memenuhi syarat 

dan rukunnya. Jika salah satu rukun suatu perjanjian tidak terpenuhi, maka 

perjanjian tersebut batal atau tidak sah. Rukun wadi’ah menurut ulama 

Hanafiyah adalah ijab qabul saja. Yaitu serah terima seperti seseorang 

mengatakan: “saya titipkan harta ini padamu”, atau “jagalah harta ini untukku”, 

atau “ambillah harta ini sebagai titipan”, atau ungkapan kata-kata yang 

bermakna serupa dengan titipan, maka terjadilah akad wadi’ah tersebut. 

  Menurut jumhur ulama rukun wadi’ah ada 4 (empat):  

1) Pemilik harta; penitip/muwaddi’ 

2) Penerima harta titipan/wadi’ 

3) Harta yang dititipkan  

4) Shighat (ijab qabul) 

    Menurut mayoritas ulama, rukun akad wadi’ah terdiri atas ‘akidan 

(penitip dan penerima), wadi’ah (barang yang dititipkan), dan sighat (ijab 

qabul). Ijab qabul bisa dilakukan secara verbal dengan kata-kata, atau dengan 

isyarat. Syarat yang harus ada dalam akad wadi’ah yaitu, baligh, berakal, dan 

rusyd (cerdas). Untuk wadi’ah (barang titipan), disyaratkan harus bisa 

dipegang atau tetap dalam genggaman tangan seseorang. Tidak bisa berupa 

burung yang sedang terbang atau mutiara yang jatuh di dasar lautan. 

(Dimyauddin, 2008:174) 

d. Syarat Sah Wadi’ah 
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            Ulama Madzhab Hanafiyah mensyaratkan bahwa dua orang yang 

melakukan akad wadi’ah harus berakal sehat. Maka tidak sah jika akad yang 

dilakukan oleh anak kecil yang belum bisa membedakan antara yang “baik dan 

buruk” atau belum faham “benar dan salah”. Demikian juga yang dilakukan 

oleh orang gila. Kedewasaan (baligh) tidak menjadi syarat sah wadi’ah 

menurut ulama Madzhab Hanafiyah. Menurut jumhurulama, pelaku perjanjian 

wadi’ah harus baligh, berakal sehat dan cakap (sanggup melakukan transaksi 

tersebut). Syarat harta yang dititipkan harus berupa benda yang bisa dititipkan 

dan dijaga. Bukan dikatakan sebagai barang titipan jika harta itu berupa burung 

yang masih terbang bebas di langit atau harta yang tenggelam di dasar laut. 

(Afif, 2016: 252) 

     Ketika kontrak wadi’ah telah disepakati kedua pihak, pemilik asset 

memiliki hak penjagaan asset yang dititipkan, sedangkan penerima titipan 

berkewajiban menjaganya. Jikalau ada dua orang menitipkan asetnya kepada 

seseorang, kemudian datang salah satu dari mereka yang meminta asset itu 

tidak boleh dikembalikan, sehingga pihak kedua datang menemui mereka.  

2. Tabungan  

Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat popular dari lapisan 

masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota sampai ke pedesaan, orang 

dewasa maupun anak-anak sekolah karena sekarang sudah banyak jenis 

tabungan yang diperuntukan untuk pelajar. Menurut Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Tabungan adalah simpanan 
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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. 

Dewan Syariah Nasional mempertimbangkan bahwa tabungan masa kini 

merupakan keperluan masyarakat dalam peningkatkan kesejahteraan dan dalam 

penyimpanan kekayaan, dimana memerlukan jasa perbankan, dan tabungan ini 

merupakan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari 

masyarakat (Ahmad, 2010: 135). 

Tabungan wadi’ah sendiri adalah tabungan yang dijalankan dengan akad 

wadi’ah yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat 

sesuai dengan kehendak pemiliknya. Tabungan wadi‟ah terbagi menjadi dua, 

yaitu wadi’ah yad dhamanah dan wadi’ah yad amanah (Karim, 2014: 345). 

3. Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) 

      Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. 

Memutuskan bahwa Tabungan ada dua jenis:  

a) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari‟ah, yaitu tabungan yang 

berdasarkan perhitungan bunga,  

b) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip 

Mudharabah dan Wadi’ah.  

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Wadi’ah:  

a) Bersifat simpanan.  
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b) Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasar-kan kesepakatan.  

c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian 

(‘athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank. (www.dsnmui.or.id diakses 

pada tanggal 1 April 2018 pada pukul 13:56) 

4. Landasan Syariah 

    Wadiah merupakan sebuah akad yang diperbolehkan oleh syariat Islam. 

Menitipkan dan menerima titipan hukumnya boleh. Bahkan disunahkan bagi 

orang yang dapat dipercaya dan mengetahui bahwa dirinya mampu menjaga 

barang titipan. Wadiah sebagai amanat yang ada pada orang yang dititipkan 

dan ia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemilik memintanya. 

Landasan syariah wadi’ah sebagai berikut : 

a. Al-Qur‟an  

Sumber terpenting adalah Al-qur‟an, kumpulan wahyu yang 

disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. Al-qur‟an  tentu saja bukan 

teks hukum murni, namun demikian, ia mengandung sekitar 500 perintah 

yang bersifat hukum. Secara umum disepakati bahwa perintah-perintah 

yang terdapat dalam Al-qur‟an tidak boleh diubah, tetapi konsekuensi-

konsekuensi hukumnya, jika ada, sering kali tidak ditetapkan, misalnya 

konsekuensi dari mengabaikan larangan atas riba. (Mervvyn, 2001: 37-38) 

       Berikut ayat yang mendukung akad wadi’ah. 

   ً لِذ َٰي  َسَٰي ُّيْا  إِذنَّل و َٰي  َٰي ْااُنرُنكُنمْا  َٰينْا ٱُّيُنؤَٰيد  ْاو و َٰياَٰي  َٰي تِذ إِذَلَٰي  َٰيهْا

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



24 
 

 
 

 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat 

(titipan) kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 

adil…... (an-Nisaa : 58) 

            Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa barang titipan 

harus dikembalikan kepada pemiliknya disaat pemilik harta titipan 

memintanya dan penerima titipan wajib mengembalikan amanat tersebut 

tepat waktu sesuai dengan kesepakan oleh keduanya. Penerima titipan juga 

wajib mengembalikannya secara jujur, artinya tidak menipu dan 

menyembunyikan rahasia dari pemilik titipan tersebut. 

Q.S. al-Baqarah ayat 283 (ayat lain yang menjadi rujukan wadi’ah) 

  َٰي ِذنْا  َٰياِذيَٰي بُّيَٰي ْا ُن ُنمْا بُّيَٰي ْاً    ُّيَٰيلْا ُّيُنؤَٰيدِّ وٱَّل ِذ  واْا ُنِذيُن  َٰياَٰي َٰيتَٰي ُن  َٰيٱْا َٰيتَّل ِذ و َٰي رَٰيبَّل ُن 

“…. jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka 

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan 

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ….” 

             Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan apabila dalam 

melakukan akad wadi’ah haruslah saling mempercayai dan berbaik sangka 

pada masing-masing pihak, yaitu tidak adanya penghianatan atau 

mengingkari hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Penerima titipan juga 

harus dapat menunaikan amanat yang diberikan penitip harta kepadanya 

sebaik mungkin. Penerima titipan harus dapat mempercayai dirinya sendiri 

bahwa ia sanggup menjaga harta titipan yang diserahkan kepadanya 

tersebut, karena makruh hukumnya terhadap orang yang dapat menjaganya 

tetapi ia tidak percaya pada dirinya sendiri bahwa ia dapat menjaganya. 
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Selain itu apabila seseorang tersebut tidak kuasa atau tidak sanggup untuk 

menjaga harta titipan sebagaimana mestinya hukumnya haram, karena 

seolah-olah ia membukakan pintu untuk kerusakan atau lenyapnya barang 

yang dititipkan tersebut. 

b. Al-Hadits 

          Sebagai sumber pedoman selanjutnya setelah Al-qur‟an adalah 

Hadits yang berhubungan dengan Nabi Muhammad saw. Seperti halnya 

hadits Rasulullah tentang wadi’ah. Abu Hurairoh meriwayatkan bahwa 

Rasulullah saw. bersabda : 

َٰياَٰي  َٰي ِذ إِذ َٰي اَٰييِذ و ُّيْاتَٰي َٰي َٰي َٰي  َٰي َٰي  َٰيُنيْا اَٰييْا  َٰي  َٰي َٰي :  َٰي اَٰي رَٰي ُن ْااُن و ِذ  َٰيلَّلى و ُن عَٰيلَٰي ْا ِذ  َٰي َٰيلَّلمَٰي     َٰيدِّ و ْا

 “Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya 

dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu” 

(HR Abu Dawud dan menurut Tirmidzi hadits ini hasan, sedang Imam 

Hakim mengkategorikan sahih). 

   Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang 

merasa mampu dan sanggup menerima barang titipan adalah sangat baik 

dan mengandung nilai ibadah juga mendapat pahala, disamping 

mempunyai nilai sosial yang tinggi. 

c. Ijma  

   Pada dasarnya penerima simpanan adalah yad al-amanah (tangan 

amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau 

kerusakan yang terjadi pada asset titipan  selama hal ini bukan akibat dari 
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kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang 

titipan (karena faktor-faktor diluar batas kemampuan).  

Akan tetapi dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima 

simpanan tidak mungkin akan meng-idle-kan asset tersebut, tetapi 

mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya, ia 

harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian 

mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan 

mengembalikan asset tersebut secara utuh. Dengan demikian, ia bukan lagi 

yad al-amanah, tetapi yad adh-dhamanah (tangan penanggung) yang 

bertanggung jawab atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada 

barang tersebut. (Muhammad, 2001: 85-87) 

5. Bank Syariah 

            Bank Islam atau disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang 

beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, operasionalnya sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah Islam yaitu mengacu pada ketentuan-

ketentuan Al-Qur’an dan Hadist. Bank syari‟ah beroperasi atas dasar konsep 

bagi hasil, tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh 

pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan 

pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. 

             Regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah adalah Bank yang 

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut 
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jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (Andri Soemitra, 2009: 61-62). 

       Prinsip utama bank syariah terdiri dari larangan atas riba pada semua 

jenis transaksi; pelaksanaan aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan/equality, 

keadilan/fairness dan keterbukaan/transparency; pembentukan kemitraan 

yang saling menguntungkan; serta keharusan memperoleh keuntungan usaha 

secara halal. Bank syariah juga dituntut harus mengeluarkan dan 

mengadministrasikan zakat guna membantu mengembangkan lingkungan 

masyarakatnya (Anshori, 2008: 161). 

      Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, 

dan deposito.  Dalam penerapannya,  produk  tersebut  dilaksanakan  melalui 

akad wadi’ah dan mudharabah. Wadi’ah  adalah titipan murni dari satu pihak 

kepada pihak  lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga 

dan dikembalikan kepada si penitip kapan saja si penitip menghendaki.  

Sedangkan dalam akad mudharabah, nasabah yang menyimpankan uangnya 

di bank bertindak sebagai sahibul mal (pemilik dana) dan bank sebagai 

mudharib (pengelola). Nasabah pun berhak menerima bagi hasil  dari akad  

tersebut. Prinsip  mudharabah  dalam  produk  bank  syariah  dapat  

dikembangkan untuk jenis produk giro, tabungan, maupun deposito. 

     Bank Syariah memberikan perhatian yang serius dan bersungguh-

sungguh dalam mendorong perkembangan perbankan syariah. Semangat ini 

dilandasi oleh keyakinan bahwa perbankan syariah akan membawa 
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„maslahat‟ bagi peningkatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan 

masyarakat.  

a. Bank syariah lebih dekat dengan sektor riil karena produk yang 

ditawarkan, khususnya dalam pembiayaan, senantiasa menggunakan 

underlying transaksi di sektor riil sehingga dampaknya lebih nyata dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi. 

b. Tidak terdapat produk-produk yang bersifat spekulatif /gharar sehingga 

mempunyai daya tahan yang kuat dan teruji ketangguhannya dari direct 

hit krisis keuangan global. Secara makro, perbankan syariah dapat 

memberikan daya dukung terhadap terciptanya stabilitas sistem keuangan 

dan perekonomian nasional. 

c. Sistem bagi hasil/profit-loss sharing yang menjadi ruh perbankan syariah 

akan membawa manfaat yang lebih adil bagi semua pihak, baik bagi 

pemilik dana selaku deposan, pengusaha selaku debitur maupun pihak 

bank selaku pengelola dana (Alamsyah, 2012:2-3). 

          Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di 

Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, 

sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembagaan dan 

infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, 

maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan 

syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan 

terlengkap yang diakui secara internasional.  Per Juni 2015, industri 

perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha 
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Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS 

dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%. 

Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, 

dan Dana Pihak Ketiga (BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp. 201,397 

Triliun, Rp. 85,410 Triliun dan Rp. 110,509 Triliun 

        Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan 

berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya 

disingkat OJK). Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga 

beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus 

menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor 

keuangan syariah yang telah tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah 

Indonesia 2015-2019 yang dilaunching pada Pasar Rakyat Syariah 2014. 

(www.ojk.go.id diakses pada tanggal 5 April 2018 pada pukul 15:22). 
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