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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia saat ini perbankan syariah menduduki posisi 

cukup strategis, terlebih lagi didukung oleh negara yang 

mayoritasnya orang islam. Perbankan Syariah merupakan 

suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan 

syariah (hukum) islam. Usaha pembentukan sistem ini 

didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut 

maupun meminjam dengan tambahan dari nilai pokok (bunga) 

atau yang disebut dengan riba. 

Perbankan Syariah berfungsi sebagai intermediary agent. 

Dengan adanya perbankan syariah diharapkan masyarakat 

dapat berinvestasi sesuai dengan syariah. Sama dengan halnya 

bank konvensional, bank syariah berfungsi sebagai 

penghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang 

kekurangan dana. Penghimpunan dana dari masyarakat dapat 

dilakukan dalam beberapa bentuk, diantaranya adalah dalam 

bentuk tabungan, deposito dan giro yang secara total disebut 

dengan dana pihak ketiga. 

Eksistensi perbankan syariah saat ini menempati posisi 

yang strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja 

dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana atau sebagai 
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penyedia jasa tempat menyimpan kekayaan Seperti halnya 

perbankan konvensional, perbankan syariah berfungsi sebagai 

intermediary agent. Dengan adanya perbankan syariah 

diharapkan masyarakat dapat berinvestasi dan bermuamalah 

sesuai dengan syariah, dalam hal ini banyak sekali bentuk 

investasi yang ternyata tidak sesuai dengan syariah Islam 

Dengan melakukan investasi atau menyimpan dananya di 

bank syariah, masyarakat atau nasabah mengharapakan nilai 

uangnya dapat bertambah di  kemudian hari. 

Dalam UndangUndang no 21 tahun 2008 pasal 19 ayat 1 

tentang perbankan syariah yang mengatur tentang kegiatan 

usaha Bank UmumSyariah, bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

dan Unit Usaha Syariah disebutkan bahwa kegiatan Usaha 

Bank Umum Syariah adalah menghimpun dana dalam bentuk 

simpanan dalam bentuk giro, tabungan atau bentuk lainnya 

yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau 

dengan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah. 

Transaksi jasa penyimpanan yang terdapat dalam bank 

syariah biasanya dengan menggunakan produk tab akad 

mudharabah dan akad wadi‟ah. Perbedaan yang mendasar 

antara simpanan wadi‟ah dengan mudharabah terdapat pada 

resiko safety. Jika pada simpanan mudharabah muncul 

kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik 

dana, sehingga kemungkinan dana simpanan dapat berkurang. 
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Dalam tabungan wadi‟ah tidak demikian, dana yang dititipkan 

nasabah kepada bank sepenuhnya dapat kembali 100%. 

Apabila terdapat kerugian investasi dana wadi‟ah, maka 

kerugian tersebut ditanggung pihak bank. Namun apabila ada 

keuntungan yang timbul akibat kegiatan investasi yang 

berasal dari dana wadiah, maka sepenuhnya keuntungan 

tersebut milik bank. 

Produk simpanan dengan akad wadi‟ah cukup menarik 

bagi para nasabah, karena merupakan salah satu bentuk 

produk yang memberikan rasa aman, dan tidak ada biaya 

administrasi untuk menggunakan produk ini, sehingga 

mendapatkan perhatian dari masyarakat. Simpanan wadi‟ah 

dapat diartikan sebagai akad titipan, dari satu pihak ke pihak 

lain, baik secara individu maupun secara badan hukum yang 

harus dijaga dan dapat dikembalikan kapan saja pada saat 

penyimpan  menghendakinya. Tujuan dari akad wadiah ini 

adalah untuk menjaga keselamatan barang yang dititipkan 

dari hal yang tidak diinginkan seperti, kehilangan, kerusakan, 

pencurian, dan lain sebagainya. Barang yang dapat di titipkan 

disini adalah suatu benda berharga seperti uang, barang atau 

dokumen penting, maupun  surat  berharga dalam pandangan 

Islam. 

Dalam produk tabungan sebagai kegiatan usaha bank 

dalam menghimpun dana dari masyarakat terbagi atas dua 

jenis akad Tabungan dengan akad mudharabah sebagai 
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tabungan dengan bentuk investasi, dan tabungan dengan akad 

wadiah sebagai tabungan dengan jenis simpanan mumi. Akad 

wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak 

lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga 

dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. 

Tujuan dari akad wadiah ini adalah untuk menjaga 

keselamatan barang yang dititipkan dari kehilangan, 

kerusakan, pencurian, dan lain sebagainya. Barang titipan di 

sini adalah suatu benda berharga seperti uang, barang atau 

dokumen penting, maupun surat berharga dalam pandangan 

Islam 

Akad wadi‟ah memiliki dua konsep yaitu alwadi‟ah 

yad alAmanah dan alwadi‟ah yad adhdhamanah. Konsep 

alwadi‟ah yad amanah yaitu pihak yang menerima (bank) 

tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau 

barang yang dititipkan, tetapi harus benarbenar menjaganya 

sesuai kelaziman. Pihak menerima juga tidak boleh 

membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya 

penitipan.Sedangkan, konsep alwadi‟ah yad adhdhamanah, 

pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan 

memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya, 

pihak bank dalam hal ini akan mendapatkan keuntugan berupa 

bagi hasil dari penggunaan dana tersebut. Bank dapat 

memberikan insentif kepada penitip dana dalam bentuk 

bonus. 
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Bonus wadiah adalah bonus yang diberikan pada nasabah 

simpanan wadiah sebagai return atau insentif berupa uang 

kepada nasabah tabungan wadi‟ah, sebagai bentuk imbalan 

jasa karena telah menitipkan dananya di bank tersebut. 

Pembagian bonus tidak diperjanjikan di awal, maka 

sepenuhnya hal ini menjadi kebijakan pihak manajemen bank. 

Konsep pemberian bonus dalam simpanan wadi‟ah 

diambil dari keuntungan pihak bank syariah dalam 

menjalankan usahanya dalam mengelola dana. Keuntungan 

yang dimaksud adalah keuntungan atau pendapatan bank 

syariah yang berasal dari pendapatan operasional 

danpendapatan dari dana simpanan yang dialokasikan untuk 

pembiayaan maupun investasi. 

Dengan adanya bonus wadiah tersebut maka diharapkan 

masyarakat akan tertarik untuk menyimpan dananya pada 

bank syariah. Asumsinya, tinggi rendahnya bonus dapat 

menggambarkan kinerja keuangan di perbankan.Semakin 

tinggi insentif bonusnya maka kinerja perbankan semakin 

baik. Semakin tinggi tingkat pendapatan bank maka akan 

berpengaruh pada porsi bonus simpanan wadiah. Berikut ini 

adalah grafik bonus wadiah Bank Syariah Mandiri yang 

tercatat dalam triwulan periode 20162019 : 
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Gambar 1.1 

Grafik Bonus Wadiah PT. BANK SYARIAH MANDIRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Laporan Keuangan Triwulan PT. Bank Mandiri 

Syariah, Tahun 2021 

 

Pada gambar 1.1 menjelaskan bahwa pemberian bonus 

wadiah kepada nasabah tertinggi diperoleh pada tahun 2019 

triwulan IV sebesar 72.437 dalam jutaan rupiah. Dan 

pemberian bonus wadiah yang diberikan kepada nasabah 

terendah ada pada tahun 2016 pada triwulan I sebesar 13,326 

dalam jutaan rupiah, hal tersebut terjadi karena adanya 

penurunan pendapatan yang diperoleh bank. 

Pada bank syariah produk simpanan selain menggunakan 

akad wadi‟ah juga terdapat akad mudharabah.Bentuk 

simpanan dari akad mudharabah berupa tabungan investasi. 

Tujuan dari mudharabah adalah kerjasama antara pemilik 

dana (shahibul maal) yaitu nasabah dan pengelola dana 

(mudharib) yaitu bank. Pada tabungan investasi ini bank akan 

memberikan bagi hasil 
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kepada nasabah karena telah menyimpan dananya kepada 

bank untukdijadikan modalusaha. 

Bagi hasil yang diberikan dalam tabungan investasi selain 

didasarkan pada kesepakatan pengelola dan pemilik dana, 

bagi hasil juga didasarkan pada pendapatan dan kemampuan 

bank dalam mendapatkan keuntungan. Adanya peningkatan 

pendapatan bank menyebabkan bagi hasil yang akan diterima 

nasabah. 

Pendapatan bagi hasil merupakan pendapatan bank 

syariah yang diperoleh dari produk yang menggunakan akad 

mudharabah dan akad musyarakah. Sistem bagi hasil menjadi 

karakteristik tersendiri yang memiliki keunggulan  di banding 

bunga. Keunggulan ini tidak saja karena telah sesuai dengan 

kaidah Islam, tetapi secara ekonomi juga memiliki 

keunggulan. Dalam mekanisme keuangan syariah model bagi 

hasil berhubungan dengan usaha pengumpulan dana 

(Funding) maupun penyaluran dana/pembiayaan (Financing). 

Pada system funding dana yang dikumpulkan dari nasabah 

lalu disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk 

pembiayaan kepada yang membutuhkan yang tentunya 

dengan menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan 

kesepakatan. Kemudian bagi hasil yang didapat oleh bank 

menjadi pendapatan operasional bank yang nantinya akan 

memberikan imbalan atau balas jasa kepada pemilik dana 

tersebut. Berikut ini adalah grafik pendapatan bagi hasil Bank 
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Syariah Mandiri yang tercatat dalam triwulan dari 20162019: 

Gambar 1.2. 

Pendapatan Bagi Hasil PT. BANK SYARIAH MANDIRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (Sumber, SDA sebelum awal tahun 2021) 

Dari gambar 1.2 menjelaskan bahwa pada tahun 2016 

sampai dengan tahun 2019 terjadi kenaikan pendapatan bagi 

hasil secara signifikan. Kenaikan pendapatan bagi hasil 

diperoleh dari meningkatnya aktivitas pembiayaan yang 

diberikan bank oleh nasabah. Dengan demikian kenaikan 

tingkat bagi hasil menimbulkan naiknya pendapatan 

operasional bank. 

Perbedaan yang mendasar antara tabungan wadiah dengan 

mudharabah adalah pada risiko safety. Jika di tabungan 

mudharabah muncul kerugian, maka kerugian tersebut 

ditanggung oleh shahibul mal atau pemilik dana, sehingga 

kemungkinan dana tabungan bisa berkurang. Dalam tabungan 
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wudiah tidak demikian, dana yang dititipkan sepenuhnya 

dapat kembali kepada si penitip atau nasabah Bila ada 

kerugian investasi dari dana wadiah, maka kerugian tersebut 

ditanggung oleh pihak bank. Bila ada keuntungan yang timbul 

akibat kegiatan investasi yang berasal dari dana wadiah, maka 

sepenuhnya keuntungan tersebut milik bank. Akan tetapi bank 

boleh memberikan reten atau irsentif berupa bonus kepada 

nasabah tabungan wadiah, sebagai bentuk balas jasa telah 

menitipkan dananya di bank tersebut. Karena pembagian 

bonus tidak diperjanjikan di awal, maka sepenuhnya hal ini 

menjadi kebijakan pihak bank. Hal yang menarik dari 

tabungan wudiah ini adalah dana yang dititipkan bisa diambil 

kapan saja dan dapat diambil sepenuhnya, bahkan 

kemungkinan pihak bank syariah memberikan bonus kepada 

penitip atau nasabah sebagai suatu bentuk insentif untuk 

menarik dana darimasyarakat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2010) yang 

menyatakan bahwa pendapatan bagi hasil berpengaruh 

signifikan terhadap bonus wadi‟ah, selain itu pada penelitian 

Parastuti (2013) menyatakan bahwa pendapatan bagi hasil 

berpengaruh signifikan terhadap bonus wadi‟ah. Namum 

penelitian yang dilakukan Arvina (2018) menemukan bahwa 

pendapatan bagi hasil tidak berpengaruh signifkan terhadap 

bonus wadiah. 

Selain produk simpanan, pada bank syariah juga terdapat 
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produk pembiayaan salah satunya yaitu pembiayaan 

menggunakan akad murabahah. Akad murabahah adalah jual 

beli barang antara kedua belah pihak atau lebih yang dimana 

harga jual berasal dari harga pokok ditambah keuntungan, 

bank wajib memberitahu kepada nasabah nilai harga pokok 

pada barang tersebut. Keuntungan yang didapat oleh bank 

tersebut dinamakan margin. 

Margin murabahah merupakan keuntungan yang 

didapatkan oleh bank sesuai dengan kesepakatan antara bank 

syariah dengan nasabah. Besarnya margin yang didapat oleh 

bank sudah diperhitungkan dan atas kesepakatan pihak 

nasabah atas transaksi jual beli yang dilakukan antara nasabah 

dengan bank. 

Margin murabahah merupakan besarnya keuntungan yang 

disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah atas transaksi 

pembiayaan dengan akad jual beli (murabahah) (Ridwan, 

2011). Harga barang yang dijual merupakan bagian 

keuntungan yang telah disepakati antara pihak bank dan pihak 

pembeli (nasabah) pada saat awal perjanjian. Keuntungan 

inilah yang akan menjadi pendapatan bank syariah. Dengan 

diperolehnya pendapatan bank syariah  maka akan 

meningkatkan laba perbankan syariah tersebut. Laba yang 

didapatkan oleh bank kemudian diberikan kembali kepada 

nasabah yang telah menyimpan dananya sebagai reward atau 

hadiah dengan nilai yang tidak diperjanjikan diawal dan 
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sesuai dengan kebijakan bank. (Sany, 2014). Penelitian yang 

dilakukan oleh Nugroho (2010) dan Uyun (2015) menunjukan 

bahwa margin murabahah memiliki pengaruh signifikan 

terhadap bonus wadiah. Namun penelitian yang dilakukan 

oleh Refan Yunandar (2018) menemukan bahwa pendapatan 

margin murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap 

bonus wadiah. 

Simpanan wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni 

dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan 

hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja 

penyimpan menghendakinya. Tujuan dari akad wadiah ini 

adalah menjaga keselamatan barang yang dititipkan dari 

kehilangan, kerusakan, pencurian dan lain sebagainya. Barang 

titipan disini adalah suatu barang yang berharga dalam 

pandangan islam. 

Berdasarkan tinjauan pustaka menurut Zainul Arifin dana 

simpanan yang telah dihimpun oleh bank syariah, baik dari 

modal sendiri/ modal inti atau dari dana pihak ketiga akan 

dialokasikan untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan ini 

bias diperoleh dengan melakukan penyaluran dana yang telah 

dihimpun melalui akad pembiayaan, yang hal ini termasuk 

pada sumber pendapatan bank syariah. Dari pendapatan 

tersebut, kemudian didistribusikan kepada para nasabah 

penyimpan (Zainul Arifin, 2009:14). Hasil  dari penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Muzayyan Nugroho (2010), 
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menunjukkan bahwa dana simpanan wadiah berpengaruh 

positif terhadap bonus wadiah. Namun penelitian yang 

dilakukan oleh Rani Yolanda (2020) menemukan bahwa dana 

simpanan wadiah tidak berpengaruh signifikan terhadap 

bonus wadiah. 

Berdasarkan pada penjelasan di atas maka, penulis akan 

meneliti suatu kajian yang mendalam untuk mengetahui 

tentang seberapa besarnya pengaruh bagi hasil terhadap bonus 

wadiah pada PT. Bank Syariah Indonesia. Dengan demikian 

judul yang diambil oleh penulis dalam melakukan penelitian 

ini adalah “Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Bonus Wadiah. 

(Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia tahun 20152019) “. 

1.2. Batasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis 

melakukan pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

laporan keuangan triwulanan Bank Syariah Indonesia 

periode20152019. 

2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

variable bagi hasil dan bonus wadi’ah. 

1.3. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

“Apakah Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap bonus 

wadiah ? 
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1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di jelaskan di 

atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji 

pengaruh pendapatan bagi hasil terhadap bonus wadiah 

PT. Bank Syariah Indonesia. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaan bagi 

pihakpihak yang bersangkutan seperti: 

a. Untuk peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

sumber informasi dan refrensi untuk penelitian 

selanjutnya dan Hasil penelitian ini diharaplan dapat 

menambahkan pengetahuan mengenai yang berkaitan 

dengan ekonomi khususnya tentang bonus wadiah. 

b. Untuk akademisi 

Dapat memberikan referensi dan kontribusi dalam hal 

tersedianya bukti empiris tentang faktorfaktor yang 

mempengaruhi porsi bonus di tabungan wadiah Bank 

Syariah Indonesia. 

c. Untuk Lembaga Perbankan Syariah 

Sebagai salah satu masukan untuk memecahkan 

masalah dalam pelaksanaan menentukan nilai bonus 

wadiah yang diberikan, untuk menarik minat 

masyarakat menabung di Bank Syariah Indonesia. 
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1.5. Definisi Operasional 

1.5.1.  Bagi Hasil (X) 

Menurut (Lamban, 2017) Bagi hasil adalah sebuah 

bentuk pengembalian dari kontrak investasi, 

berdasarkan suatu periode tertentu dengan 

karakteristiknya yang tidak tetap dan tidak pasti besar 

kecilnya perolehan pendapatan bagi hasil tersebut, 

karena perolehan pendapatan bagi hasil itu sendiri 

bergantung pada hasil usaha yang telah terjadi. 

1.5.2.  Bonus Wadiah (Y) 

Menurut (Sudarsono, 2008:65) Bonus wadiah 

merupakan imbal hasil yang diberikan kepada nasabah 

simpanan wadiah sebagai return atau insentif berupa 

uang, sebagai bentuk balas jasa bank kepada nasabah 

karena telah menitipkan dananya. 

1.6. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, 

pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Landasan teori pembahasan bab ini akan menguraikan tentang 

penjelasan dan beberapa teori yang dipakai untuk melandasi 
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pelaksanaan penelitian dariberbagai sumbersumber referensi, 

buku, atau jurnal, serta termasuk penelitian mengenai 

pengaruh bagi hasil terhadap bonus wadiah pada PT. Bank 

Syariah Indonesia Tahun 20152019. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan variabel penelitian, metode pengumpulan 

data, waktu dan tempat penelitian, dan prosedur analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan 

pembahasan mengenai model pengaruh bagi hasil terhadap 

bonus wadiah pada PT. Bank Syariah Indonesia Tahun 

20152019. 

BAB V KESIMPULAN 

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil 

penelitian. 

 


