
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah merupakan salah satu inovasi yang baru dalam

dunia perbankan di indonesia. Perbankan syariah mulai diperkenalkan di

indonesia dengan beroprasinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992

dan bank muamalat merupakan bank pertama yang ada di indonesia.

Konsep yang dipakai dalam bank syariah berbeda dengan konsep yang

digunakan bank konvensional. Hal ini diatur dalam Undang-undang perbankan

indonesia, yaitu UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah di ubah

dengan UU No. 10 tahun 1998 membedakan bank berdasarkan kegiatan

usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional dan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan

prinsip syariah.

Dalam Undang-Undang No.7 tahun 1992, bank syariah diposisikan

sebagai bank umum (commercial bank) atau Bank Pengkreditan Rakyat

Syariah (BPRS). Dalam pasal 6 Undang-Undang No.7 tahun 1992 dipertegas

bahwa; pertama, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha

secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam

kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kedua,

Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan

kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang
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dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU

No. 10 /1998, 9-10).

Dengan adanya landasan diatas, maka keberadaan bank Syariah

mendapat pijakan yang kokoh untuk beroperasi sekaligus menandai adanya

fenomena baru di dunia perbankan di tanah air. Pemberlakuan UU No.10

tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan telah

memberikan kesempatan luas untuk pengembangan jaringan perbankan

syariah.

Kebijakan undang-undang No.10 tahun 1998 diperkuat oleh Keputusan

Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

No.53/BH/KDK 13.32/1.2/XII/1998, pengesahan Perubahan Anggaran Dasar

Koperasi No.165/PAD/KDK 13.32/1.2/V/1999, serta izin usaha dari Menteri

Keuangan untuk beroperasi dengan prinsip bagi hasil seperti bank

pengkreditan rakyat (BPR) Syariah. Perbankan syariah saat ini terus

meningkat karena faktor bunga yang terdapat di bank konvensional di anggap

haram selain itu juga disebabkan adanya kekecewaan masyarakat terhadap

praktek-praktek perbankan saat ini serta tingkat suku bunga yang tertalu tinggi

sehingga sering kali dapat merugikan masyarakat.

Secara garis besar bank syariah tidak banyak berbeda dengan bank

konvensional yaitu sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari

masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat

yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Dalam fungsinya sebagai

lembaga intermediasi antara masyarakat yang memiliki dana dengan



masyarakat yang membutuhkan dana maka bank harus menjalankan kegiatan

penghimpunan dana. Tujuan penghimpunan dana yang dilakukan adalah untuk

memperbesar modal, memperbesar asset dan memperbesar kegiatan

pembiyaan sehingga dapat mendukung fungsi bank dengan ngan baik.

Menurut Siamat, kegiatan usaha bank yang dapat dilakukan

berdasarkan UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan salah satunya ialah

menghimpun dana dari masyarakat. Penghimpunan mobilisasi dana dapat

melalui sarana tabungan, deposito berjangka dan giro.

Tabungan syariah adalah salah satu produk penghimpunan dana atau

simpanan nasabah di bank syariah yang menggunakan akad mudharabah atau

wadiah yad-dhamanah . Tabungan mudharabah adalah tabungan yang

dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Pada dasarnya terdapat dua bentuk

yakni, muqayyadah dan muthlaqah. Yang menjadi perbedaan diantara

keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik

dana kepada bank dalam mengelola hartanya.

Dalam mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya operasional

tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di

samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan

nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan mudharabah dibebankan

langsung ke rekening tabungan mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil.

Sistem bagi hasil tabungan mudharabah menggunakan prinsip Profit

Sharing dan Revenue Sharing. Profit Sharing adalah hitungan bagi hasil yang



berdasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi

dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sedangkan

Revenue Sharing adalah perhitungan laba didasarkan pada pendapatan yang

diperoleh dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi

dengan biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Tabungan wadiah yad-dhamanah merupakan tabungan yang

dijalankan berdasarkan akad wadiah yad-dhamanah , yakni titipan murni yang

harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.

wadiah yad-dhamanah mempunyai dua bentuk yaitu wadiah yad-dhamanah

yadahamanah dan amanah. Dalam wadiah yad-dhamanah amanah, pada

prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara

itu, dalam hal wadiah yad-dhamanah yad-dhamanah, pihak yang dititipi

(bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh

memanfaatkan harta titipan tersebut.

Berkaitan dengan produk tabungan wadiah yad-dhamanah , Bank

Syariah menggunakan akad wadiah yad-dhamanah yad-dhamanah. Dimana

nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah

untuk memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank Syariah

bertindak sebagai pihak yang dititipi uang atau barang tersebut. Sebagai

konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan

tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki.

Namun di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil

pemanfaatan uang atau barang tersebut.



Menurut fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000,Tabungan wadiah

yad-dhamanah bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja (on

call)/berdasarkan kesepakatan, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali

dalam bentuk bonus yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Garnish Wijayanti

tahun 2011 dengan judul “Analisis Produk wadiah pada Bank Jabar Banten

Syariah” kesimpulan dari penelitian tersebut dimana wadiah hanya

merupakan salah satu prinsip yang digunakan dalam penghimpunan dana dan

masih terdapat prinsip syariah lain yang digunakan PT. Bank Jabar Banten

Syariah baik dalam penghimpunandana, penyaluran dana maupun pembiayaan

yang semuanya berdasarkan pada syariat Islam.

Sepintas bila dilihat secara teknis, menabung di bank syariah dengan

yang berlaku di bank konvensional hampir tidak ada perbedaan. Hal ini

karena, baik di bank syariah maupun bank konvensional diharuskan mengikuti

aturan teknis perbankan secara umum. Akan tetapi bila diamati lebih dalam,

terdapat beberapa perbedaan mendasar di antara keduanya.

Perbedaan pertama terletak pada akadnya. Pada bank syariah, semua

transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah. Dengan

demikian, semua transaksi itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku

pada akad-akad muamalah syariah. Pada bank konvensional, transaksi

pembukaan rekening, baik giro, tabungan maupun deposito, berdasarkan

perjanjian titipan, namun prinsip titipan ini tidak sesuai dengan aturan syariah,



misalnya wadi’ah, karena dalam produk giro, tabungan maupun deposito,

menjanjikan imbalan dengan tingkat bunga tetap terhadap uang yang disetor.

Perbedaan kedua terdapat pada imbalan yang diberikan. Bank

konvensional menggunakan konsep biaya (cost concept) untuk menghitung

keuntungan. Artinya, bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah

penabung merupakan ongkos atau biaya yang harus dibayar oleh bank. Oleh

karena itu bank harus “menjual” kepada nasabah lain (peminjam) dengan

biaya bunga yang lebih tinggi. Perbedaan antara keduanya disebut spread

yang menandakan apakah perusahaan tersebut untung atau rugi. Bila spread-

nya positif, di mana beban bunga yang dibebankan kepada peminjam lebih

tinggi dari bunga yang diberikan kepada penabung, maka dapat dikatakan

bahwa bank mendapatkan keuntungan.

Sedangkan bank syariah menggunakan pendekatan profit sharing,

artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan

yang didapat dari pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk bank dan untuk

nasabah, berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan di muka.

Perbedaan ketiga adalah sasaran kredit. Para penabung di bank

konvensional tidak sadar uang yang ditabung dipinjamkan untuk berbagai

bisnis, tanpa memandang halal-haram bisnis tersebut.

Sedangkan di bank syariah, penyaluran dan simpanan dari masyarakat

dibatasi oleh prinsip dasar, yaitu prinsip syariah Artinya bahwa pemberian

pinjaman tidak boleh ke bisnis yang haram seperti, perjudian, minuman yang

diharamkan, pornografi dan bisnis lain yang tidak sesuai dengan syariah.



Dengan dibukanya PT. Bank BRI Syariah di Pekanbaru, masyarakat

Riau pada umumnya dapat menjadikan bank ini sebagai alternatif lain dalam

menggunakan jasa perbankan. PT. Bank BRI Syariah hadir

mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan

finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk

kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima

(service excellence) dan menawarkan bergam produk yang sesuai harapan

nasabah dengan prinsip syariah.

Aspek syariah juga ikut melandasi dimana masih banyak dikalangan

umat Islam yang enggan berhubungan dengan pihak bank konvensional yang

menggunakan sistem ribawi. Beberapa aspek diatas memungkinkan

beroperasinya PT. Bank BRI Syariah untuk memenuhi kebutuhan segmen

masyarakat dalam memberkan alternatif pilihan kepada masyarakat baik yang

sudah menjadi nasabah PT. Bank BRI Syariah ataupun yang belum.

PT. Bank BRI Syariah memiliki tugas pokok yaitu mengumpulkan

dana dari masyarakat dan menyalurkannya baik berupa pembiayaan maupun

fasilitas pelayanan lainnya untuk masyarakat.

Salah satu produk perbankan syariah pada PT. Bank BRI Syariah yaitu

Giro BRISyariah iB dan Tabungan BRI Syariah iB. Giro BRISyariah iB

merupakan simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana

berdasarkan prinsip titipan (wadi’ah yad dhamanah) yang penarikannya dapat

dilakukan setiap saat dengan Cek/Bilyet Giro. Sedangka tabungan



penarikannya tarik tunai melalui teller dengan buku tabungan dan Debit Card

melalui ATM.

Pada Giro wadiah dan Tabungan wadiah, nasabah bertindak sebagai

pihak yang menitipkan (muwaddi), sedangkan bank sebagai penerima titipan

(mustawda’).

Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor

7/46/PBI/2005, yang dimaksud dengan wadiah adalah “Penitipan dana atau

barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpan dana atau barang

dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana

atau barang titipan sewaktu-waktu”.

Juga disebutkan dalam Penjelasan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia

Nomor 9/19/PBI/2007 bahwa “ wadiah adalah transaksi penitipan dana atau

barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban

bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan

sewaktu-waktu”.

Diatur pula dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-

MUI/IV/2000, yakni:

a. Bersifat Titipan.

b. Titipan bisa diambil kapan saja (on call)

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

(‘athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.



Keuntungan dan fasilitas yang di dapat setelah menjadi nasabah dalam

giro wadiah dan tabungan wadiah yaitu online real time di seluruh kantor

BRISyariah dan bonus yang diberikan sesuai kebijakan bank.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bermaksud untuk

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Prosedur SimpananBerdasarkan

Prinsip Wadiah Yad-dhamanah pada PT. Bank BRI Syariah Pekanbaru”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan

masalah penelitian ini adalah “Apakah analisis prosedur simpanan dengan

prinsip wadiah yad-dhamanahdi Bank BRI Syariah Pekanbaru sudah

efektif?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah analisis prosedur simpanan dengan

prinsip wadiah yad-dhamanah di Bank BRI Syariah Pekanbaru sudah

efektif.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan

Diploma III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau



b. Untuk memperluas dan menambah wawasan penulis tentang analisis

prosedur simpanandengan prinsip wadiah yad-dhamanah

c. Sebagai sarana bagi penulis untuk memahami dan menerapkan teori-teori

yang didapat serta bagaimana implementasinya di lapangan

d. Dapat memberi masukan dan informasi pada PT. Bank BRI Syariah

Pekanbaru

1.5 Metode Penelitian

a. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Bank BRI Syariah Pekanbaru yang

beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru. Penelitian dilakukan

pada tanggal 24 April 2014 s/d selesai.

b. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang diperoleh penulis dalam

melakukan penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak

terkait.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang sudah tersedia di perusahaan, seperti: sejarah

singkat perusahaan, prosedur giro dan tabungan wadiah, serta

perkembangan wadiah.



1.6 Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam

penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

a. Dokumen

Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data yang

bersumber dari arsip dan dokumen yang berhubungan dengan objek

penelitian.

b. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara

langsung pada karyawan Bank BRI Syariah terkait mengenai hal-hal

yang berhubungan dengan objek penelitian.

1.7  Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibagi menjadi empat bab, dengan sistematika penulisan

sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode

pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini berisi mengenai gambaran umum perusahaan yang

terdiri dari sejarah singkat prusahaan, struktur organisasi, langkah

strategis dan jenis kegiatan usaha yang dijalankan.

BAB III :TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK



Bab ini membahas teori-teori yang mendukung penelitian yang

meliputi pengertian bank secara umum, pengertian bank syariah,

pergertian wadiah, baik giro maupun tabungan wadiah,

perkembangan bank syariah, dasar hukum wadiah, rukun dan

syarat giro dan tabungan wadiah, dan berakhirnya akad wadiah.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran

dari hasil penelitian ini.


