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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pada saat ini banyak sekali masyarakat yang memiliki semangat untuk 

belajar agama terutama dalam bidang ekonomi yang berbasis syari’ah, hal ini 

dapat dibuktikan dengan adanya lembaga keuangan syari’ah yang sudah banyak 

berdiri di Negara Indonesia. Begitu banyak jumlah lembaga keuangan syari’ah 

yang sudah berdiri bahkan semakin bertambah setiap harinya. Hal ini 

ditunjukkan dengan munculnya lembaga keuangan yang menggunakan sistem 

syari’ah, seperti Bank syari’ah,  asuransi syari’ah, pegadaian syari’ah, koperasi 

syari’ah, Baitul Maal Wat Tamwil, dan jasa keuangan syari’ah lainya hingga ke 

pelosok daerah. 

Lembaga keuangan syari’ah yang telah berdiri salah satunya adalah 

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) lembaga yang dapat memberikan pinjaman 

modal usaha bagi para pengusah kecil. BMT merupakan lembaga keuangan 

syari’ah yang dikelola dengan prinsip-prinsip syari’ah yaitu Al-Qur’an dan As-

Sunnah. Jasa-jasa keuangan syari’ah yang telah dikembangkan oleh Baitul 

Maal Wat Tamwil (BMT) yaitu penghimpunan dana yang berupa titipan dari 

masyarakat dan penyaluran dana untuk kebutuhan masyarakat melalui kegiatan 

pembiayaan dengan menggunakan prinsip yang digunakan oleh bank syari’ah.
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Produk dan jasa BMT menurut keputusan menteri Negara Koperasi 

tentang pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana dengan menggunakan 

prinsip wadi’ah dan mudharabah. Sedangkan kegiatan penghimpunan dana 

menggunakan prinsip mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna’, 

ijarah, dan qard. Prinsip inilah yang menjadi fungsi dari aspek Baitul Tamwil. 

Sedangkan fungsi dari Baitul Maal adalah menggunakan prinsip zakat, infaq 

dan shadaqah.  

Masyarakat sangat berpengaruh dalam kinerja operasional BMT, 

pemasaran yang handal sudah disiapkan BMT dalam rangka menawarkan 

produk kepada nasabah terutama dalam penghimpunan dana. Dalam usahanya 

banyak sekali lembaga keuangan syari’ah non bank seperti BMT yang 

melakukan promosi dengan memperjanjikan pemberian ‘athaya atau bonus 

untuk menarik minat nasabah. Hal ini karena tidak dapat dipungkiri bahwa 

BMT tidak dapat hidup tanpa nasabah. Semakin banyak jumlah nasabah, maka 

semakin banyak pula dana yang dihimpun dan semakin banyak pula dana yang 

dapat disalurkan. 

Penggunaan dana titipan harus terlebih dahulu meminta izin kepada 

pemilik dana dan dengan catatan pengguna dana menjamin akan 

mengembalikan dana tersebut secara utuh tanpa berkurang sedikitpun. BMT 

akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan dana yang disalurkan, 

akan tetapi jika mengalami kerugian BMT juga harus menanggung kerugian 

tersebut. Sebagai imbalan kepada pemilik dana selain jaminan keamanan 

uangnya, pemilik dana juga akan mendapatkan fasilitas lainya seperti ‘athaya 
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(bonus). Artinya BMT tidak dilarang untuk memberikan jasa atas pemakaian 

uangnya berupa ‘athaya (bonus), dengan catatan tanpa perjanjian terlebih 

dahulu, baik nominal ataupun persentase dan murni kebijakan dari BMT 

sebagai pengguna dana. Pemberian jasa berupa ‘athaya (bonus) biasanya 

mengunakan istilah nisbah atau bagi hasil antara BMT dengan nasabah.  

‘Athaya (bonus) dalam penghimpunan dana di lembaga keuangan 

syari’ah telah dinyatakan dalam putusan kelima tentang ketentuan hadiah dalam 

simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) bahwa lembaga keuangan syariah boleh 

memberikan hadiah atau ‘athaya (bonus) atas simpanan nasabah dengan syarat 

bonus tersebut tidak diisyaratkan di awal sesuai Fatwa DSN MUI No.02/DSN-

MUI/VII/2000 tentang tabungan dengan ketentuan bonus tersebut tidak 

menjurus kedalam praktik riba dan tidak boleh menjadi kelaziman (keharusan).  

Adanya akad wadi’ah pada produk tabungan wadi’ah membuat 

masyarakat lebih mudah untuk menyimpan uangnya setiap hari dan dapat 

diambil kapan saja. Akan tetapi dalam paktik masih ada beberapa BMT yang 

menyatakan dalam akad simpananya bahwa BMT memberikan ‘athaya (bonus) 

kepada anggotanya yang dibukukan kedalam rekening anggota setiap bulannya. 

Apabila tabungan anggota semakin banyak maka semakin besar pula bonus 

yang diberikan, padahal dalam ketentuanya pemberian bonus tidak boleh di 

isyaratkan di awal baik presentase ataupun nominal, maka apabila BMT 

mengalami kerugian ‘athaya (bonus) harus tetap diberikan kepada anggota, 

tidak hanya itu banyaknya penggunaan akad wadi’ah yang tidak terealisasi 
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dengan benar dan kemampuan lembaga dalam memberikan bonus juga sangat 

dipengaruhi.   

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti 

kesesuaian akad wadi’ah menurut fatwa DSN MUI NO: 02/DSN-MUI/IV/2000  

pada Baitul Maal Wat Tamwil. Oleh karena itu, penulis mengambil judul tugas 

akhir:  “EVAUASI TABUNGAN WADI’AH DALAM PERSPEKTIF 

FATWA DSN MUI NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 PADA BMT SURYA ASA 

ARTHA”.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan tabungan wadi’ah pada BMT Surya Asa Artha? 

2. Bagaimana penerapan Produk Tabungan Wadi‘ah dalam perspektif DSN-

MUI NO.2 Pada BMT Surya Asa Artha ?  

 

C. Tujuan Penelitian   

1. Untuk memahami penerapan tabungan wadi’ah pada BMT Surya Asa 

Artha. 

2. Untuk memahami penerapan produk tabungan Wadi‘ah dalam perspektif 

DSN-MUI NO.2 Pada BMT Surya Asa Artha. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca 

tentang pentingnya penerapan akad wadi’ah menurut Fatwa DSN-MUI 

NO.2 pada produk tabungan wadi’ah pada lembaga keuangan syari’ah.  
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2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi BMT Surya Asa Artha 

sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan akad wadi’ah pada produk 

tabungan wadi’ah. 

 


