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            BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Dasar Baitul Maal Wat Tamwil 

1. Pengertian Baitul maal Wat Tamwil 

Baitul maal wat tamwil terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul 

maal dan baitut tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-

usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat non-profit, 

seperti; Zakat, Infaq, dan shodaqah. Sedangkan baitut tamwil 

sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. 

Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat 

kecil yang berlandaskan syari’ah (Sudarsono, 2013).  

2. Sifat BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) 

BMT bersifat independent, tidak partisan, dan berorientasi 

pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung 

bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan 

sosial masyarakat sekitar BMT, terutama usaha mikro dan 

masyarakat fakir miskin. 

3. Peran BMT bagi Masyarakat 

Dalam usaha memajukan kesejaheraan anggotanya, BMT 

berperan sebagai: 
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1. Motor penggerak perekonomian masyarakat bawah dari 

seluruh masyarakat indonesia 

2. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syari’ah 

3. Penghubung antara kaum aghnia (orang kaya) dan kaum 

dhua’fa (miskin)  

4. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup 

yang barokah 

4. Fungsi BMT Bagi Masyarakat 

Untuk mencapai tujuannya, BMT berfungsi sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus dan pengelola 

menjadi lebih professional dan lebih amanah sehingga semakin 

utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha menghadapi 

tantangan global.  

2. Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana dana 

yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara 

optimal didalam dan diluar organisasi untuk kepentingan rakyat 

banyak. 

3. Mengembangkan kesempatan kerja. 

4. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar 

produk-produk anggota 

5. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga 

ekonomi dan sosial rakyat banyak.  
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B. Konsep Dasar Akad Wadi’ah  

1. Pengertian Wadi’ah  

Wadi’ah merupakan suatu titipan atau simpanan kepada 

bank syari’ah. Prinsip ini merupakan titipan murni dari suatu pihak 

ke pihak lainya, baik itu perorangan ataupun suatu badan hukum 

yang harus dijaga dan dikembalikan kapanpun apabila penitip 

menghendakinya (Kasmir, 2012).  

Wadi’ah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat 

diambil jika pemiliknya menghendaki. Dari beberapa pengertian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa wadi’ah merupakan titipan yang 

murni dari suatu pihak kepada pihak lainya, baik perorangan 

maupun berbadan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan 

kapan saja apabila pemilik dana menghendakinya (Antonio, 2008).  

2. Dasar Hukum Wadi’ah  

Wadi’ah merupakan suatu akad yang diperbolehkan oleh 

syari’at islam. Menitipkan dan menerima titipan hukumnya 

dibolehkan. Wadi’ah sebagai amanat yang ada pada orang yang 

dititipan dan memiliki kewajiban mengembalikannya pada saat 

pemiliknya menghendakinya. Menurut Sudarsono (2013), dasar 

hukum wadi’ah dibagi menjadi tiga yaitu dasar hukum mengenai 

al-qur’an dan al-hadits sebagai berikut:  

 



9 
 

 
  

a. Al-Qur’an 

                     …….     

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya  (Q.S. An-Nisaa‘ : 

58)  

 

 Ayat tersebut dijadikan sebagai landasan hukum Wadi’ah 

karena mengandung beberapa unsur, yaitu:  

1. Amanah atau titipan,  

2. Terdapat unsur pelaku sebagaimana pada wadi’ah, terdapat 

pemberi amanah, penerima amanah, dan barang amanah. 

3. Terdapat unsur-unsur tanggung jawab untuk menjaga 

barang amanah kepada yang berhak sebagaimana pula yang 

di tekankan pada wadi’ah (Dahlan, 2012).  

 …...                              … 

    

Artinya: “jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang 

lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan 

amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada 

Allah Tuhannya”. (Q.S. Al-baqarah :283). 

 

 Maksud dari ayat tersebut yaitu, jika seseorang diamanati 

(dititipi) sesuatu maka ia harus melakukan tugasnya yaitu 

menjaga barang titipan itu dan wajib mengembalikannya pada 

waktu pemilik meminta kembali barang yang dititipkan itu.  
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b. Al-Hadits 

أبك  داود والتممذك، و ولكاد ثك    أًِدِّ األََمانََت إِلَى َمِن اْنتََمنََك َوََل تَُخْن َمْن َخانَكَك    ووا  

 ثسن (

Abu hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW 

bersabda, “Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang 

berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada 

orang yang telah menghianati”. (HR. Abu Daud. Menurut 

Tirmizi hadits ini hasan).  

Hadits tersebut dijadikan sebagai landasan hukum 

secara kontesktual ditekankan kepada penitip untuk menitipkan 

sesuatu kepada yang mempunyai integritas dan kapabilitas. 

Apabila dalam masa akad tersebut terjadi perbuatan yang 

berkhianat maka tidak boleh terjadi dendam (membalas) 

pengkhianatan tersebut ( Dahlan, 2012).   

c. Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan 

berdasarkan akad wadiah. 

Setelah mempertimbangkan dengan berbagai 

konsekuensinya, maka Dewan Syari’ah Nasional (DSN) 

menetapkan fatwa tentang bentuk muamalah syariah sebagai 

pedoman pelaksanaan dan operasional syariah.   

Wadi’ah merupakan salah satu prinsip syari’ah yang 

dibenarkan dalam fatwa DSN untuk dijadikan sebagai landasan 

operasional salah satu produk lembaga keuangan syari’ah. 

Salah produk yang sesuai dengan akad wadi’ah yaitu  

tabungan/simpanan. Tabungan/simpanan ini merupakan salah 
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satu himpunan dana dari masyarakat. Akan tetapi produk 

kegiatan tabungan/simpanan ini tidak semuanya dapat 

dibenarkan oleh hukum syari’ah. Dewan syari’ah nasional 

memutuskan bahwa Tabungan/simpanan dibenarkan dalam 

prinsip syari’ah yang berdasarkan prinsip mudharabah dan 

wadi’ah (Faturrahman, 2011).  

Tabungan wadi’ah mempunyai ketentuan-ketentuan 

umum yang berlaku sebagai pedoman untuk berlakunya 

tabungan wadi’ah tersebut. Adapun ketentuan umum tersebut 

sudah ditetapkan dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 

pada Fatwa ini disebutkan ketentuan mengenai tabungan yang 

berdasarkan akad wadi’ah (Sam, 2014), yaitu:   

1. Bersifat simpanan.  

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

berdasarkan kesepakatan.  

3. Tidak ada imbalan yang di isyaratkan, kecuali dalam 

bentuk pemberian bonus ('athaya) yang bersifat sukarela 

dari pihak bank. 

3. Rukun dan syarat wadi’ah  

Sedangkan menurut Rasjid (2010) rukun wadi’ah yaitu sebagai 

berikut :  

a) Ada barang yang dipetaruhkan. Syaratnya, merupakan pemilik 

yang sah. 
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b) Ada yang berpetaruh dan yang menerima petaruh. Syarat 

keduanya seperti keadaan wakil dan yang berwakil, tiap- tiap 

orang yang sah berwakil atau menjad wakil, sah pula menerima 

petaruh atau berpetaruh. 

c) Lafaz, seperti “saya petaruhkan barang ini kepada engkau”. 

Jawabnya, “saya terima petaruhmu”. Menurut pendapat yang 

sah tidak disyaratkan adanya lafaz kabul, tetapi cukup dengan 

perbuatan (menerima barang yang dipetaruhkan). Habis masa 

akad wadi‘ah ialah dengan matinya salah seorang dari yang 

berpetaruh atau yang menerima petaruh, begitu juga apabila 

salah seorangnya gila atau minta berhenti. 

Sementara itu menurut Ascarya (2012), syarat Wadi’ah 

yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut :  

a. Bonus merupakan kebijakan (hak progatif) penyimpan 

b. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya 

Dari dua syarat tersebut bahwa bonus menjadi kebijakan 

bagi yang menyimpan, jadi besar kecilnya suatu bonus bukan 

ditentukan oleh penitip. Pemberian bonus juga  tidak terdapat pada 

perjanjian sebelumnya sehingga penyimpan bebas dalam 

menentukan bonus untuk penitip. 
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4. Wadi’ah dalam Praktik lembaga Keuangan Syariah (LKS) 

Menurut Antonio (2008), praktik wadi’ah pada lembaga 

keuangan syari’ah ada dua jenis, yaitu Wadi’ah yad al-amanah dan 

Wadi’ah yad adh-dhamanah.  

1. Wadi’ah yad al-amanah adalah penerima titipan tidak boleh 

memanfaatkan barang titipan tersebut sampai di ambil kembali 

oleh pihak penitip barang atau harta. 

 

1. Titip Barang 

 

2. Bebankan biaya penitipan 

 

Gambar 1  

Skema wadi’ah yad al-amanah  

 

Keterangan : 

Dengan konsep wadi’ah yad al-amanah, pihak yang menerima 

titipan tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan 

uang atau barang yang dititipkan. Pihak penerima titipan dapat   

dikembalikan kepada penitipnya dapat dimanfaatkan oleh pihak 

penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut 

diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak pihak 

penerima titipan.  

NASABAH 

Muwaddi’ 

(penitip) 

 

BANK 

Mustawda’ 

(penyimpan) 
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2. Wadi’ah yad adh-dhamanah adalah titipan selama belum 

dikembalikan kepada penitipnya dapat dimanfaatkan oleh pihak 

penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut 

diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak pihak 

penerima titipan.  

 

                                         1 Titipan dana  

3.  

     4  Beri bonus       

                 3 Bagi hasil             2  Pemanfaatan  

        Dana 

 

 

 

Gambar 2 

Skema Wadi’ah yad adh-dhamanah 

Keterangan : 

Dengan menggunakan konsep Wadi’ah yad adh-dhamanah, 

pihak yang menerima titipan dapat menggunakan dan 

memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak bank 

dalam hal ini mendapatkan hasil dari pengguna dana. Lembaga 

keuanganan syari’ah dapat memberikan insentif kepada penitip 

dalam bentuk bonus.  

NASABAH 

Muwaddi’ 

 (penitip) 

 

BANK 

Mustawda’ 

(penyimpan) 

BANK 

Mustawda’ 

(penyimpan) 
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Menurut Mustofa (2016), terdapat dua jenis pendanaan 

dengan menggunakan prinsip wadi’ah yaitu Giro wadi’ah dan 

Tabungan wadi’ah.  

1. Giro Wadi’ah  

Giro wadi’ah merupakan produk penghimpunan dana pada 

bank syari’ah yang berupa simpanan dari nasabah dalam 

bentuk rekening giro (current account) untuk kemudahan 

pemakaianya dan keamanannya. Giro wadi’ah memiliki 

karakteristik mirip dengan giro yang terdapat pada bank 

konvensional, nasabah penyimpan dberikan garansi untuk 

menarik dananya sewaktu-waktu denga fasilitas yang yang 

sudah disediakan bank.  

 Dalam aplikasinya terdapat giro wadi’ah yang memberikan 

bonus kepada nasabahnya ada nada pula giro wadi’ah yang 

tidak memberikan bonus kepada nasabahnya. Apabila penitip 

barang memberikan izin kepada bank untuk memanfaatkan 

barang titipannya sebagai imbalanya pihak bank sebagai 

pengelola dapat memberikan bonus terhadap nasabahnya. 

2. Tabungan Wadi’ah  

Tabungan wadi’ah merupakan produk penghimpunan 

dana bank syari’ah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk 

rekening tabungan (saving account) untuk kemudahan 

pemakaianya dan keamanannya seperti giro wadi’ah.  
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Bank dapat menggunakan dana tabungan wadi’ah lebih 

leluasa daripada dana pada giro wadi’ah, karena sifat 

penarikanya yang tidak sefleksibel giro wadi’ah, sehingga bank 

mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan 

keuntungan. ‘Athya/ bonus yang diperoleh nasabah tabungan 

wadi’ah biasanya lebih besar daripada nasabah giro wadi’ah. 

Besarnya ‘athaya/bonus tidak diperisyaratkan dan tidak 

ditetapkan dimuka.  

5. Teknik perhitungan Bonus pada Tabungan Wadi’ah  

Perhitungan bonus tabungan wadi’ah menurut perspektif 

DSN MUI No.02/DSNMUI/IV/2000 dapat dilakukan dengan tiga 

metode, yaitu: 

a. Bonus wadi’ah atas dasar saldo terendah 

b. Bonus wadi’ah atas dasar saldo rata-rata 

c. Bonus wadi’ah atas dasar saldo harian  

Rumus yang digunakan dalam perhitungan bonus tabungan 

wadi’ah adalah sebagai berikut: 

a. Bonus wadi’ah atas dasar saldo terendah 

 

b. Bonus wadi’ah atas dasar saldo rata-rata harian 

 

 

 

Tarif bonus wadi’ah x saldo terendah bulan yang 

bersangkutan  

Tarif bonus wadi’ah x saldo rata-rata harian bulan   



17 
 

 
  

c. Bonus wadi’ah atas dasar saldo harian 

 

 

Dalam memperhitungkan pemberian bonus wadi’ah 

tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah: 

a. Tarif bonus wadi’ah merupakan besarnya tarif yang diberikan 

bank sesuai ketentuan 

b. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan 

c. Saldo rata-rata 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 

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 tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena 

rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir 

bulan tidak mendapatkan bonus wadi’ah kecuali apabila 

perhitungan bonus wadi’ah atas dasar saldo harian 

C. Hasil Penelitian Terdahulu  

Erham Asy’ary (2017) melakukan penelitian tentang 

pelaksanaan akad Wadi’ah di BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 Surabaya 

Tarif bonus wadi’ah x saldo harian x hari efektif  
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menyatakan bahwa BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 Surabaya sudah 

sesuai dan tidak bertentangan dengan  Fatwa DSN No. 02/DSN-

MUI/IV/2000. Dalam pelaksanaan penghimpunan dana nasabah 

disimpan kedalam rekening tabungan wadi’ah dengan prinsip wadi’ah 

yad-dhamanah dengan kesepakatan nasabah tidak dapat mengambil 

dananya sebelum akhir periode selama 24 bulan (2 tahun), selain itu 

anggota akan mendapat bonus setiap tahunnya dan BMT Ar-Rahman 

Gaya Baru 2 menjamin saldo simpanan anggota pada produk tabungan 

wadi’ah tidak akan berkurang.  

Penelitian Erham Asy’ary (2017) sama dengan penelitian Neli 

Kurnia Rahma (2013), Yuni Susanti (2016), dan Umul Fadilah (2011) 

hanya saja terdapat beberapa perbedaan. Pada penelitian Neli Kurnia 

Rahma (2013) menyatakan bahwa besar kecilnya pemberian bonus 

pada BPRS Suriyah Cabang Semarang sudah ditentukan oleh pihak 

bank, selain itu pada prinsip ini simpanan dapat diambil kapan saja (on 

call) tanpa adanya kesepakatan. Pada produk ini bank memotong 

Rp.500., sebagai pendapatan pihak bank.  

Pada penelitian Umul Fadilah (2011) dan Yuni susanti (2016) 

menyatakan bahwa pemberian bonus disebutkan di awal, padahal 

dalam ketentuan akad wadi’ah sendiri bonus seharusnya tidak 

ditentukan dan di beritahukan sejak awal. Perbedaan lainya yaitu pada 

penelitian Umul Fadilah (2011) menyatakan bahwa perhitungan bonus 

pada penelitian ini adalah bonus untuk giro yang menggunakan akad 
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wadi’ah. Sedangkan penelitian Yuni Susanti (2016) menyatakan 

bahwa penelitian yang dilakukan adalah penelitian tentang tabungan 

wadi’ah, akan tetapi pada penelitian ini bonus atau imbalan di 

disebutkan di awal akad serta di cantumkan di brosur yang ada dan 

bonus disebutkan jumlahnya secara nominal. 

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis sekarang 

adalah lingkup penelitian lebih berfokus pada penerapan akad wadi’ah 

pada tabungan wadi’ah sesuai fatwa DSN MUI. Penelitian yang 

penulis lakukan juga akan membahas bagaimana perhitungan 

‘athya/bonus, sedangkan penelitian sebelumnya hanya menyebutkan 

nominal bonus yang akan diberikan tanpa adanya perhitungan.  


