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ABSTRAK 

 

Devina Rahma Dewi: IMPLEMENTASI TABUNGAN WADI’AH YAD                            

DHAMANAH PADA PT.BANK MANDIRI 

SYARIAH KC PEKANBARU PANAM. 

 
PT.bank mandiri syariah ini  memiliki produk penghimpun dengan 

berbagai macam salah satunya adalah tabungan. Tabngan di bank mandiri syariah 

mempunyai 11 jenis yang mana pada laporan ini fokus pada tabungan dengan 

akad wadiah yad dhamanah. 
Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan yang di 

lakukan di PT. Bank Mandiri Syariah KC Pekanbaru Panam.  Dimana yang 

menjadi subjek pada penelitian ini adalah sebagian karyawan, dan yang menjadi 

objeknya adalah prosedur tabungan wadi’ah menggunakan akad wadi’ah yad 

dhamanah di PT. Mandiri Syariah KC Pekanbaru Panam . 

Sampel penelitian ini adalah enambelas orang karyawan yang bertugas 

dalam pelayanan produk dan jasa pada PT. Bank Mandiri Syariah KC Pekanbaru 

Panam. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan 

dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan keadaan obyek penelitian. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan.Dan ingin 

mengetahui keunggulan dan kelemahan  pada produk tabungan wadiah dengan 

akad wadiah yad dhamanah.Adapun keunggulan  pada tabungan wadiah ini yaitu 

nasabah hanya menitipkan uang mereka saja,dan jika bank mendapatkan 

keuntungan makan nasabah akan mendapatkan bonus dari bank, sedangakan 

kelemahan salah satunya ialah kuranganya kertertarikan masyarakat menabung 

pada produk  tabungan ini . Disini hasil penelitian yang dilakukan bahwa 

Implementasi terhadap akad wadiah yad dhamanah pada produk tabungan wadi’ah 

untuk beroprasi sesuai SOP dan sesuai keinginan bank. 

Kata kunci: Implementasi,Wadi’ah yad dhamanah, Bank mandiri syariah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejarah perkembangan  industri perbankan syariah diawali dari aspirasi 

masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk memiliki sistem 

perbankan yang islami. Selain itu masyarakat meyakini bahwa sistem 

perbankan syariah yang menerapkan bagi hasil, sangat menguntungkan, untuk 

nasabah maupun bank.
1
 

Bank syariah pada awalnya di kembangkan sebagai suatu respons dari 

kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya 

mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia 

jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan moral dan prinsip-

prinsip syariah islam.Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank 

Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat syariah
2
.Bank Islam atau 

selanjutnya disebut dengan Bank Syariah,adalah bank yang beroperasi dengan 

tidak mengandalkan pada bunga.Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank 

Tanpa Bunga,adalah lembaga keuangan atau perbankan yang oprasional dan 

produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadist Nabi 

SAW atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha 

pokoknya memberi  pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas 

                                                             
1
 Muhamad Nadratuzzaman, Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia, 

(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 19. 
2
 Nurnasrina,Perbankan Syariah 1,(Pekanbaru:Suska Press,2012),h. 19. 
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pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan denga 

prinsip syariat  islam.
3
 

Prinsip syariah islam dalam pengelolaan harta menekankan pada 

keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus di 

manfaatkan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak setiap orang 

mampu secara lansung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan 

keuntungan oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang 

menghubungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan 

dana(pengelola dana). Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah 

bank kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. 

Bank  Syariah , bank yang berasas pada asas kemitraan, keadilan, 

tranparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan 

berdasarkan prinsip syariah. kegiatan bank syariah merupakan implementasi 

dari prinsip ekonomi islam dengan karakteristik.  

Antara lain,sebagai berikut:
4
 

1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya; 

2. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time-value of money); 

3. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas; 

4. Tidak diperkenankan melakuka 

5. n kegiatan yang bersifat spekulatif; 

6. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk barang; 

7. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad; 

                                                             
3
 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (jakarta, PT. Raja Grafindo 

Persada,2014,), h.4. 
4
 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta, 2014, 

h. 5 
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Secara kelembagaan bank syariah pertama kali yang berdiri di 

Indonesia adalah PT.Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian baru 

menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syariah (Islamic window) 

dalam menjalankan kegiatan usahanya. Melaluijendela islamic ini, bank-bank 

konvensional dapat memberikan pembiayaan syariah kepada para pembelinya 

melalui produk-produk yang bebas dari riba , gharar (ketidakpastian), dan 

maysyir (spekulatif) dengan terlebih dahulu membuat Unit Usaha Syariah 

(UUS). UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang 

berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit 

syariah. 

Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank 

syariah ini belum mendapat perhtian yang optimal dalam tatanan industri 

perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem 

syariah ini hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil” tidak 

terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang di 

perbolehkan. 
5
 

Membahas persoalan bank syariah, Pada dasarnya bersumber pada 

konsep uang dalam islam. Sebab bisnis perbankan tidak dapat lepas dari 

pesoalan uang. Di dalam islam, uang di pandang sebagai alat tukar, bukan 

suatu komoditas. Diterimanya peranan uang ini secara meluas dengan maksud 

melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan penghisapan dalam ekonomi 

tukar menukar, peranan uang sangat di benarkan namun apabila dikaitkan 

                                                             
5
Khotibul Umam,SH.,LL.M dan Dr.H.Setiawan Budi Utomo., Perbankan Syariah Dasar-

dasar dan Dinamika Perkembangannya di indonesia, (jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,2016,), 

h.27. 
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dengan persoalan ketidakadilan, didalam ekonomi tukar-menukar uang di 

golongkan sebagai riba al-fadl oleh karena itu didalam islam, uang sendiri 

tidak menghasilkan suatu apapun. Dengan demikian, bunga (riba) pada uang 

yang di pinjam dan dipinjamkan di larang (apabila memberatkan atau 

eksploitasi).
6
 

Sama halnya dengan bank konvesional, Bank syariah juga 

menawarkan kepada nasabahnya dengan berbagai produk perbankan.produk-

produk yang ditawarkan sudah tentu yang islami, termasuk dalam memberikan 

pelayanan kepada nasabahnya. Produk-produk bank syariah itu adalah : 

1. funding/ pendanaa, dengan akad yang di pakai adalah wadi‟ah dan 

mudharabah , 

2. financing / pembiayaan, demgan akad yang di pakai adalah jual beli, bagi 

hasil,sewa, dan pelayanan jasa lainnya. 

Bank syariah dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

tabungan harus berprinsipkan syariah. Tabungan syariah adalah tabungan yang 

dijalankan berdasarkan prinsip syariah.Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional 

(DSN) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang 

dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadi‟ah.
7
 

Tabungan wadi‟ah  merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan 

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

saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.
8
 

                                                             
6
 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (jakarta, PT. Raja Grafindo 

Persada,2014,), h. 13. 
7
 Adiwarman A. karim, Bank Islam (jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2008),cet. Ke -2, 

h. 297. 
8
Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2007), Cet. Ke-3, h. 297. 



 5 

Dari pengertian ini maka dapat diketahui bahwa apabila ada kerusakan 

pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana 

layaknya, maka si penerima titipan tidak wajib menggantinya, tapi apabila 

kerusakan itu disebabkan karena kelalaiannya, maka ia wajib 

menggantinya.
9
Salah satu prinsip yang digunakan bank syari‟ah dalam 

mobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan
10

 

Penerapan prinsip wadi’ah yang dilakukan adalah wadi’ah yad 

dhamanah yang diterapkan pada rekaning produk giro.berbeda dengan 

wadi’ah amanah,di mana pihak yang dititipi(bank) bertanggung jawab atas 

keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan 

tersebut.sedangkan pada wadi’ah amanah harta titipan tidak boleh 

dimanfaatkan oleh yang dititipi.
11

 

Wadi’ah  adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain 

dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana 

halnya kebiasaan). Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda 

tersebut sudah dijaga sebagimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib 

menggantikannya, tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya, maka 

ia wajib menggantinya.
12

Dari banyaknyabank-bank syariahyang berkembang 

pada saat ini,bank tabungan Negara syariah merupakan salah satu lembaga 

                                                             
9
  Nurnasrina dan P.Adiyes Putra, “Kegiatan Usaha Bank Syariah”, 

(Yogyakarta:Kalimedia, 2018), Cet. Ke-2, h. 34-35. 
10

Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Tazkia 

Cendekia, 2001), Cet. Ke-1, h. 148. 
11

 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (jakarta, PT. Raja Grafindo 

Persada,2014,), h. 31. 
12

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak 

Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, 

Etika Bisnis dan ain-lain, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 182. 
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keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana 

untuk masyarakat. 

Pada bank mandiri syariah terdapat banyak produk, Salah satu produk 

yaitu Tabungan wadi’ah dengan akad wadiah yad dhamanah, yang berarti 

nasabah menitipkan dananya di bank.Tabungan wadi’ah ini sendiri adalah 

salah satu produk yang di ubah namanya, awalnya Bernama Tabungan 

simpatik di ubah pada tanggal 1 november 2018. Berubah menjadi tabungan 

wadi’ah.
13

 

Berdasarkan uraian pada latar belakang malsalah diatas, maka penulis 

dengan amat tertarik dan dapat menuangkan hasil penelitian dalam Laporan 

Akhir ini dengan judul “IMPLEMENTASI TABUNGAN WADI’AH YAD 

DHAMANAH PADA PT.BANK MANDIRI SYARIAH KANTOR 

CABANG PEKABARU PANAM” 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat mencapai pada sasaran yang diinginkan 

dengan benar dan tepat, maka penulis membatasi masalah pokok yang akan 

diketahui dalam penelitian yaitu hanya pada pelaksanaan produk tabungan 

wadi’ahdi tahun 2018 pada PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang  Syariah 

Pekanbaru Panam. 

  

                                                             
13

  https://www.mandirisyariah.co.id 
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C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi pada tabungan Wadi‟ah  pada PT. Bank Mandiri 

Syariah KC panam  ? 

2. Apa saja keuggulan dan kelemahan yang ada pada produk tabungan 

Wadi‟ah pada Bank Mandiri Syariah KC Panam ? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui implementasi tabungan wadiah yad dhamanah di 

PT. Bank Mandiri Syariah KC Pekanbaru Panam. 

b. Untuk mengetahui kelemahan dan keunggulan tabungan wadiah 

dengan akad wadiah yad dhamanah di PT.Bank Mandiri Syariah KC 

Pekanbaru Panam. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Amd dalam 

program studi D-III Perbankan Syariah UIN SuskaRiau. 

b. Bagi UIN Suska Riau supaya dapat menjadi referensi serta informasi 

bagi Mahasiswa, khususnya Mahasiswa UIN Suska Riau Program 

Studi D-III Perbankan Syariah. 

c. Bagi Pembaca untuk menambah pengetahuan dan informasi tentang 

produk-produk syariah khususnya dalam tabungan wadi’ah dengan 

akad wadiah yad dhamanah di PT.Mandiri Syariah KC Pekanbaru 

Panam. 
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E. Metode Penelitian 

Sesuai dengan pokok permasalahan, maka metode penelitian yang 

digunakan adalah penelitian lapangan (field research), metode tersebut 

diterapkan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di PT.Bank Mandiri Syariah Kc. Panam   

jl.H.R.Soebrantas, kel.sidomulyo barat, kec.Tampan.Pekanbaru, Riau. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek penelitian adalah  pimpinan dan karyawan bagian custumer 

service pada PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang  Pekanbaru 

Panam. 

b. Objek penelitian adalah Mekanisme pelaksanaan tabungan wadi‟ah 

Pada PT. Mandiri Syariah Kantor Cabang Pekanbaru Panam. 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah semua nilai baik hasil pengukuran maupun 

perhitungan, baik kuantitatif maupun kualitatif daripada karakteristik 

tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Adapun yang 

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Bank 

Mandiri Syariah KC Pekanbaru Panam yang berjumlah 16 karyawan yang 

terdiri dari 1 pemimpin dan 15 karyawan. 

 Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil 

menggunakan teknik total sampling, yaitu metode pengambilan sampel 

seluruhnya dari jumlah populasi. Pertimbangan tertentu penulis ini 
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misalnya orang tersebut yang dianggap paling tau tentang apa yang kita 

butuhkan, atau sebagai penguasa sehingga akan memudahakan peneliti 

menjelajahi objek yang diteliti.
14

 Maka yang akan menjadi sampel dalam 

peneliti ini saya mengambil sebenyak 16 (enambelas) . 

4. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian itu adalah: 

a. Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh dari lapangan sebagai 

hasil penelitian atau langsung dari orang yang bersangkutan. Adapun 

didapat dari PT. Mandiri Syariah Kantor Cabang  Pekanbaru Panam. 

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan atau data 

laporan yang telah tersedia di Mandiri Syariah Kantor cabang Syariah 

Pekanabaru Panam 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

sebagai berikut: 

a. Observasi, yaitu penulis langsung terjun ke lokasi penelitian untuk 

melihat dan memperhatikan atau mengamati serta mengumpulkan 

informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian
15

 

b. Wawancara,yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung kepada pimpinan dan karyawan 

bagian pembiayaan di Mandiri Syariah Kantor Cabang Syariah 

Pekanbaru Panam. 

                                                             
14

Burhan Ashofa,Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm.26 
15

Juliansyah Noor.Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan 

 KaryaIlmiah.(Jakarta: KencanaPrenada Media Group.2012) 
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6. Analisis Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data dengan metode 

deskriptif. Yaitu setelah semua data telah dikumpulkan, maka penulis 

menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara 

utuh dan dapat di pahami secara jelas kesimpulan terakhirnya. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini disajikan agar dapat mengetahui secara 

global apa yang akan diuraikan selanjutnya untuk keperluan itu dirancangkan 

penyusunan penelitian akan dibuat kedalam lima bab, antara lain: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, Batasan masalah, 

Rumusan masalah. Tujuan dan kegunaan   penelitian, metodologi 

penelitian, dan sistematika  penulisan 

BAB II :  TINJAUAN  UMUM  BANK  MANDIRI  SYARIAH 

Pada bab ini berisikan gambaran umum PT. Bank Mandiri Syariah 

Kantor Cabang  Pekanbaru, Struktur Organisasi, serta macam-

macam  produk  PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang  

Pekanbaru Panam. 

BAB III : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan hal-hal yang berkaitan  dengan teori yang 

ada hubungannya dengan  pelaksanaan yang diteliti oleh penulis 

yaitu tentang pelaksanaan tabungan  wadi’ah PT.Bank Mandiri 

Syariah Kantor Cabang Pekanbaru Panam. 
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BAB IV :   HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan hasil penelitian tentang kategori/kriteria 

pelaksanaan produk tabungan wadi’ah pada PT.Bank Mandiri 

Syariah Kantor Cabang Pekanbaru Panam. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah  PT. Bank Mandiri Syariah  

Bank syariah mandiri lahir pada tanggal 25 rajab 1420 / 1 november 

1999, PT.bank syariah mandiri ini di induki oleh bank mandiri (persero). Bank 

mandiri  sendiri terbentuk pada tanggal 31 juli 1999.Salah satu bank 

konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan 

Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT 

Mahkota.Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) 

empat bank yaitu (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan 

Bapindo).Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan 

menetapkan PT.Bank mandiri (persero) Tbk. Sebagai pemilik mayoritas baru 

BSB.
16

 

Kehadiran bank syariah mandiri sendiri merupakan hikmah sekaligus 

berkah pasca krisis dan moneter sejak 1997, yang diusul dengan krisis multi-

demensi termasuk dipanggung politik nasional,telah menimbulkan dampak 

negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat tidak 

tekecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industry perbankan nasional 

yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. 

Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan 

merekap sebagian bank-bank indonesia. 
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Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan 

konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. 

Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan 

syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas di 

berlakukannya UU No.10 tahun 1998,yang memberi peluang bank umum 

untukmelayani transaksi syariah (dual banking system). 

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa 

pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk 

melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi 

bank syariah. Oleh karenanya,Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera 

mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya,sehingga kegiatan usaha BSB 

berubah dari bank  konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan 

prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana 

tercantum dalam Akta Notaris: sutjipto,SH,No.23 tanggal 8 september 1999. 

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan 

Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 

25 Oktober 1999. 

  Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior 

Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama 

menjadi PT Bank Syariah Mandiri. sebagai bank yang mampu memadukan 

idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan 

operasionalnya. Harmoniantara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah 

yang menjadi salah satu keunggulan BankSyariah Mandiri dalam kiprahnya di 
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perbankan Indonesia.BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia 

menuju Indonesia yang lebih baik. Dan saat ini pada PT.Bank syariah mandiri 

mengganti nama yang awal mulanya BANK SYARIAH MANDIRI atau yang 

biasa masyarakat sebut BSM menjadi PT.Bank Mandiri Syariah.
17

 

 

B. Visi dan Misi PT.Bank Mandiri Syariah 

1. VISI 

“Bank Syariah Terdepan dan Modern” 

a. Untuk Nasabah 

BSM merupakan bank pilihan yang memberikan 

manfaat,menentramkan dan memakmurkan. 

b. Untuk pegawai 

BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk 

beramanah sekaligus berkarir professional. 

c. Untuk investor 

Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus 

memberikan value berkesenambungan. 

2. MISI 

a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industry 

yang berkesinambungan. 

b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang 

melampaui harapan nasabah. 
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c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran 

pembiayaan pada segmen ritel 

d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal. 

e. Mengembangkan manajemen talenta dan linkungan kerja yang sehat. 

f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 

 

C. Produk dan Jasa PT. Bank Mandiri Syariah Kc Pekanbaru Panam. 

Pada bank mandiri syariah terdapat beberapa produk dan jasa pada bank 

mandiri syariah pada produk terdapat akad yang di antaranya sebagai berikut:
18

 

1. Produk pada bank mandiri syariah 

a. Tabungan 

Tabungan dengan akad wadiah yad dhamanah 

1) Tabungan simple Ib : tabungan yang juga di sebut simpanan pelajar 

yang di peruntukan kepada anak-anak sebagai sarana dalam belajar 

menabung. persyaratan dalam membuka rekening tabungan ini 

menggunakan data data dari orang tua dimana kita ketahui anak-anak 

di bawah 17 th. Tidak memiliki kartu tanda pengenal.setoran awal 

sebesar Rp.1000 saldo minimal Rp.1000 dan biaya administrasi pada 

tabungan ini tidak di kenai biaya. 

2) Tabungan wadiah: tabungan wadiah sebagaimana kita ketahui, 

tabungan ini menggunakan akad wadiah. Dimana tidak terdapat bagi 

hasil / bonus pada tabungan ini, prosedur pada pembukaan tabungan 

hampir tidak ada bedanya dengan tabungan lainnya. 
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3) Tabungan dollar:  tabungan dalam mata uang dollar (USD) yang 

penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai 

ketentuan bank syariah mandiri.  

4) Tabunganku: pada tabungaku ini nasabah hanya dibenarkan memiliki 1 

rekening di 1 bank  Bila saldo kurang dari Rp.20.000, maka rekening 

akan ditutup oleh sistem dengan biaya  penutupan sebesar sisa saldo. 

Tabungan dengan akad mudhrabah muthlaqah 

1) Tabungan mudharabah:tabungan ini memakai sistem bagi hasil yang 

kompetitif , pada prosedur pembukaan rekening terdapat 2 jenis 

perorangan dan non perorangan dimana setoran awal Rp.100.000 

(perorangan) dan Rp.1000.000 (non perorangan). 

2) Tabungan berencana: tabungan berjangka yang memberikan nisbah 

bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah 

di terapkan. Terdapat periode tabungan yaitu 1 s.d. 10 tahun, setoran 

bulanan minimal Rp.100.000 . Target dana minimal Rp.1,2 juta dan 

maksimal Rp.200 juta. Saldo tabungan tidak dapat ditarik,dan bila 

ditutup sebelum jatuh tempo(akhir biaya masa kontrak) akan 

dikenakan administrasi. 

3) Tabungan investa cendekia: tabungan berjangka untuk keperluan uang 

pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan 

dilengkapi dengan perlindungan asuransi. Periode tabungan 1 s.d. 20 

tahun jumlah setoran bulanan minimal Rp.100.000 s.d. Rp.10.000.000. 
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4) Tabungan pensiun:tabungan pensiun adalah simpanan dalam mata 

uang rupiah bedasarkan prinsip mudharabah muthlaqah, yang 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan 

ketentuan yang disepakati.Produk ini merupakan hasil kerjasama Bank 

Syariah mandiri dengan PT.Taspen yang di peruntukan bagi 

pensiuanan pegawai negri Indonesia. 

5) Tabungan mabrur: tabungan ini tidak dapat dicairkan kecuali untuk 

melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji / umrah. Saldo minimal 

untuk mendaftar ke SISKOHAT adalah Rp.25.100.000 atau sesuai 

ketentuan dari kementrian agama. Biaya untuk menutup rekening 

karena batal sebesar Rp.25.000 . 

6) Tabungan mabrur junior:dalam tabungan marbrur junior biaya-biaya 

sama seperti tabungan marbrur yang tetera diatas. Hanya saja dalam 

data pembukaan memakai identitas orang tua akan tetapi pada buku 

tabungan tetap nama anak atau pemilik buku. 

7) Tabungan saham syariah: tabungan saham adalah rekening dana 

nasabah berupa produk tabungan yang khusus digunakan untuk 

keperluan penyelesaian transaksi efek (baik berupa kewajiban maupun 

hak nasabah), serta untuk menerima hak nasabah yang terkait dengan 

efek yang dimilikinya melalui pemegang rekening KSEL. 

b. Giro 

1) BSM Giro: fasilitas intercity clearing untuk kecepatan pembayaran 

inkaso  (kliring antar wilayah),pengiriman account statement setiap 
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awal bulan. Dan bonus bulanan yang di berikan sesuai dengan 

kebijakan bank mandri syariah. 

2) BSM Giro Valas: sarana penyimpanan dana dalam mata uang US 

dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan 

prinsip wadiah yad dhamanah untuk perorangan atau non perorangan. 

3) BSM Giro Singapore: sama seperti giro valas giro Singapore juga 

untuk sarana penyimpan dana mata uang dollar akan tetapi pada giro 

ini hanya untuk dollar Singapore saja. 

4) BSM Giro Euro: sarana penyimpanan dana mata uang Euro dengan 

prinsip wadiah yad dhamanah untuk perorangan dan non perorangan. 

c. Deposito 

1) BSM Deposito : insevtasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang 

rupiah yang di kelola berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah 

untuk perorangan dan non perorangan 

2) BSM Deposito Valas: investasi berjangka waktu tertentu dalam mata 

uang dollar yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah. 

2. Jasa pada bank mandiri syariah 

Pada Bank Mandiri Syariah terdapat beberapa jasa seperti bank umum 

lainnya bank mandiri syariah menawarkan beberapa jasa untuk nasabahnya 

antara lain:
19
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a. MANDIRI SYARIAH PRIORTY 

b. PEMBIAYAAN KONSUMEN: Salah satu nya yaitu pembiayaan 

kendaraan bermotor 

c. INVESTASI :penghimpun dana 

d. EMAS :gadai emas dan cicil emas 

e. HAJI &UMROH:Pembiayaan mikro umroh 

f. JASA PRODUK: fasilitas online dan kartu 

g. JASA OPRASIONAL : layanan pembayaran 

 

D. Struktur Organisasi Pada Bank Mandiri Syariah Kc Pekanbaru     

Panam. 

Struktur organisasi PT.Bank Mandiri Syariah, senantiasa 

menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis sekaligus mengantisipasi 

dinamika perubahan likungan bisnis.Struktur organisasi merupakan alat untuk 

memudahkan koordinasi dan komunikasi serta control atas semua aktivitas 

yang bertanggung jawab dalam tugas wewenang perusahaan masing-masing 

bagian.
20

 

Dalam pembangunan dan pegelolaan  suatu perusahaan di perlukan 

struktur organisasi yang baik dan personil yang memadai. Kedua aspek ini 

akan sangat menentukan keberhasilan perkembangan perusahaan. Untuk 

memperoleh kelengkapan personilyang memadai, baik dalam jumlah maupun 

kualifikasi diperlukan rencana pengadaan tenaga kerja yang berkualitas. 
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Dari bentuk struktur organisasi PT. Bank Mandiri Syariah KC 

Pekanbaru Panam di ketahui bahwa perusahaan menggunakan struktur 

organisasi lin dan staff. Karena dalam menjalankan tugasnya terbagi kedalam 

beberapa divisi yang masing- masing terdapat staff. Adapun gambar struktur 

organisasi yang menunjukan hubungan aktivitas,fungsi,wewenang,tugas dan 

tanggung jawab yang dibebankan untuk mencapai tujuan perusahaan . 

Tedapat struktur organisasi pada PT.bank mandiri syariah kantor 

cabang pekanbaru panam berikut gambaran nya:
21

 

 

Gambar 1.1 Struktur organisasi PT.Mandiri syariah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: www.mandirisyariah.co.id 
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E. Tugas-tugas  Pada Masing-Masing Organisasi. 

1. Account officer (AO) 

Bertugas memproses calon debitur atau pemohon pembiayaan 

sehingga menjadi debitur, membina debitur tersebut agar memenuhi 

kesanggupannya terutama dalam pembayaran kembali pinjamannya serta 

menyelesaikan kasus atau masalah yang mungkin terjadi. 

2. Bagian Support Pembiayaan 

Bagian ini bertugas untuk menilai ke sahan seperti kebenaran 

lampiran, usaha maupun pengguanaan pembiayaan , transaksi jaminan, 

kesahan jaminan dan lain-lain. 

3. Bagian Administrasi Pembiayaan 

Dalam proses pembiayaan terdapat administrasi yang di tangani 

oleh AO ataupun bagian support pembiayaan. Disamping itu setelah 

pemohon menjadi debitur mulai dari pencairan dananya sampai peluasan 

atau pembayaran debitur akan ditangani oleh bagian administrasi. 

4. Pengawasan Pembiayaan 

Bertugas untuk memantau pembiayaan antara lain membuat surat-

surat peringatan kepada debitur,penagihan-penagihan,di samping itu juga 

mengadministrasikan jaminan ataupun mengurusi file debitur.
22

 

5. Service Assistent (S/A) 

  Memberi informasi dalam hal operasional kantor bank syariah. di 

samping itu juga S/A mengadministrasikan nasabah funding yang baru. 
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6. Kas dan Teller 

selaku kuasa bank untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan 

dengan penerimaan dan penarikan pembayaran utang. Bagian ini juga 

bertugas untuk mengatur dan memelihara saldo atau posisi uang kas yang 

ada dalam tempat khasanah bank 

7. Customer service 

Bertugas mepersiapkan berkas nasabah  yang ingin membuka 

tabugan,giro,dan deposito. Berkas yang terkait produk-produk tersebut 

berupa formulir applikasi masing-masing produk, dan menginput data 

nasabah. 

8. Bagian Jasa Nasabah  

Bertugas untuk melakukan pencatatan transaksi pembayaran 

nasabah (funding) kemudian melakukan penjurnalan.  

9. Bagian Pembukuan  

Bertugas dalam pembuatan neraca, membuat daftar rugi/laba. Di 

samping itu juga bertugas dalam pembuatan laporan ke Bank Indonesia 

dan tugas lain yang sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan.  

10. Sekretariat  

Adalah pengelolaan surat- menyurat, arsifaris dan dokumen. 
23

 

11. Personalia 

Bertugas dalam pekerjaan yang terkait dengan kepegawaian, 

seperti urusan kesejahteraan karyawan (gaji dan tunjangan), kenaikan 

pangkat, pendidikan-latihan, dan urusan kesejahteraan yang lain 
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12. Bagian Pengawasan Personalia 

Bertugas mengamati personalia, karyawan dan kegiatan tugasmnya 

di bank syariah, kemudian melaporkan kepada direksi.  

13. Bagian Penggawasan Marketing 

Berfungsi mengamati kegiatan bidang marketing, kemudian 

melaporkan kepada direksi yang membidanginya.  

14. Bidang Pengawasan Opeerasional 

Berfungsi mengamati kegiatan dibidang operasional, kemudian 

melaporkan kepada direksi yang membidanginya.  

15. Bagian Pengawasan Umum  

Berfungsi mengamati kegiatan bidang umum dalam opersionalnya, 

seperti bagian perrbekalan, bagian keamanan dan urusan rumah tangga 

kantor, kemudian memberikan laporan kepada direksi yang 

membidanginya.
24

 

 

F. Aktivitas Bank Mandiri Syariah Kc Pekanbaru Panam. 

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah menjalankan 

beberapa kegiatan. Ada tiga kegiatan utama dari bank syariah  yang tidak 

berbeda jauh dari bank konvensional. Hanya saja terdapat hal yang prinsipil 

yang menjadi pembeda utama dari model kedua jenis bank tersebut, yaitu 

terdapat transaksi ribawi dalam bank konvensional yang itu berusaha 

ditiadakan di dalam bank syariah . Tiga kegiatan utama yaitu: 
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1. Penghimpun Dana. 

Bank menghimpun dana dari masyarakat melalui 

tabungan,giro,dan deposito ataupun bentuk simpanan lainnya. Dengan 

penghimpunan dana ini, bank menjamin keamanan uang 

masyarakat.Adapun produk penghimpun pada bank mandiri syariah kc 

pekanbaru panam adalah tabungan,dan giro. Produk tabungan pada bank 

mandiri syariah terdiri dari 11 produk yaitu; tabungan simple iB,tabungan 

wadiah, tabungaan mudharabah, tabungan berencana, tabungan dollar, 

tabungan pensiun, tabunganku, tabungan mabrur , tabungan mabrur junior, 

tabungan saham syariah. Sedangkan giro memiliki tiga macam produk 

yaitu; Bsm giro, giro valas, giro Singapore, dan giro euro. 

2. Penyalur Dana. 

Setelah menghimpun dana dari masyarakat,bank akan menyalurkan 

dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan . Dalam  bank syariah 

penyaluran  atau pembiayaan dana memiliki prinsip yaitu Bagi hasil,jual 

beli,dan sewa. Dimana pada bank mandiri syariah kc pekanbaru panam 

mempunyai beberapa jenis produk dengan prinsip bagi hasil. Secara 

umum,prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dengan 

empat akad utama yaitu al-mudharabah,al-musyarakah,al-musaqah,dan 

almuzara’ah. Pada bank mandiri syariah mempunyai produk tabungan 

dengan akad mudharabah yaitu  ;tabungan mudharabah ,tabungan 

berencana ,tabungan pensiun ,tabungan mambrur, tabungan mabrur 

junior.
25
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3. Jasa Pelayanan 

Jasa pelayanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah 

interaksi dengan konsumen atau barang-barang, jasa layanan pada 

perbakan syariah ada empat akad yaitu wakalah,kafalah,rahn,jualah. Pada 

bank mandiri syariah kc pekanbaru panam memiliki produk jasa dengan 

akad wakalah dan jualah sebagai berikut:
26

 

a. Wakalah yaitu; kliring, inkaso,standing order,transfer 

valas,RTGS(Real Time Gross Settlement),intercity kliring.western 

union. 

b. Jualah yaitu: referensi bank.
27

 

Layanan nasabah berupa : buka rekening online,layanan 24 

jam,mandiri syariah regestrasi online,simulasi,info harga mas,info 

kurs,tips ama bertransaksi,pengaduan nasabah. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Bank 

1. Pengertian Bank 

Bank berasal dari kata italia banco yang artinya bangku. Yang 

dikutip dari buku Melayu S.P. Hasibuan.Bangku inilah yang dipergunakan 

oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. 

Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi Bank. Bank termasuk 

perusahaan industri jasa karena produknya hnaya memberikan pelayanan 

jasa kepada masyarakat. agar pengertian bank menjadi jelas, penulis 

mengutip beberapa definisi atau rumusan yang dikemukakan para penulis 

sebagai berikut. 

a. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menylaurkan kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak 

b. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya. 

c. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
28

 

                                                             
28

Melayu S.P. Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), Cet, 

Ke-1, hal.1  
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Menurut Drs. H. Melayu S.P Hasibuan, bank adalah lembaga 

keuangan berarti bank adalah usaha yang kekayaannya terutama dalam 

bentuk asset keuanagan serta bermotifkan profit dan juga social, jadi bukan 

hanya mencari keuntungan saja.
29

 

2. Fungsi Bank 

Salah satu fungsi bank adalah menyalurkan kredit baik kepada 

perorangan maupun badan usaha. Pemerintah sangat mendorong, 

mendukung, dan membantu kepada sektor UKM (Usaha Kecil Menengah) 

, agar UKM menjadi penopang tatanan perekonomian indonesia. Artinya 

pemerintah meninginkan agar perekonomian indonesia berkembang 

terutama melalui setor UKM. Jangan sampai hanya perusahaan korporat 

yang lebih diperhatikan. Keberadaan bank harus bermanfaat dapat 

dirasakan langsung oleh siapa saja baik oleh deposan maupun debitur, 

pelaku bisnis, karyawan.
30

 

Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai agent of trust, 

agenr of development, dan agent of service. 

a. Agent of trust ( Agen Kepercayaan) 

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust) 

baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. 

Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi 

adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak 

akan di salah gunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, 
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bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan 

simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. 

b. Agent of development ( Agen pengembangan) 

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di 

sektor rill tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu 

berinteraksi dan saling memengaruhi. Sektor ril tidak akan dapat 

berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan 

baik. Kegiatan bank berupa menghimpun dan penyalur dana sangat 

diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. 

c. Agent of service ( Agent Layanan) 

Disamping melakukan kegiatan penghimpun dan penyalur 

dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain 

kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya 

dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Secara umum, jasa ini 

anatara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang 

berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.
31

 

 

B. Implementasi 

1. Pengertian Implementasi 

Implementasi adalah suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan 

berdasarkan  rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat dan 

terperinci sebelumnya. 
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Implementasi menurut para ahli:
32

 

a. Menurut Prof. Tachjan (2006), arti implementasi adalah suatu tindakan 

atau kegiatan yang dilakukan setelah adanya kebijakan. 

b. Menurut Budi Warno, arti implementasi adalah suatu tindakan yang 

harus dilakukan oleh sekelompok individuyang ditunjuk dalam  

penyelesaian suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. 

c. Menurut Hanifah Harsono,  arti implementasi adalah suatu proses 

untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan, kebijakan dari politik 

menjadi kebijakan administrasi. Pengembangan kebijakan merupakan 

suatu proses penyempurnaan suatu program. 

d. Menurut  Nurdin Usman, arti implementasi adalah suatu yang 

bermuara pada aktivis, aksi, tindakan atau aktivitas yang dilakukan 

secara sistematis dan terikat oleh mekanisme. Dengan begitu 

implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang 

terencana untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. 

e. Menurut Solichin Abdul Wahab, arti implementasi adalah segala 

tindakan yang dilakukan, baik individu maupun kelompok di dalam 

pemerintahan atau swasta, yang diarahkan pada tercapainya tujuan-

tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan kebijakan. 

f. Menurut Presman dan Wildavsky, arti implementasi adalah suatu 

tindakan untuk melaksanakan, mewujudkan, dan menyelesaikan 

kewajiban maupun kebijakan yang sudah dirancang. 
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Jadi dari penjelasan pengertian dari para ahli bisa disimpulkan 

bahwa implementasi adalah  pelaksanaan atau penerapan. Keduanya 

bertujuan untuk mencari bentuk tentang hal yang sudah disepakati. 

2. Tujuan Implementasi 

Mengacu pada pada pengertian implementasi tersebut, adapun 

beberapa tujuan implementasi sebagai berikut: 

a. Tujuan utama adalah untuk melaksanakan yang telah disusun dengan 

cermat, baik oleh individu maupun berkelompok. 

b. Untuk mengkaji serta mendokumentasikan suatu prosedur dalam 

penerapan atau kebijakan
33

 

 

C. Konsep Tabungan Wadi’ah 

1. Pengertian Tabungan Wadi’ah 

Dalam bahasa fiqh, wadiah dikenal sebagai barang titipan. Menurut 

bahasa. Al-wadi’ah asalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada 

pemiliknya agar dijaga . menurut syafi’iyah, wadia’ah adlah akad yang 

dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan. Sedangkan menurut 

antonio, wadi’ah merupakan titipan murni dari satu pihak kepada pihak 

lain, baik individu atau badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan 

kapan saja sipenitip mengehndakinya.
34

 

          Tabungan wadi’ah adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau 

akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang 
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penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu 

yang disepakati, ketentuan umum tentang penarikan tabungan adalah 

melalui buku tabungan dan kartu ATM tetapi tidak dapat ditarik dengan 

cek, bilyet, giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
35

 

Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan wadi’ah  adalah penitipan, yaitu akad yang dilakukan seseorang 

kepada pihak lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara 

layak. Maka dapat dipahami bahwa apabila ada kerusakan pada benda 

titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka 

sopenerima tidak wajib menggantinya, tapi apabila kerusakan itu 

disebabkan karna kelalaiannya, maka wajib menggantinya. Dengan 

demikian akad wadi’ah ini mengandung unsur amanah dan kepercayaan.
36

 

Fatwa DSN-MUI tentang tabungan dengan akad wadi’ah diatur 

oleh Fatwa DSN-MUI No.2 tentang Tabungan dengan ketentuan pokok : 

Pertama: tabungan ada dua jenis 

1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari’ah, yaitu tabungan yang 

berdasarkan perhitungan bunga. 

2) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip 

mudharabah dan wadi‟ah. 

Kedua: ketentuan umum Tabungan berdasarkan Wadi’ah: 

1) Bersifat simpanan. 

2) Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan 

kesepakatan. 
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3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian 

(„athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.
37

 

2. Landasan Syari’ah (Hukum) 

Al-wadi’ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia 

wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali.  

                           

                              

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan  amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) 

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS.An-

Nisa [4] :58)
38

 

 

Dan surat Al-Baqarah:238 

                     

Artinya : “Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat 

wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan 

khusy”. ( QS.AL-Baqarah[2] :238)
39

 

 

3. Macam – macam Wadi’ah 

Pada pelaksanaannya, wadi’ah terdiri dari dua jenis yaitu : 

a. Wadi’ah yad al-amanah merupakan transaksi penitipan barang/uang 

ketika pihak penerima titipan tidak boleh diperkenankan menggunakan 

barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas 

kerusakan atau kehilangan barang yang bukan diakibatkan perbuatan 

atau kelalaian penerima titipan.
40
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Gambar 1.2 Skema Wadi’ah Yad Al-Amanah 

 

2.Penyerahan Barang 

 

 

1.Akad Wadi’ah 

 

3.Pengembalian Barang 

 

Sumber: Buku Nurnasrina dan P.Adiyes Putra. 

Dari skema tersebut,akad wadi’ah yad al-amanah tergambar 

proses yang lebih sederhana. Yaitu pihak penitip akan memberikan 

barang untuk di titipkan. Namun, sebagai jasa atas penyimpanan maka 

penitip memberikan bayaran, ini biasanya terjadi di bank syariah pada 

produk save deposit box. 

b. Sedangkan Wadi’ah yad dha-dhamanah berbeda dengan wadi’ah yad 

al-amanah yang tidak boleh dipergunakan dan dimanfaatkan  penerima 

titipan, wadi’ah yad dha-dhamanah merupakan barang/uang yang 

diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan barang yang titipkan 

dengan ketentuan penerima titipan harus menjaga agar barang titipan 

tidak hilang atau rusak. Jika stelah menggunakan barang/uang titipan si 

penitip itu si penyimpan mendapat keuntungan, maka seluruh 

keuntungan tersebut menjadi miliknya.Sebagai imbalan kepada 

Mustawda‟ Muwaddi”
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pemilik barang, penyimpan dapat memberikan semacam insentif atau 

bonus yang tidak dipersyaratkan sebelumnya.
41

 

Gambar 1.3 Skema Wadi’ah Yad Dha-Dhamanah 

   2.Penyerahan Barang  

 

      1. Akad Wadi’ah 

      4. Beri Bonus 

 

   3.Pemanfaatan  Dana         

                                                                                   

                                                                                

Sumber: Buku Nurnasrina dan P.Adiyes Putra. 

Pada skema di atas maka barang/ asset yangdi titipkan diputar oleh bank 

pada suatu usaha yang kemudian dari usaha tersebut  menghasilkan 

keuntungan yang diperuntukan khusus untuk bank. Keputusan bank untuk 

memberikan bonus atau tidak maka itu tergantung dari kebijakan bank itu 

sendiri.
42
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan pembahasannya, maka penulis dapat 

menarik suatu kesimpulan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Terdapat beberapa penerapan yaitu standar oprasional prosedur dalam 

setiap pembukaan tabungan , yang rata-rata sama seperti tabungan lain 

pada bank syariah lain atau pada bank umum lainya. Pada tabungan 

wadiah memiliki persyaratan yang berlaku yaitu pengisian data, 

melengkapi persyaratan yaitu mebawa kartu tanda penduduk (KTP) dan 

NPWP. Dan setelah pembukaan tabungan akan mendapat kan fasilitas 

seperti bank umum lainnya yaitu buku tabungan, ATM, DEBIT dan 

mobile banking / net banking . Dan pada awal penyetoran untuk menabung 

mininimalRp.100.000.                                         

2. Terdapat  keunggulan dan kelemahan dalam setiap produk di dalam suatu 

bank,pada produk tabungan wadi’ah dengan akad wadi’ah yad dhamah 

terdapat  kelemahan yaitu pada tabungan ini nasabah tidak lagi 

menerapkan bonus di karenakan pihak bank yang tidak memanfaatkan 

dana titipan nasabah tersebut , jadi hanya menitipkan barang/dana saja 

.Tabungan ini   mempunyai keunggulan sama seperti produk tabungan 

lainnya  yaitu Aman dan terjamin, Kemudahan bertransaksi di seluruh 

outlet Bank Mandiri syariah , Kemudahan bertransaksi dimanapun saja 

dengan menggunakan layanan M-Banking, dan Kemudahandalam 

penyaluran Zakat, Infaq dan Sedekah. 
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B. Saran 

Adapun saran yang dapat dijadikan masukan dari penulis mengenai 

tugas akhir penelitian di PT.Bank Mandiri Syariah KC pekanbaru panam: 

1. Bank merupakan lembaga keuangan yang berhubungan dengan pelayanan, 

untuk menentukan pelayanan yang terbaik bagi nasabah, MANDIRI 

SYARIAH telah membuktikan dengan produk-produk yang menarik bagi 

nasabah, dan prinsip syariah sehingga perlu adanya inovasi terus-menerus 

agar tercapai visi-misi bank. 

2. Seharusnya bank memanfaatkan atau menggunakan dana nasabah lagi 

,sehingga mendapatkan keuntungan dan nabasabah mendapatkan bonus 

,pada tabungan wadi’ah. di pemberlakukan lagi sehingga akan meningkat 

nasabah pada produk tabungan tersebut.  Dan nasabah pada produk 

tabungan Wadi‟ah menjadi lebih banyak peminat untuk membuka 

tabungan karna akan mendapat keuntungan . 

3. Sebaiknya pihak Bank Mandiri Syariah menjelaskan tentang bonus lagi 

pada tabungan wadi’ah dan membuat brosur . 
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PERTANYAAN WAWANCARA BANK MANDIRI SYARIAH KC PANAM 

Nama Objek Wawancara  : 1.Riri Ardila 

                                          2. Yulia Racma Tika 

Bagian    : Constumer Service 

Waktu     : 12 september  2019 

 

1. SOP pembukaan rekening pada tabungan wadi’ah PT.bank mandiri 

syariah? 

2. keunggulan tabungan wadi’ah di bsm di bandingkan bank syariah lain 

nya? 

3. Apakah ada complain / keluhan nasabah terhadap tabungan wadi’ah? 

4. Mengapa tabungan wadi’ah memilih akad wadi’ah ,kenapa tidak memakai 

akad 

Murabahah? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

  



 

RIWAYAT HIDUP 

Devina Rahma Dewi, lahir pada tanggal 04 Agustus 

1998 di Batam. Penulis merupakan anak tunggal, dari 

pasangan Jusar Malik dan Sulastri. Penulis menyelesaikan 

Pendidikan Sekolah Dasar SD Babussalam di Pekanbaru pada 

tahun 2010. Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan 

Sekolah Menengah Pertama di SMP Muhammad iyah 1 Pekanbaru dan tamat pada 

tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA 

Muhammadiyah 1 Pekanbaru dan selesai pada tahun 2016. Pada tahun 2016 

penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) Fakultas 

Syariah dan Hukum Program D3 Perbankan Syari’ah. 

Dalam masa perkuliahan penulis telah melakukan kegiatan Praktek Kerja 

Lapangan (PKL) di Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) FIANKA Pekanbaru. 

Penulis melakukan penelitian di Bank Mandiri Syariah KC Pekanbaru 

Panam dengan judul ”Iplementasi Tabungan Wadi’ah Yad Dhamanah Pada PT. 

Bank Mandiri syariah KC Pekanbaru Panam”. Hasil penelitian tersebut di uji 

dalam sidang munaqasah (Oral Comprehensif) pada tanggal 20 Mei 2020 dan 

Alhamdulillah penulis dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan dan 

memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md). 

 

 
 


	1. COVER.pdf
	2. SKRIPSI.pdf

