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2.1 Penelitian Relevan 

Untuk menemukan kebaruan dalam penelitian saya, maka 

saya akan memaparkan beberapa penelitian yang relevan baik 

oleh praktisi maupun mahasiswa mengenai fenomena yang 

berkaitan dengan penelitian. Berikut 5 penelitian relevan di 

bawah ini : 

1. Anistya Fitri Larasati. 2014. Analisis Pengaruh Fdr, Npf 

Dan Bopo Terhadap Bonus Simpanan Wadiah Pada Bank 

Umum Syariah Indonesia. Analisis data dilakukan dengan 

metode content analysis. Pengolahan datadilakukan 

dengan uji asumsi klasik, sedangkan pengujian hipotesis 

dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. Hasil 

penelitian ini menunjukkan FDR (Financing to Deposit 

Ratio), NPF (Non Perfoming Financing), dan BOPO 

(Biaya Operasional per Pendapatan Operasional) secara 

simultan mempengaruhi Bonus simpanan wadi’ah sebesar 

46,3%. Secara parsial variabel FDR (Financing to Deposit 

Ratio) dan NPF (Non Perfoming Financing) berpengaruh 

signifikan negatif terhadap Bonus simpanan wadi’ah dan 

BOPO (Biaya Operasional per Pendapatan Operasional) 

berpengaruh signifikan positif terhadap Bonus simpanan 

wadi’ah. 
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2. Zaenudin. 2014. Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil 

Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Bagi 

Hasil Tabungan (Studi Pada Ksu Bmt Taman Surga 

Jakarta). Penelitian ini melakukan dengan metode 

ujiregresi, dimana setiap variable diuji baik secara 

bersamaan (simultan) maupun terpisah (parsial) agar 

terlihat pengaruh dari masingmasing setiap variabel. Dari 

hasil pengujian disimpulkan bahwa setiap variable yang 

ada yaitu pendapatan bagi hasil mudharabah, musyarakah 

dan juga margin murabahah secara simultan dan parsial 

berpengaruh positif terhadap bagi hasil tabungan 

mudharabah. BMT diharapkan dapat meningkatkan 

pendapatan bagi hasilnya untuk lebih menarik nasabah. 

3. Dian Pranama. 2013. Analisis Komparatif perhitungan 

bonus antara produk tabungan (suku bunga) dan tabungan 

mudharabah serta tabungan wadi‟ah. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara tabungan 

konvensional dengan tabungan syariah, sehingga 

akanmengetahui bagaimana cara perhitungan pembagian 

keuntungan atau bonus yang diberikan oleh tabungan 

(suku bunga), dan tabungan mudharabah serta tabungan 

wadi‟ah. penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

deskriptif dengan menggunakan objek data primer dan 

sekunder. Kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa 

pada bank konvensional pemberian bunga berdasarkan 
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dengan suku bunga yang berlaku, dengan menggunakan 

saldo harian yang berlaku. Sedangkan pada bank syariah 

bonus yang diberikan berdasarkan pada bagi hasil atas 

akad wadi‟ah dan akad mudharabah. 

4. Dimas Muhammad Fajar. 2016. Pengaruh Pendapatan 

Bagi Hasil Dan Margin Murabahah Terhadap Profitabilitas 

Bank Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh pendapatan bagi hasil yaitu Pendapatan 

Mudharabah dan Musyarakah serta Margin Murabahah 

terhadap Profitabilitas (ROA) Sampel yang digunakan 

adalah bank syariah yang terdaftar di bank Sentral (BI). 

Metode penentuan sampel menggunakan purposive 

sampling dan uji statistik yang digunakan adalah metode 

Regresi Berganda. Hasil uji statistik menunjukan bahwa 

pendapatan Mudharabah, pendapatan Musyarakah dan 

Margin Murabahah secara bersamasama mempengaruhi 

Profitabilitas (ROA) secara signifikan. Dan pengujian 

secara individual menunjukan bahwa pendapatan 

Mudharabah dan margin Murabahah berpengaruh secara 

signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Musyarakah tidak 

mempengaruhi Profitabilitas (ROA) secara signifikan. 

5. Fahmi Agustian Abadi. 2014. Pengaruh Simpanan Wadiah 

dan Dana Pihak Kedua terhadap return on assets (ROA) 

pada BMT Mekar Da’wah Serpong. Penelitian ini 

menggunakan metodologi data deskriptif kuantitatif 
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dengan analisa data laporan keuangan tahunan berupa 

neraca dan laba rugi BMT Mekar Da’wah dari tahun 2009 

sampai dengan tahun 2013. Dari penelitian yang telah 

dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

yang positif dan signifikan antara simpanan wadiah dan 

dana pihak kedua terhadap return on assets (ROA) pada 

BMT Mekar Da’wah,dan dari penelitian tersebut dapat 

diperoleh koefisien korelasi (r) yaitu sebesar 0,9337 

menunjukkan bahwa antara variabel X1 dan X2 `terhadap 

Y memiliki hubungan yang sangat kuat sedangkan 

koefisien determinasi (R) = 87,17% yang menunjukkan 

adanya kontribusi yang sangat besar antara variabel X1 

dan X2 terhadap Y, sedangkan untuk hasil uji regresi di 

dapatkan persamaan Y = 0,58+0,0019X1+0,0020X2 

menunjukkan bahwa jika X1 dan X20, maka variable Y 

nilainya Rp.0,58, sedangkan jika X1 mengalami kenaikan 

1% maka variabel Y mengalami kenaikan Rp. 0,0019, dan 

jika X2 mengalami kenaikan 1% maka variabel Y 

mengalami kenaikan sebesar Rp. 0,0020, sedangkan untuk 

hasil uji t antara variabel X1 terhadap Y didapat hasil 

thitung 6,647 > ttabel 2,306 sehingga secara parsial 

terdapat pengaruh antara X1 terhadap Y, selain itu disisi 

lain hasil uji t antara variabel X2 terhadap Y didapat hasil 

thitung 4,193 > ttabel 2,306 sehingga secara parsial 

terdapat pengaruh antara X2 terhadap Y. Sedangkan hasil 
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uji secara simultan antara variabel X1 dan X2 terhadap Y 

didapat hasil Fhitung 24,16 > Ftabel 4,74 maka H0 ditolak 

Ha diterima sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

secara simultan atau bersamasama terdapat pengaruh 

antara simpanan wadiah dan dana pihak kedua terhadap 

return on assets (ROA).  

6. Ahmad Faiz Izzuddin. 2018. Pengaruh Jumlah Giro 

Wadiah Dan Jumlah Tabungan Wadiah Terhadap Jumlah 

Beban Bonus Wadiah Di PT. Bank Mega Syariah. 

Penelitian ini berangkat dari sebuah pemikiran dimana 

jika Ho: jumlah giro Wadiah dan jumlah tabungan Wadiah 

berpengaruh tidak signifikan trerhadap beban bonus 

Wadiah dan Ha: jumlah giro Wadiah dan jumlah tabungan 

Wadiah berpengaruh signifikan terhadap beban bonus 

Wadiah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis 

analisis pada datadata (numerical). Teknik yang 

digunakan adalah analisis regresi linier sederhana, korelasi 

product pearsoen moment, koefesien determinasi, Uji t 

(parsial) dan Uji F (simultan) dengan didukung oleh 

aplikasi SPSS for windows versi 23. Subyek penelitian 

menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuanagn 

Publikasi dari BI. Yang berasal dari laporan keuangan 

triwulan PT. Bank Mega Syariah periode 20142016. 

Berdasarkan hasil pengujian statistik dan analisis 

pembahasan, hasil penelitian menunjukan bahwa 
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pengaruh Jumlah Giro Wadiah secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Beban Bonus 

Wadiah dimana t_hitung dengan nilai 1,020 dan t_tabel 

dengan nilai 2,22814 menjadi 1,020 < 2,22814 maka H_0 

diterima dan H_a ditolak, dan pengaruh Jumlah Tabungan 

Wadiah secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Jumlah Beban Bonus Wadiah dimana t_hitung 

dengan nilai 1,864 dan t_tabel dengan nilai 2,22814 

menjadi 1,864 < 2,22814 maka H_0 diterima dan H_a 

ditolak, sedangkan pengaruh Jumlah Giro Wadiah dan 

Jumlah Tabungan Wadiah secara bersamasama 

berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Beban Bonus 

Wadiah dengan melihat hasil Uji F (simultan) 

sebesar1,577 atau 5,8% sedangkan 4,2% dipengaruhi oleh 

faktor lain diluar model penelitian. 

7. Edo Pernando Chaniago. 2018. Pengaruh giro wadiah, 

tabungan wadiah, dan pendapatan bank terhadap bonus 

wadiah pada PT. Bank BCA Syariah. Latar belakang 

masalah dalam penelitian ini adalah semakin banyak dana 

pihak ketiga yang diperoleh bank maka semakin banyak 

jumlah penyaluran dana yang disalurkan sehingga akan 

memperoleh pendapatan bank yang tinggi, dengan 

pendapatan bank yang tinggi maka akan mempengaruhi 

besarnya bonus yang akan diberikan. Adanya fluktuasi 

dan fenomena giro wadiah yang mengalami peningkatan 
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yang tidak diiringi dengan meningkatnya bonus wadiah 

yang diberikan, tabungan wadiah yang mengalami 

peningkatan dan fluktuasi sementara tidak diiringi  dengan 

peningkatan bonus wadiah, pendapatan bank yang 

mengalami peningkatan signifikan namun tidak selalu 

diikuti peningkatan bonus wadiah pada PT. Bank BCA 

Syariah, yang menunjukkan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Apakah giro wadiah, tabungan wadiah dan 

pendapatan bank berpengaruh secara parsial dan simultan 

terhadap bonus wadiah PT. Bank BCA Syariah”. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh giro 

wadiah, tabungan wadiah dan pendapatan bank secara 

parsial dan simultan terhadap terhadap bonus wadiah PT. 

Bank BCA Syariah. Pembahasan penelitian ini berkaitan 

dengan bidang ilmu perbankan syariah dan manajemen 

perbankan syraiah. Pendekatan yang dilakukan 

berdasarkan teoriteori yang berkaitan dengan keuangan 

sebagai aspekaspek atas bagianbagian tertentu dari 

keilmuan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif. Data yang digunakan adalah data time series 

tahun 20102018 yang dipublikasikan oleh Bank BCA 

Syariah (www.bcasyariah.co.id). Dianalisis dengan 

menggunakan alat bantu statistik yaitu SPSS Versi 22.00 

dengan menggunkan analisis regresi linear berganda. 

Hasil penelitian ini memiliki nilai koefisien determinasi 
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(R2) sebesar 0,778 artinya giro wadiah, tabungan wadiah 

dan pendapatan bank mampu menjelaskan variansi 

variabel bonus wadiah sebesar 77,8 persen. Adapun 

sisanya 22,2 persen dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa giro wadiah memiliki thitung > ttabel 

(3,063 > 1,703) yang artinya terdapat pengaruh giro 

wadiah terhadap bonus wadiah. Tabungan wadiah 

memiliki thitung < ttabel (0,224 < 1,703) yang artinya 

tidak terdapat pengaruh tabungan wadiah terhadap bonus 

wadiah. Pendapatan bank memiliki thitung > ttabel (4,430 

> 1,703) yang artinya terdapat pengaruh pendapatan bank 

terhadap bonus wadiah.Giro wadiah, tabungan wadiah dan 

pendapatan bank memiliki pengaruh secara simultan 

terhadap bonus wadiah. Hal tersebut dibuktikan dengan 

nilai F hitung > Ftabel (31,626 > 2,33). 

8. Sarfika Fitri. 2020. Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, 

Pendapatan Margin Murabahah, Dan Pendapatan Sewa 

Ijaroh Terhadap Bonus Wadiah Pada Bank Umum Syariah 

Periode 20142018. Penelitiannya merupakan penelitian 

kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh bagi hasil, margin murabahah, dan pendapatan 

ijarah pada bonus wadi’ah Bank Umum Syariah di 

Indonesia periode 20142018. Jumlah sampel penelitian 

ini sebanyak 7 perusahaan dengan metode pengambilan 
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sampel menggunakan purposive metode pengambilan 

sampel. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang 

diperoleh melalui perusahaan laporan keuangan. Analisis 

data menggunakan regresi data panel yang terdiri dari 

analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik. Regresi data 

panel pemilihan model, dan pengujian hipotesis. Hasil 

analisis data atau data panel regresi menunjukkan bahwa 

bagi hasil secara simultan, margin murabahah, dan 

Pendapatan ijarah berpengaruh signifikan terhadap bonus 

wadi'a. Independen Variabel dapat menjelaskan pengaruh 

bonus wadi'a sebesar 81,48% sedangkan sisanya 18,52% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam 

model regresi ini. Itu Hasil secara parsial variabel bagi 

hasil, dan pendapatan ijarah memiliki pengaruh yang 

signifikan berpengaruh pada bonus wadi'a. Sedangkan 

variabel margin murabahah tidak signifikan 

mempengaruhi bonus wadi'a. 

9. Hikmatul Maula Liya. 2020. Pengaruh Jumlah Tabungan 

Wadiah Dan Pendapatan Bagi Hasil Terhadap Bonus 

Wadiah Pada Bank Syariah Mandiri (Periode 20152019). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

jumlah tabungan wadiah dan bagi hasil terhadap bonus 

wadiah di Bank Syariah Mandiri periode 20152016. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang 

digunakan adalah data time series 20152019 yang 
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diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri 

(www.mandirisyariah.co.id). Analisis menggunakan alat 

statistik yaitu SPSS Versi 24.00 dengan menggunakan 

analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini 

memiliki koefisien determinasi yang tertulis dalam Adjust 

R Square (R2) sebesar 0,978. Artinya jumlah tabungan 

wadiah dan bagi hasil dapat menjelaskan varians variabel 

bonus wadiah sebesar 97,8. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Sig 0,000, kemudian 0,000 <0,05, 

sehingga hipotesis (H1) diuji, artinya semakin tinggi nilai 

jumlah tabungan wadiah tidak berpengaruh terhadap 

bonus wadiah. Hasil uji t menunjukkan bahwa Sig 0,000, 

kemudian 0,000 <0,05, sehingga diuji hipotesis (H2) yaitu 

semakin tinggi nilai bagi hasil maka semakin tinggi bonus 

wadiah, begitu pula sebaliknya jika pendapatan bagi hasil 

menurun , bonus wadiah juga akanberkurang. 

2.2 Posisi Penelitian 

Setelah mereview ke 5 penelitian relevan di atas, maka 

posisi penelitian saya saat ini adalah “Pengaruh pendapatan 

bagi hasil, terhadap bonus wadiah”. 

a. Perbedaan 

1. Peredaan pada penelitian relevan pertama adalah 

dimana peneliti  diatas membahas tentang rasio 

keuangan sebagai variable independen 

2. Perbedaan ke dua, pada penelitian di atas membahas 
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tentang bagi hasil tabungan. 

3. Selanjutnya, perbedaan ketiga adapah pada penelitian 

di atas membahas tentang perhitungan pada produk 

tabungan mudharabah dan tabunganwadiah. 

4. Perbedaan ke empat adalah penelitian diatas 

membahas tentang margin murabahah dan 

profitabilitas. 

5. Perbedaan ke lima adalah penelitian di atas membahas 

simpanan wadiah, dana pihak ketiga dan rasio Roa 

sebagai variable dependent. 

6. Perbedaan penelitian yang ke enam adalah penelitian 

di atas  focus pada giro wadiah dan jumlah wadiah. 

7. Perbedaan ketujuh adalah bahwa penelitian di atas 

berfokus pada giro wadiah, tabungan wadiah dan 

pendapatan bank. 

8. Perbedaan pada penelitian ke delapan adalah 

penelitian di atas berfokus pada bagi hasil, margin 

murabahah dan sewa ijarah. 

9. Perbedaan penelitian ke Sembilan adalah bahwa 

penelitian di atas berfokus pada Tabungan wadiah dan 

Pendapatan bagi hasil 

b. Persamaan 

1. Adapun persaam pertama adalah penelitian diatas 

samasama membahas tentang bonus wadiah pada 

simpanan wadiah 
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2. Persamaan kedua adalah penelitian di atas samasama 

membahas tentang bagihasil 

3. Persamaan berikutnya pada penelitian di atas adalah 

samasama membahas tentang bonus pada tabungan 

produk. 

4. Persamaan selanjutnya adalah bahwa penelitin 

tersebut samasama membahas pendapatan bagi hasil 

5. Persamaan yang ke lima adalah samasama membahas 

tentang wadiah. 

6. Persamaan ke enam adalah bahwa sama sama 

membahas tentang bonuswadiah. 

7. Persamaan ke tujuh adalah sama sama mengkaji 

tentang bonus wadiah 

8. Persamaan ke depalan adalah penelitan di atas 

samasama membahasa tentang bonus wadiah. 

9. Persamaan ke Sembilan adalah bahwa penelitian di 

atas dengan penelitian ini sama sama menjadikan 

bonus wadiah sebagai variable Y 

2.3 Bank Syariah 

2.3.1 Pengertian Bank Syariah 

Dalam UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

perbankan syariah pasal 1 disebut bahwa “Perbankan Syariah 

adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah 

dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, 

serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya” 
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(Khaerul Umam 2013). Perbankan Syariah merupakan institusi 

yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip 

syariah, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang 

kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh 

lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa 

dibidang syariah (Khotibul Umam 2016). 

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak 

mengandalkan pada bunga. Bank Syariah atau biasa disebut 

dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau 

perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan 

berlandaskan pada AlQuran dan Hadits Nabi Saw. Bank Syariah 

adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan 

pembiayaan dan jasajasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran 

serta peredaran uang yang pengoperasianya disesuaikan dengan 

prinsip syariat Islam. Serta dalam kegiatannya tidak 

membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada 

nasabah, imbalan yang diterima oleh Bank Syariah maupun yang 

dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian 

antara nasabah dan bank. Bank Syariah sebagai lembaga 

intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan 

dananya pada bank kemudian selanjutnya Bank Syariah 

menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan 

dana. 

Definisidefinisi di atas peneliti menyimpulkan bahwa Bank 

Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 
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berdasarkan prinsip syariah tanpa mengandalkan bunga dan 

menerapkan prinsip bagi hasil, yang kegiatannya menghimpun 

dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana 

kepada masyarakat yang kekurangan dana dengan menggunakan 

akad sesuai dengan prinsip syariah. 

2.3.2 Dasar Hukum Perbankan Syariah 

Menjalankan hukum syariah (dalam konteks perbankan), 

keberadaan UndangUndang Dasar sangat penting terutama 

berfungsi sebagai landasan konstitusi yang bersifat mengikat. 

UndangUndang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

Pemberlakuan UndangUndang ini dimaksudkan untuk khusus 

menjadi payung hukum, dalam UndangUndang ini juga memuat 

masalah kepatuhan syariah yang kewenangannya berada pada 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) 

melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan pada 

masingmasing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS). 

2.3.3 Prinsip Perbankan Syariah 

Dalam menjalankan aktivitasnya, Bank Islam menganut 

prinsipprinsip: 

1. Prinsip keadilan, prinsip tercermin dari penerapan imbalan 

atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan 

yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah. 

2. Prinsip kemitraan, Bank Islam menempatkan nasabah 

menyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank 

pada kedudukan yang sama antara nasabah penyimpan dana, 
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nasabah pengguna dana maupun bank yang sederajat sebagai 

mitra usaha. 

3. Prinsip ketentraman, produkproduk Bank Islam telah sesuai 

dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara lain tidak 

adanya unsur riba serta penerapan zakatharta. 

4. Prinsip transparansi atau keterbukaan, melalui laporan 

keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, 

nasabah dapat mengetahuitingkat keamanan dana dan 

kualitas manajemen bank. 

5. Prinsip universalitas, bank dalam mendukung 

operasionalnya tidak membedabedakan suku, agama, ras, 

golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam 

sebagai “rahmatanlil‟alamin”. 

6. Tidak ada riba (nonusurious). 

7. Laba yang wajar (legitimate profit) 

2.3.4 Tujuan Didirikan Perbankan Syariah 

a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai 

sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat terbanyak. Lembaga keuangan diharapkan 

akan tersedianya kesempatan yang lebih baik untuk 

mengumpulkan modal dan pemanfaatan dana, sehingga 

akan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan dengan 

demikian akan memberikan sumbangan pada peningkatan 

pembangunan nasional yang semakin mantap, antara lain 

melalui meningkatkan kualitas dan kegiatan usaha. 
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1. Sistem bagi hasil yang berlandaskan keadilan dan 

peningkatan keuntungan bagi kedua belah pihak. 

2. Munculnya kegiatankegiatan usaha baru dan 

pengembangan kegiatan usaha yang telah ada, maka 

akan terbuka luas lapangan kerja baru, yang akan 

mengurangi angka pengangguran, akan 

meningkatkan pendapatan masyarakat. 

b. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam 

proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi, 

karena: 

1. Masih cukup banyak masyarakat yang enggan 

berhubungan dengan bank, hal ini terjadi karena di 

samping masih banyaknya orang Islam yang 

mempunyai pandangan bahwa bunga bank itu sama 

dengan riba yang diharamkan dalam Islam, juga 

banyak diantara masyarakat  kecil yang masih belum 

mengenal dan terbiasa dengan cara kerja bank. 

2. Bank berdasarkan syariat Islam, masyarakat Islam 

yang enggan berhubungan dengan bank, akan merasa 

terpanggil untuk berhubungan dengan Bank Islam. 

c. Berkembangnya lembaga bank dan sistem perbankan 

yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan yang akan 

mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga 

menggalakkan usahausaha ekonomi masyarakat banyak 

dengan antara lain memperluas jaringan lembaga lembaga 
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keuangan perbankan kedaerah daerah terpencil. 

d. Ikhtiar ini akan sekaligus mendidik dan membimbing 

masyarakat untuk berfikir secara ekonomis, berprilaku 

bisnis dalam meningkatkan kualitas hidupmereka. 

e. Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan 

menurut syariat Islam dapat beroprasi, tumbuh dan 

berkembang melebihi bankbank dengan sistemlain. 

2.4 Konsep Bagi Hasil 

2.4.1 Pengertian Bagi Hasil 

Bagi hasil merupakan bentuk return (perolehan 

kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, 

tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali 

itu bergantung pada hasil usaha yang benar benar terjadi. 

Maka, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan 

salah satu praktik Perbankan Syariah (Adiwarman). 

Pendapatan bagi hasil merupakan sistem perekonomian 

Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian 

hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak 

kerja sama (akad), yang ditentukan adalah porsi 

masingmasing pihak, misalkan 20:80 yang berarti bahwa 

atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 

20% bagi pemilik dana (shahibul maal) dan 80% bagi 

pengelola dana(mudharib). 

Beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil adalah sebagai 

berikut: 
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a. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi 

merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal 

musyarakah, keikutsertaan aset dalam usaha hanya 

sebatas proporsi pembiayaan masingmasing pihak. 

b. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung 

risiko kerugian usaha sebatas proporsi 

pembiayaannya. 

c. Para mitra usaha bebas menentukan dengan 

persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk 

masingmasing pihak yang dapat berbeda dari rasio 

pembiayaan yang disertakan. 

d. Kerugian yang ditanggung oleh masingmasing 

pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka 

(Ascarya) 

Definisidefinisi di atas peneliti menyimpulkan bahwa 

bagi hasil merupakan sistem perekonomian Islam dalam 

menentukan bagian keuntungan atas usaha yang telah 

dilakukan. Pembagian bagi hasil usaha harus ditentukan 

pada awal terjadi kontrak kerjasama (akad), yang ditentukan 

masingmasing pihak. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan 

uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha, investor 

atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian 

usaha sebatas porsi pembiayaannya. Kerugian yang 

ditanggung oleh masingmasing pihak harus sama dengan 

porsi investasi mereka. Konsep bagi hasil ini sangat berbeda 
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sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem 

ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi 

hasil dapat dijabarkan sebagai berikut. 

a. Pemilik dana menanamkan dananya yang bertindak 

sebagai pengelola dana. 

b. Pengelola mengelola dana dana tersebut dalam 

dengan sistem pool of fund (penghimpunan dana), 

selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana 

dana tersebut kedalam proyek atau usaha usaha yang 

layak dan menguntungkan serta menguntungkan serta 

memenuhi semua aspek syariah. 

c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) 

yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal 

dana, nisbah, dan jangka waktu yangberlaku. 

d. Sumber dana terdiridari: 

1. Simpanan: tabungan dan simpanan berjangka. 

2. Modal: simpanan pokok, simpanan wajib, 

dan lainlain. 

3. Hutang pihak lain (Muhammad,2014) 

2.4.2 Jenisjenis Bagi Hasil 

Bentukbentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam 

Perbankan Syariah secara umum dapat dilakukan dalam 

empat akad, yaitu musyarakah, mudharabah, muzara‟ah dan 

musaqah. Namun, pada penerapannya prinsip yang 

digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya bank 
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syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad 

Musyarakah dan Mudharabah. 

a. Musyarakah (Joint Venture Profit & LossSharing) 

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak 

atau lebih untuk suatu tertentu dimana masingmasing pihak 

memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa 

keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai 

dengan kesepakatan. Musyarakah adalah hubungan 

kemitraan antara bank dengan konsumen untuk suatu usaha 

masa terbatas pada suatu proyek baik bank maupun 

konsumen memasukkan modal dalam perbandingan yang 

berbeda dan menyetujui suatu laba yang ditetapkan 

sebelumnya, lebih lanjutnya bahwa sistem ini juga 

didasarkan atas prinsip untuk mengurangi kemungkinan 

partisipasi yang menjerumus kepada kemitraan akhir oleh 

konsumen dengan diberikannya hal pada bank kepada mitra 

usaha untuk membayar kembali saham bank secara 

sekaligus ataupun secara berangsur angsur dari sebagian 

pendapatan bersih operasinya (Muhammad Syafei) 

b. Mudharabah (Trustee Profit Sharing) 

Mudharabah termasuk juga perjanjian antara pemilik 

modal (uang dan barang) dengan pengusaha dimana pemilik 

modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu usaha atau 

proyek dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek 

tersebut dengan bagi hasil sesuai dengan perjanjian. 
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Disamping itu mudharabah juga berarti atau pernyataan 

yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi 

modal niaga kepada orang lain agarmodal itu diniagakan 

dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah 

pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh 

pemilik modal (Warkum) 

2.4.3 Teori Bagi Hasil 

1) 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. 

Menurut Muhammad (dalam Lamban, 2017:14), 

jenis jenis bagi hasil adalah : 

1) 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. 

2) Bagi hasil (Revenue Sharing) adalah bagi hasil 
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yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan 

dana sebelum dikurangi dengan biayabiaya yang 

telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan 

tersebut. 

2) Menurut (Ascarya, 2015:35) mengatakan bahwa 

factor yang mempengaruhi bagi hasil terdiri dari 

faktor langsung dan faktortidak langsung. Faktor 

langsung terdiri dari Invesement rate, jumlah dana 

yang tersedi, dan nisbah bagi hasil (Profit Sharing 

Ratio). Adapun faktor tidak langsung terdiri dari 

penentuan butirbutir pendapatan dan biaya 

mudharabah serta kebijakan akunting (Prinsip dan 

metode akunting). 

1) Faktor Langsung 

a) Investment rate merupakan persentase aktual 

dana yang di investeasikan dari total dana. 

Jika bank menentukan invesement rate 

sebesar 80% hal ini berarti 20% dari total 

dana yang dialokasikan untuk memenuhi 

likuiditas 

b) Jumlah dana yang tersedia yang berasal dari 

berbagai sumber dana yang tersedia untuk di 

investasikan. Dana tersebut dapat dihitung 

dengan mengguakan salah satu metode yaitu  

ratarata saldo minimum bulanan dan 
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ratarata saldo harian. Investment rate 

dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia 

untuk di investasikan, akan menghasilkan 

jumlah dana aktual yangdigunakan. 

c) Nisbah (Profit sharing ratio) Salah satu ciri 

mudharabah adalah nisbah yang harus 

ditentukan akan disetuji pada awal perjanjian. 

Misalnya pembiayaan mudharabah Bank 1 

bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Nisbaha 

juga dapat berbeda antara satu account dan 

account lainnya sesuai dengan besarnya dana 

dan jatuh temponya. 

2) Faktor tidaklangusng 

a) Penentuan butir – butir pendapatan dan 

biayamudharabah 

a. shaibul maal dan mudharib akan 

melakukan share baikdalam pendapatan 

maupun biaya. Pendapatan yang dibagi 

hasil merupakan pendapatan yang 

diterima setelah dikurangibiaya. 

b. Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini 

disebut revenue sharing. 

b) Kebijakan akunting (Prinsip dan metode 

akunting) 
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Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi 

oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, 

terutama sehubungan dengan pengakuan 

pendapatan dan biaya. 

3) Menurut Ismail dalam (Cahyani, 2018:26), Terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi bagi hasil 

dalam bank syariah. Berikut penjelasan mengenai 

faktorfaktor yang mempengaruhi bagi hasil antara 

lain sebagaiberikut: 

1) Investment Rate, merupakan persentase dana 

yang diinvestasikan kembali oleh bank syariah ke 

dalam penyaluran dana. Kebijakan ini diambil 

karena adanya ketentuan dari Bank Indonesia, 

bahwa sejumlah persentase tertentu atas dana 

yang dihimpun dari masyarakat tidak boleh 

diinvestasikan, akan tetapi harus ditempatkan 

dalam Giro Wajib Minimum (GWM) untuk 

menjaga likuiditas banksyariah. 

2) Total Dana Investasi, Total dana investasi yang 

diterima oleh bank syariah akan memengaruhi 

bagi hasil yang diterimaoleh nasabah investor. 

Total dana yang berasal dari investasi 

mudharabah dapat dihitung dengan menggunakan 

saldo minimum bulanan atau saldo minimum 

harian. 
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3) Nisbah, merupakan persentase tertentu yang 

disebutkan dalam akad kerja sama usaha yang 

telah disepakati antara bank dan 

nasabahinvestor. 

4) Metode Perhitungan Bagi Hasil Bagi, Bagi hasil 

akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan 

bagi hasil, yaitu bagi hasil yang dihitung dengan 

menggunakan konsep revenue sharing dan bagi 

hasil dengan menggunakan profit/losssharing. 

5) Kebijakan     Akuntansi     Beberapa,     antara     

lain  penyusutan. Penyusutan akan berpengaruh 

pada laba usaha bank. Bagi hasil yang 

menggunakan metode profit/loss sharing, maka 

penyusutan akan berpengaruh pada bagi hasil, 

akan tetapi bila menggunakan revenue sharing, 

maka penyusutan tidak akan mempengaruhi bagi 

hasil. 

4) Menurut (Cahyani, 2018), Perhitungan bagi hasil 

pada pembiayaan dapat menggunakan metode 

berikut: 

1) Bagi Hasil dengan Menggunakan Profit/Loss 

Sharing Dasar. Dasar perhitungan bagi hasil 

dengan menggunakan profit/loss sharing 

merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/ 

rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun 
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nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil 

usaha mudharib dan ikut menanggung kerugian 

bila usahanya menanggung keruagian.Profit/Loss 

Sharing adalah bagi hasil yang dihitung dari 

pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan 

dana. 

2) Bagi Hasil dengan Menggunakan Revenue 

Sharing Dasar. Dasar perhitungan bagi hasil 

dengan menggunakan revenue sharing adalah 

perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas 

penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha 

sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi 

pendapatan (Revenue Sharing) adalah bagi hasil 

yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan 

dana 

5) Menurut Muhammad (dalam Yunandar, 2018:42), 

Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat 

dijabarkan sebagai berikut. 

1) Pemilik dana menanamkan dananya yang 

bertindak sebagai pengeloladana. 

2) Pengelola mengelola danadana tersebut dalam 

dengan sistem pool of fund (penghimpunan 

dana), selanjutnya pengelola akan 

menginvestasikan danadana tersebut kedalam 

proyek atau usahausaha yang layak dan 
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menguntungkan serta menguntungkan serta 

memenuhi semua aspek syariah. 

3) Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) 

yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah 

nominal dana, nisbah, dan jangka waktu 

yangberlaku. 

4) Sumber dana. 

6) Menurut Purnama Sari dalam (Cahyani, 2018), 

Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut: 

1) Pemilik dana akan menginvestasikan dananya 

melalui lembaga keuangan syariah yang 

bertindak sebagai pengelola. 

2) Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan 

mengelola dana tersebut dalam sistem pool of 

fund, selanjutnya akan menginvestasikan dana 

tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak 

dan menguntungkan serta memenuhi aspek 

syariah. 

3) Kedua belah pihak menandatangani akad yang 

berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah 

dan jangka waktu berlakunya kesepakatan 

tersebut. 

7) Menurut (Antonio, 1999:129), mengatakan bahwa 

bentukbentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam 

Perbankan Syariah secara umumdapat dilakukan 
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dalam empat akad, yaitu musyarakah, mudharabah, 

muzara‟ah dan musaqah. Namun, pada 

penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem 

bagi hasil, pada umumnya bank syariah 

menggunakan kontrak kerjasama pada akad 

Musyarakah dan Mudharabah. 

1) Musyarakah 

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua 

pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana 

masingmasing pihak memberikan kontribusi 

dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan 

resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan 

kesepakatan. Musyarakah adalah hubungan 

kemitraan antara bank dengan konsumen untuk 

suatu usaha masa terbatas pada suatu proyek baik 

bank maupun konsumen memasukkan modal 

dalam perbandinga yang berbeda dan menyetujui 

suatu laba yang ditetapkan sebelumnya, lebih 

lanjutnya bahwa sistem ini juga didasarkan atas 

prinsip untuk mengurangi kemungkinan 

partisipasi yang menjerumus kepada kemitraan 

akhir oleh konsumen dengan diberikannya hal 

pada bank kepada mitra usaha untuk membayar 

kembali saham bank secara sekaligus ataupun 

secara berangsur angsur dari sebagian 
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pendapatan bersih operasinya. 

2) Mudharabah 

Mudharabah termasuk juga perjanjian antara 

pemilik modal (uang dan barang) dengan 

pengusaha dimana pemilik modal bersedia 

membiayai sepenuhnya suatu usaha atau proyek 

dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek 

tersebut dengan bagi hasil sesuai dengan 

perjanjian. Disamping itu mudharabah juga 

berarti atau pernyataan yang mengandung 

pengertian bahwa seseorang memberi modal 

niaga kepada orang lain agar modal itu 

diniagakan dengan perjanjian keuntungannya 

dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, 

sedang kerugian ditanggung olehpemilikmodal. 

8) Menurut Antonio (dalam Susana & Prasetyani, 

2011:468) mendefinisikan bahwa Almudharabah 

berasal dari kata dharab, yang berarti berjalan atau 

memukul. Secara teknis, almudharabah adalah 

kerjasama usaha antara dua orang dimana pihak 

pertama (shohibul maal) menyediakan seluruh 

modal, sedangkan pihak lainnyamenjadi pengelola. 

Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan 

dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung 

oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat 
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kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu 

diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian 

pengelola, pengelola harus bertanggungjawab atas 

kerugian tersebut. 

Menurut Karim (dalam Susana & Prasetyani, 

2011:468), Ada dua jenis mudharabah, yaitu : 

1) Mudharabah muthlaqah 

Yaitu mudharabah yang sifatnya mutlak dimana 

shohibul maal  tidak menetapkan restriksi atau 

syaratsyarat tertentu kepada mudharib. 

2) Mudharabah muqayyadah 

yaitu pemilik dana (shahibul maal) 

membatasi/memberi syarat kepada mudharib 

dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya 

untuk melakukan mudharabah bidang tertentu, 

cara, waktu, dan tempat tertentu saja. 

Menurut (Rafiq, 2004:153), Bagi hasil adalah 

suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil 

usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. 

Sedangkan menurut (Karim, 2004:191) Bagi Hasil 

adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari 

kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti 

dan tidak tetap. Besarkecilnya perolehan kembali 

tersebut bergantung pada hasil usaha yang 

benarbenar terjadi. Dengan demikian, bisa dikatakan 
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bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu 

praktik perbankan syariah. Faktorfaktor yang harus 

ada dalam akad mudharabah adalah: 

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha) 

b. Objek mudharabah (modal dan kerja) 

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul) 

d. Nisbah keuntungan 

2.5. Teori Bonus Wadiah 

2.5.1 Pengertian Bonus Wadiah 

Bonus wadiah adalah bonus yang diberikan pada 

nasabah simpanan wadiah sebagai return atau insentif 

berupa uang kepada nasabah tabungan wadiah. Bonus 

wadiah sebagai bentuk balas jasa telah menitipkan dananya 

di bank tersebut. Pembagian bonus tidak diperjanjikan di 

awal, maka sepenuhnya hal ini menjadi kebijakan pihak 

bank (Sudarsono, 2007). 

Sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank syariah 

kepada nasabah pemegang rekening tabungan wadiah, bank 

syariah memberikan balas jasa berupa bonus. Penentuan 

besarnya bonus tabungan wadiah dan cara perhitungannya 

tergantung masingmasing bank syariah. Perhitungan bonus 

tabungan dan giro wadiah hampir sama, namun pada 

umumnya bank syariah memberikan bonus untuk tabungan 

lebih tinggi dibandingkan dengan bonus giro wadiah. Hal ini 

disebabkan karena stabilitas dana giro lebih labil 
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dibandingkan dengan tabungan, sehingga bonusnya lebih 

kecil. Giro wadiah dapat dicairkan melalui bank manapun 

dengan menggunakan cek atau bilyet giro, sehingga sangat 

labil. 

Sedangkan tabungan wadiah, meskipun dapat ditatarik 

di mesin ATM bank lain, atau ATM bersama, namun jumlah 

penarikannya dibatasi. Bonus untuk tabungan wadiah tidak 

diperjanjikan sebelumnya (Ismail, 2011). Bank sebagai 

penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah  

memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk 

memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan 

tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak 

ditetapkan dalam nominal atau persentase secara advance, 

tetapi betulbetul merupakan kebijaksanaan. 

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang 

diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah SAW pernah 

meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. 

Diberinya unta kurban (berumur sekitar dua tahun). Setelah 

selang beberapa waktu, Rasulullah memerintahkan kepada 

Abu Rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada 

pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali kepada Rasulullah 

SAW seraya bertanya, “Ya Rasulullah, unta yang sepadan 

tidak kami temukan; yang ada hanya unta yang lebih besar 

dan berumur empat tahun.”. Rasulullah SAW berkata, 

“Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaikbaik kamu 
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adalah yang terbaik ketika membayar” (HR. Muslim). 

Dari hadits tersebut jelaslah bahwa bonus sama sekali 

berbeda dari bunga, baik dalam prinsip maupun sumber 

pengambilan. Dalam praktiknya, nilai nominalnya mungkin 

akan lebih kecil, sama, atau lebih besar dari nilai suku bunga 

(Antonio, 2007). Bonus wadiah adalah bonus yang di 

berikan pada nasabah simpanan wadiah sebagai insensif 

berupa uang kepada nasabah tabungan wadiah, sebagai 

bentuk balas jasa telah menitipkan dananya di bank tersebut. 

Pembagian bonus tidak diperjanjikan diawal (Sudarsono, 

2007). 

2.5.2 Konsep Bonus Wadiah 

1) 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. 

Pembagian bonus tidak diperjanjikan di awal, maka 

sepenuhnya hal ini menjadi kebijakan pihak bank. 

Penentuan besarnya bonus dan cara perhitungannya 

tergantung masingmasing bank syariah.  

Perhitungan bonus tabungan dan giro wadiah hampir 

sama, namun pada umumnya bank syariah 

memberikan bonus untuk tabungan lebih tinggi 

dibandingkan dengan bonus giro wadiah. Penentuan 
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besar kecilnya nominal bonus yang diberikan kepada 

nasabah tergantung dari kebijakan masingmasing 

pada setiap Bank Syariah Perhitungan bonus 

tabungan dan giro wadiah hampir sama, namun pada 

umumnya Bank Syariah memberikan bonus untuk 

tabungan lebih tinggi dibandingkan dengan bonus 

giro wadi 'ah. Hal iri disebabkan karena stabilitas 

dana yang diperoleh dari giro lebih labil 

dibandingkan dengan dana tabungan, sehingga 

menyebabkan nominal bonusnya lebih kecil. Giro 

wadiah dapat dicairkan melalui bank manapun 

dengan menggunakan cek atau bilyet giro, sehingga 

sangat labil. Sedangkan tabungan wadiah, meskipun 

dapat ditatarik di mesin ATM bank lain atau ATM 

bersama, namun jumlah penarikannya dibatasi telah 

dibatasi sesuai dengan ketentuan bankmasingmasing 

(Ismail, 2011:79). Hal ini disebabkan karena 

stabilitas dana giro lebih labil dibandingkan dengan  

tabungan,  sehingga  bonusnya  lebih kecil. Giro 

wadiah dapat dicairkan melalui bank manapun 

dengan menggunakan cek atau bilyet giro, sehingga 

sangat labil. Tabungan wadiah, meskipun dapat 

ditarik di mesin ATM bank  lain, atau ATM bersama, 

namun jumlah penarikannya dibatasi. Bonus untuk 

tabungan wadiah tidak diperjanjikan sebelumnya, 
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akan tetapi tergantung pada kinerja bank syariah 

Pemberian bonus kepada nasabah tabungan wadiah 

diakui sebagai beban pada saatterjadi. 

1) Cara Perhitungan Bonus Wadiah pada Simpanan 

Wadiah. 

Pada prinsipnya, teknik perhitungan bonus 

wadiah dihitung dari saldo terendah dalam satu 

bulan. Namun demikian bonus wadiah dapat 

diberikan kepada giran sebagai berikut: 

a) Bonus wadiah atas dasar saldo terendah, 

yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan 

saldo terendah bulan bersangkutan. 

 

b) Bonus wadiah atas dasar rata rata saldo 

harian, yakni tarif saldo wadiah dikalikan 

dengan saldo rata rata harian bulan yang 

bersangkutan 

 

 

c) Bonus wadiah atas dasar saldo harian, yakni 

tarif bonus wadiah dikalikandengan saldo 

harian yang bersangkutan dikali hari efektif 
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Besarnya saldo giro yang mendapatkan bonus 

wadiah dapat diklasifikasikan menjadi tiga 

kelompok. 

a) Rp 1 juta s.d Rp 50juta 

b) Di atas Rp 50 juta s.d 100juta 

c) Di atas Rp 100juta. 

Rumus yang digunakan dalam  

memperhitungkan bonus giro wadiah adalah 

sebagai berikut: 

a) Bonus wadiah atas dasar saldo terendah, 

yakni tarif bonus wadiah di kalikan dengan 

saldo terendah bulan yang bersangkutan. 

b) Bonus wadiah atas dasar saldo ratarata 

harian, yakni tarif bonus wadiah dikalikan 

dengan saldo  ratarata  harian  bulan yang 

bersangkutan. 

c) Bonus wadiah atas dasar saldo harian, yakni 

tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo 

harian yang bersangkutan dikali hari efektif. 

Dalam memperhitungkan pemberian bonus  

wadiah tersebut, halhal harus diperhatikan 

adalah: 

a) Tarif bonus wadiah merupakan besarnya tarif 

yang diberikan bank sesuai ketentuan. 

b) Saldo terendah adalah saldo terendah dalam 
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satu bulan. 

c) Saldo ratarata harian adalah total saldo 

dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil 

sebenarnya menurut bulan kalender. 

Misalnya, bulan Januari 31  hari,  bulan  

Februari  28/29 hari, dengan catatan satu 

tahun 365. 

d) Saldo harian adalah saldo pada akhir hari. 

e) Hari efektif adalah hari kalender tidak  

termasuk hari tanggal pembukaan atau 

tanggal penutupan, tapi termasuk hari 

tanggal tutup buku. 

f) Dana giro yang mengendap kurang dari satu 

bulan karena rekening baru dibuka awal 

bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan 

tidak mendapat bonus wadiah, kecuali 

apabila perhitungan bonus wadiah atas dasar 

saldo harian. 

2) Cara Perhitungan Bonus Wadiah pada 

TabunganWadiah 

Dalam hal bank berkeinginan untuk 

memberikan bonus wadiah, beberapa metode 

yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 

a) Bonus wadiah atas dasar saldo terendah. 
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b) Bonus wadiah atas dasar saldo ratarata 

harian. 

c) Bonus wadiah atas dasar saldoharian. 

Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan 

bonus tabungan wadiah adalah sebagai berikut: 

a) Bonus wadiah atas dasar saldo terendah, 

yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan 

saldo terendah bulan yang bersangkutan. 

b) Bonus wadiah atas dasar saldo ratarata 

harian, yakni tarif bonus wadiah dikalikan  

dengan saldo ratarata harian bulan yang 

bersangkutan. 

c) Bonus wadiah atas dasar saldo harian, yakni 

tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo 

harian yang bersangkutan dikali hari efektif. 

2) Menurut (Ummah, 2019:35), beban bonus wadiah 

adalah pengurangan atau penurunan kas yang 

digunakan untuk memberikan bonus kepada nasabah 

yang menggunakan akad wadiah karena adanya 

pemanfaatan dari barang titipan tersebut oleh bank. 

Cara perhitungan bonus wadiah adalah : 

1) Bonus wadiah atas dasar saldo terendah. 

2) Bonus wadiah atas dasar saldo ratarata harian. 

3) Bonus wadiah atas dasar saldoharian 
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3) Menurut (Karim, 2004:272) Dalam 

memperhitungkan pemberian bonus wadiah  tersebut, 

halhal yang harus diperhatikan: 

1) Tarif bonus wadiah merupakan besarnya tarif 

yang diberikan bank sesuai ketentuan. 

2) Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu 

bulan. 

3) Saldo ratarata harian adalah total saldo dalam 

satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya 

menurut bulan kalender. Misalnya, bulan Januari 

31 hari, bulan Februari 28/29 hari, dengan 

catatan satu tahun 365 hari 

4) Saldo harian adalah saldo pada akhirhari. 

5) Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk 

hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, 

tapi termasuk hari tanggal tutup buku 

4) Menurut (Karim, 2004:242), Dalam hal bank 

berkeinginan untuk memberikan bonus wadiah, 

beberapa metode yang dapat dilakukan adalah 

sebagaiberikut: 

1) Bonus wadiah atas dasar saldoterendah 

2) Bonus wadiah atas dasar saldo ratarataharian. 

3) Bonus wadiah atas dasar saldoharian. 

Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan 

bonus tabungan wadiah adalah sebagai berikut: 
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1) Bonus wadiah atas dasar saldo terendah : 

Tarif bonus wadiah x saldo terendah bulan 

ybs 

2) Bonus wadiah atas dasar saldo ratarata harian: 

Tarif bonus wadiah x saldo ratarata harian 

bulan ybs 

3) Bonus wadiah atas dasar saldoharian 

Tarif bonus wadiah x saldo harian ybs x hari 

efektif 

5) Menurut (Hasibuan, 2009:100), Faktorfaktor yang 

mempengaruhi bonus wadiah adalah : 

1) Pendapatan Bank 

Pendapatan bank juga merupakan salah satu 

factor yang mempengaruhi bonus wadiah, 

dimana bonus wadiah diberikan tergantung 

kepada pendapatan bank pada periode tersebut. 

Pendapatan bank adalah keuntungan atau hasil 

yang diperoleh dari kegiatan operasional bank 

syariah. 

2) Pendapatan Operasional Utama 

a) Pendapatan dari jual beli 

b) Pendapatansewa 

c) Pendapatan bagi hasil 

d) Pendapatan operasilainnya 
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e) Pendapatan operasional lainnya 

3) Pendapatan Non Operasional 

Pendapatan non operasional adalah ruparupa 

pendapatan yang berasal dari aktivitas diluar 

usaha utama bank. Contohnya adalah pendapatan 

dari penjualan aktiva tetap, penyewaan fasilitas 

gedung yang dimiliki oleh bank, pendapatan dari 

observasi, dan lainnya. 

2.6 Grand Theory 

2.6.1 Teori Bagi Hasil 

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. 

Bagi hasil dalam perbankan syariah terbagi atas 2, yaitu : 

1) Bagi hasil Musyarakah 

Musyarakah atau yang juga disebut syarikah atau 

syirkah secara etimologi berakar dari bahasa Arab syaraka, 

yasyraku, syirkan yang bermakna sekutu, teman perseroan, 

perkumpulan, perserikatan. Syirkah juga dapat berarti 

alikhtilath yang memiliki arti “campur atau campuran”. 

Makna “campuran” disini adalah mencampurkan harta 

seseorang dengan yang lainnya hingga antara bagian satu 
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dengan bagian lainnya sukar dipisahkan kembali. Menurut 

Antonio, musyarakah ialah akad kerja sama diantara dua 

pihak atau lebih dalam melakukan suatu usaha tertentu 

dimana setiap pihak memberikan partisipasi dalam bentuk 

dana dengan perjanjian bahwa keuntungan dan risiko akan 

ditanggung bersama oleh dua pihak sesuai dengan kontrak 

yang telah disetujui. 

Peraturan BI Nomor 9/19/PBI/2007 Penjelasan atas 

Pasal 3 menyebutkan bahwa musyarakah ialah transaksi 

penanaman modal dua orang atau lebih pemilik dana 

dan/atau barang yang digunakan menjalakan suatu usaha 

tertentu sesuai syariat, dengan distribusi hasil antara kedua 

pihak didasarkan pada nisbah yang telah disetujui 

sebelumnya, sementara pembagian kerugian didasarkan pada 

proporsi modal setiap pihak. Selanjutnya, dalam Pasal 19 

ayat (1) huruf c UU Nomor 21 Tahun 2008 juga 

memaparkan hal sama bahwa musyarakah ialah akad 

kerjasama antara duapihak atau lebih untuk menjalankan 

sebuah usaha yang mana setiap pihak memberikan sejumlah 

porsi dana dengan perjanjian keuntungan akan dibagikan 

sesuai dengan persetujuan, sedangkan kerugian ditanggung 

sesuai sejumlah porsi dana setiap pihak yang terlibat. 

Dari definisi diatas, bisa ditarik simpulan bahwa 

musyarakah merupakan suatu akad kerja sama antara dua 

pihak atau lebih yang mana setiap pihak yang terlibat 
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memberikan sejumlah porsi dana dengan tujuan menjalankan 

usaha sesuai syariah untuk meraih keuntungan yang akan 

dibagikan atas dasar nisbah yang telah disetujui bersama 

sebelumya, serta jika terjadi kerugian maka akan ditanggung 

atas dasar proporsi dana masingmasing pihak. Akad 

musyarakah dalam kegiatan perbankan syariah biasanya 

digunakan dalam pembiayaan proyek yang mana nasabah 

dan bank syariah masingmasing menyiapkan dana untuk 

memenuhi biaya yang diperlukan proyek itu. Setelah proyek 

selesai, nasabah akan mengembalikan sejumlah dana 

tersebut dengan bagi hasil yang telah disetujui kepada 

banksyariah. 

2) Bagi hasil Mudharabah 

Secara etimologi sebutan mudharabah berasal dari lafal 

 Dalam bahasa Arab, kata ini berarti “memukul atau .ضرب

berjalan”. Definisi “memukul atau berjalan” interpretasinya 

adalah metode seseorang memukulkan kakinya untuk 

menjalankan suatu usaha. Menurut Antonio, akad 

mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua 

pihak yang mana pihak pertama (shahibul mal) menjadi 

penyedia keseluruhan modal, dan pihak lainnya menjadi 

pengelola usaha. Keuntungan (laba) usaha akad mudharabah 

dibagikan berdasarkan perjanjian yang telah dituangkan 

dalam kontrak, sedangkan bilamana terjadi kerugian maka 

akan dibebankan pada pemilik modal kecuali kerugian 



59 LANDASAN TEORI 
 

 

tersebut diakibatkan kelalaian dari pengelola usaha. Apabila 

kerugian tersebut diakibatkan kelalaian atau kecurangan 

pengelola, maka pengelola diwajibkan untuk mengambil 

tanggung jawab atas kerugian yang diderita. 

Karim mengungkapkan bahwa mudharabah merupakan 

bentuk perjanjian yang mengikat dua pihak yang mana salah 

satu pihak menjadi penyedia modal dan memberikan 

kepercayaan pada pihak lainnya untuk mengelola modalnya, 

yaitu pelaksana usaha, agar memperoleh kuntungan. 

Mudharabah juga disebut alqardh. Secara terminologi, 

dua kata tersebut memiliki arti yang yang sama. Menurut an 

Nawawi dalam kitab arRaudhah IV/97, المقرضح ,القراض, dan 

 mempunyai arti yang sama, yakni menyerahkan المضرتح

harta miliknya yan digunakan sebagai modal kepada suatu 

pihak untuk diniagakan, dan keuntungannya dibagi diantara 

mereka (pemodal dan pelaku usaha). Qiradh, dengan huruf 

 yang bermakna potongan القرض dikasrah diambil dari kataق

 Disebut "potongan" sebab pemilik memberikan .(القطع)

sebagian potongan dari hartanya yang diberikan pada pelaku 

usaha agar harta itu diniagakan. Kemudian pengusaha akan 

memberikan potongan dari laba atau keuntungan yang 

diperoleh kepada pemilik modal. Qiradh juga dapat diambil 

dari kata muqaradah yang bermakna kesamaan (المساوج), 

karena pemilik modal dan pelaku usaha samasama memiliki 

hak atas laba yang diperoleh. 
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Menurut Umer Chapra, mudharabah merupakan suatu 

bentuk kemitraan yang mana salah satu mitra (rubbul mal) 

menyediakan sejumlah dana dan berperan menjadi mitra 

pasif, sementara mitra yang lain dinamakan mudharib yang 

berperan menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk 

menjalankan usaha dengan tujuan untuk memperoleh laba. 

Mudharib sebagai pihak yang diamanati, dituntut agar dapat 

bertindak dengan hatihati dan menjaga dengan baik 

kepercayaan yang telah diberikan, serta bertanggung jawab 

apabila terjadi kerugian yang diakibatkan kelalaianya. Ia 

juga diharapkan dapat menggunakan dan mengelola modal 

dengan bijaksana untuk memperoleh laba tanpa melanggar 

nilai dan syariat Islam. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa mudharabah merupakan 

suatu akad kerja sama antara dua pihak yang mana salah satu 

pihak berperan sebagai penyedia keseluruhan dana dan 

menjadi mitra pasif, sedangkan pihak lainnya berperan 

sebagai pengelola dana dan menjadi mitra aktif yang 

menjalakan usaha dengan tujuan menghasilkan keuntungan 

yang kemudian akan dibagikan sesuai nisbah bagi hasil yang 

telah ditetapkan sebelumnya, dan apabila kerugian terjadi 

maka dibebankan pada penyedia dana kecuali apabila 

kerugian terjadi akibat kelalaian oleh pengelola dana. 

Dalam pelaksanaannya di bank syariah, bank syariah 

memiliki peran menjadi pemilik dana yang menyiapkan 



61 LANDASAN TEORI 
 

 

sejumlah dana yang digunakan sebagai modal kerja, serta 

nasabah mempunyai peran sebagai pengelola dana yang 

mengelola kegiatan usahanya. Selain itu, bank syariah juga 

mempunyai hak dalam mengawasi dan membina usaha 

nasabah meskipun tidak ikut serta mengelolanya. Jangka 

waktu pembiayaan, nisbah bagi hasil, serta aturan 

pengembalian dana ditentukan berdasarkan kesepakatan. 

Dalam penerapannya dalam produk perbankan, akad 

mudharabah pada produk pembiayaan diaplikasikan pada 

pembiayaan modal kerja dan investasi  khusus yang disebut 

“mudharabah muqayyadah”, yang mana sumber dana khusus 

dengan penyaluran dana yang juga khusus yang telah 

ditetapkan shahibulmaal. 

2.6.2 Bonus Wadiah 

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. 

Pemberian bonus pada akad wadiah adalah 

1) Bonus wadiah pada simpanan wadiah 

2) Bonus wadiah pada tabungan wadiah 

2.7 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah pernyataan atau tuduhan bahwa 

sementara masalah penelitian yang kebenarannya masih 
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lemah (belum tentu benar) sehingga harus diuji secara 

empiris. 

H1 : Terjadi pengaruh bagi hasil terhada bonus wadiah 

2.8 Kerangka Pikir 

Adapun judul penelitian ini adalah mengenai pengaruh 

bagi hasil terhadap bonus wadiah studi pada PT. Bank 

Syariah Indonesia Tahun 20152019. Adapun rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah apakah bagi hasil 

berpengaruh signifikan terhadap bonus wadiah. Hipotesis 

penelitian bahwa masalah yang kebenarannya masih lemah 

sehingga perlu diuji secara empiris. 

Adapun variabel dalam penelitian ini ialah bagi hasil 

sebagai variabel independen (x) dan bonus wadiah sebagai 

dependen (y). Jenis dan metode penelitian yang digunakan 

adalah penelitian kuantitatif dengan Bank Syariah Indonesia 

sebagai objek penelitian. Selanjutnya Populasi dan sample 

penelitian adalah bagi hasil dan bonus wadiah yang terdapat 

dalam laporan keuangan triwulan Bank Syariah Indonesia 

mulai kuartal pertama tahun 2015 sampai dengan kuartal 

keempat tahun 2019 dengan total 80 data. Setelah itu langkah 

terakhir adalah dengan analisis data menggunakan SPPS 26. 

Temuan dari analisis yang dilakukan akan digunakan 

sebagai hasil penelitian dengan tetap berpatokan pada 

rumusan masalah diawal. Kemudian dari hasil penelitian 

tersebut selanjutnya ditarik kesimpulan lalu diberikan saran 
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dan rekomendasi untuk pihakpihak terkait yang tercakup 

dalam hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


