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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Gambaran Umum Instansi  

1. Sejarah BMT Surya Asa Artha 

Lokasi lembaga keuangan koperasi simpan pinjam Syariah 

(KSPS) BMT Surya Asa Artha yang berlokasi di Jl. Gamping Lor, RT 

03 RW 11, ambarketawang gamping sleman Yogyakarta, di 

Yogyakarta, indonesia. Pembukaan penghimpunan dana dan 

penyaluran dana KSPS BMT Surya Asa Artha telah dilaksanakan 

sejak tanggal 5 juli 2001 sampai saat ini. Pendirian BMT Surya Asa 

Artha didukung oleh tokoh masyarakat, alim ulama, dan tokoh 

pemuda yang difasilitasi oleh lembaga pengabdian masyarakat 

Universitas Islam Indonesia (UII) sebagai tim manajemen.  

KSPS BMT Surya Asa Artha sebagai lembaga investasi 

syariah selalu berusaha mengembangkan usaha kecil dan menengan 

dengan memberikan pembiayaan baik untuk modal tetap maupun 

modal untuk modal usaha. Dalam kenyataannya peran pedagang kecil 

dan menengah ternyata lebih dapat bertahan dan berkembang dalam 

kondisi krisis sekalipun dan dapat memberikan tingkat keuntungan 

investasi yang besar. Hal ini dikarenakan mereka dapat dengan cepat 

menyesuaikan diri dengan lingkungan uaha yang selalu berubah, serta 

dalam pengelolaan usaha yang sangan efisien.  
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Dalam waktu 4 tahun terahir, KSPS BMT Surya asa Artha 

mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan baik dari permodalan 

maupun jumlah asset yang terus meningkat. Hal ini membuktikan bahwa 

KSPS BMT Surya Asa Artha semakin dipercaya oleh nasabah dan 

masyarakat dalam fungsinya sebagai lembaga keuangan syariah.  

a. Visi BMT Surya Asa Artha Yogyakarta  

a) Mewujudkan lembaga ekonomi yang sehat, tangguh, mandiri dan 

profesional dalam nilai rahmatan lil alamin. 

a) Memberikan pelayanan kepada para anggota yang bertujuan untuk 

kebutuhan produktif dan amanah dengan system layanan cepat, layak 

dan tepat sasaran. 

b) Mengusahakan pemupukan modal yang berasal dari simpanan anggota 

dengan system syariah dengan misi BMT lain yang tidak 

bertentangan. 

c) Meningkatkan kualitas ibadah anggota BMT sehingga mampu 

berperan sebagai hamba Allah SWT yang kaffah.  

b. Misi BMT Surya Asa Artha  

a) Memberikan layanan terbaik dan kesejahteraan untuk anggota. 

b) Menerapkan prinsip syariah islam dalam kegiatan perekonomian 

dengan memperdayakan pengusaha kecil serta membina kepedulian 

agama kepada dhuafa. 

c) Meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan para anggotanya. 
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d) Menciptakan sumber pembiayaan serta menyediakan modal bagi 

para anggota dengan prinsip syri’ah.  

e) Membantu meningkatkan umat dengan memberikan pelayanan, 

informasi, komunikasi dan edukasi.  

Manajemen BMT Surya Asa Artha dibangun dengan prinsip 

efisien dan professional, disetiap personil yang terlibat bekerja dengan 

maksimal dan memiliki ketrampilan yang diisyaratkan untuk 

menjalanka usaha dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan struktur 

organisasi. Susunan Badan Pengawas dan pengurus adalah sebagai 

berikut: 

PENGURUS 

Ketua   : Drs. Susanto Harja Mulya 

Sekretaris  : Sukandar 

Bendahara  : Nuning Agustina Ambarsari., S.E, MM 

PENGELOLA 

Manager  : Nuning Agustina Ambarsari., S.E, MM 

Marketing  : Enggar Pramesti, S.E 

   : Amalia Maharani, A.Md 

Teller/keuangan : Nur Diyah Mukaromah 

Pembukuan : Sholihah Nur’aini 
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c. Produk Tabungan BMT Surya Asa Artha Yogyakarta.  

 Secara umum produk tabungan pada BMT Surya Asa Artha 

Yogyakarta, khususnya untuk anggota maupun calon anggota, BMT 

Surya Asa Artha mengeluarkan produk tabungan dengan 

menggunakan prinsip mudharabah dan menggunakan prinsip 

wadi’ah. Tabungan dengan menggunakan prinsip mudharabah antara 

lain sebagai berikut:  

a) Tabungan Mudharabah Umum 

Dalam tabungan mudhrabah umum tidak ada pembatasan 

bagi bank menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak 

memberikan persyaratan apapun kepada bank. Mudharabah umum 

merupakan tabungan umum yang dapat diambil sewaktu-waktu 

dengan sistem bagi hasil yang sudah sitetapkan oleh kedua belah 

pihak dengan setoran awal minimum Rp. 100.000,00 dan setoran 

selanjutnya Rp. 10.000,00.  

b) Tabungan mudharabah berjangka  

Merupakan tabungan yang hanya dapat diambil pada waktu 

tertentu sesuai akad yang sudah disepakati diawal dengan jangka 

waktu 3 bulan dengan nisbah bagi hasil 45%, jangka waktu 6 bulan 

dengan nisbah 50%, jangka waktu 12 bulan dengan nisbah bagi 

hasil 55% atau jangka waktu 24 bulan dengan nisbah bagi hasil 

60% dengan setoran awal Rp.1.000.000,00.  
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Tabungan yang menggunakan prinsip Wadi’ah antara lain 

sebagai berikut: 

1) Tabungan wadi’ah  

Tabungan yang dikelola dengan menggunakan prinsip 

syari’ah dimana wadi’ah merupakan titian murni dari satu pihak ke 

pihak lainya, baik individu maupun badan hukum, yang harus 

dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila si penitip 

menghendakinya. penerima titipan sekaligus juga pihak yang telah 

memanfaatkan dana tersebut tidak dilarang untuk memberikan 

semcam insentif berupa berupa bonus dengan atatan tidak 

diisyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam 

nominal atau presentase secara advance, tetapi betul-betul 

merupakan kebijaksanaan dari manajemen BMT dengan setoran 

awal Rp.15.000,00 dan setoran selanjutnya Rp.5.000,00.  

BMT Surya Asa Artha juga memiliki beberapa produk 

tabungan wadi’ah lainya, yaitu:  

a. Simpanan pendidikan 

Simpanan yang dikelola dengan prinsip syariah yang 

memungkinkan anggotanya pelajar/mahasiswa guna 

mendukung perencanaan pendidikannya. Penarikan dapat 

dilakukan setiap tahun ajaran/akademik baru selama masa 
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pendidikan dengan setoran awal minimal Rp. 20.000,00 dan 

setoran selanjutnya Rp. 10.000,00.  

b. Simpanan walimah 

Simpanan yang diperuntukan bagi anggota yang 

mendukung perencanaan pernikahan. Penarikan dapat 

dilakukan satu bulan sebelum pernikahan berlangsung dengan 

setoran awal minimal Rp. 25.000,00 dan setoran selanjutnya 

minimal Rp. 10.000,00.  

c. Simpanan qurban dan aqiqah 

Simpanan yang direncanakan oleh anggota untuk 

mewujudkan niatnya untuk berqurban dan aqiqah. Penarikan 

dapat dilakukan satu bulan menjelang hari Raya Idhul 

Adha/tujuh hari menjelang Aqiqah dengan setoran awal 

minimal Rp. 20.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 

10.000,00  

d. Simpanan haji dan umrah 

Simpanan yang diperuntukan bagi anggota untuk 

mewujudkan niatnya beribadah Haji/Umrah. Penarikan dapat 

dilakukan menjelang Haji/Umrah dengan setoran awal 

minimal Rp. 100.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 

50.000,00  

 

 



29 
 

e. Simpanan penyertaan  

 Pada prinsipnya simpanan penyertaan menggunakan 

akad mudharabah berjangka dan akan digunakan oleh BMT 

sebagai modal penyertaan. Produk simpanan penyertaan 

biasanya dengan jangka waktu penyimpanan yang relative 

lama, minimal 2 tahun penyimpanan. 

2. Ruang lingkup operasional BMT Surya Asa Artha Yogyakarta  

BMT Surya Asa Artha Yogyakarta memberikan sebuah 

fasilitas yaitu funding yang merupakan penghimpunan dana dari 

masyarakat atau nasabah berupa tabungan atau simpanan untuk 

keprluan yang akan datang. Tabungan wadi’ah merupakan tabungan 

yang lebih banyak peminatnya. Peminat tabungan wadi’ah paling 

banyak yaitu pengusaha yang masuk ke golongan ekonomi nemengah 

kebawah. Ruang lingkup operasional BMT Surya Asa Artha dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

1. Sasaran operasional  

Sasaran operasional pada BMT Surya Asa Artha sendiri yaitu 

masyarakat sekitar lingkungan BMT, dengan menggunakan 

strategi pemasaran interaktif yaitu mengutamakan kepuasan pada 

pelanggan secara maksimal agar terjadinya hubungan yang 

berkesinambungan dengan para nasabah.  
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2. Jenis nasabah  

BMT Surya Asa Artha melayani kebutuhan para pedagang dan 

pengusaha kecil menengah, peternak, petani, pegawai dan 

pensiunan. Sasaran ini menjadi target utama BMT Surya Asa Artha 

karena belum dapat dijangkau oleh bank umum, agar lebih 

mewujudkan pemerataan kesempatan dalam berwirausaha dan agar 

mereka tidak terjatuh di tangan pelepas uang (rentenir).  

3. Jangkauan dan penyebaran wilayah nasabah 

Jenis nasabah KSP BMT Surya Asa Artha adalah dari seluruh 

lapisan masyarakat baik dari kalangan kebawah maupun kalangan 

menengah keatas, baik itu diwilayah lingkungan kantor bank 

berada dan diluar daerah yang tentunya masih lingkup Yogyakarta.  

4. Layanan administrasi dan keuangan 

Berdasarkan pengamatan penulis, aspek layanan dan 

keuangan pada BMT Surya Asa Artha sudah sangat baik. Layanan 

administrasi dan keuangan dapat dipantau dari cara kerja teller 

yang ramah dan penuh tanggung jawab. Sistem pelayanan teller 

pada nasabah sudah cukup baik dalam ketelitian validitas slip 

setoran, penarikan dan angsuran dan lain sebagainya.  

BMT Surya Asa Artha juga memberikan pelayanan dengan 

selalu bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan. 

Penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba/rugi 

pada laporan keuangan yang dalam hal ini nasabah/anggota tidak 
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bisa melihat laporan laba/rugi pada laporan keuangan BMT Surya 

Asa Artha. Kinerja customer service sudah sangat bagus, baik 

dalam pelayanan nasabah dan pengoperasian sistem operasional 

dalam pembukuan rekening, deposito dan tabungan lainya. Dalam 

hal ini penelitian dan pengecekan data juga sudah sangat baik.  

5. Sistem operasional bank syariah  

Sistem operasional bank syariah (SOBS) untuk BMT Surya 

Asa Artha sudah dilaksanakan dengan baik, sistem teknologi yang 

digunakan adalah IBSS (integrated micro banking syariah sistem), 

yaitu sistem yang digunakan oleh teller untuk menginput data 

nasabah sehari-hari.  

B. Hasil dan pembahasan 

1. Penerapan Tabungan Wadi’ah di BMT Surya Asa Artha 

a. Pembukaan rekening Tabungan Wadi’ah di BMT Surya Asa Artha 

Salah satu produk penghimpunan dana di BMT Surya Asa 

Artha Yogyakarta adalah tabungan wadi’ah. Tabungan tersebut 

yang paling banyak diminati oleh masyarakat dibandingkan 

dengan tabungan lain yang ditawarkan oleh BMT Surya Asa 

Artha Yogyakarta. Hal itu dikarenakan setoran tabungan wadi’ah 

di BMT Surya Asa Artha dapat dilakukan setiap hari dengan saldo 

minimal yang telah ditentukan. Dengan adanya produk tabungan 

wadi’ah tersebut dapat membantu masyarakat untuk menyimpan 

uang setiap harinya. Nasabah tabungan wadi’ah dimasukan ke 
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rekening tabungan wadi’ah yad-dhamanah dengan ketentuan 

nasabah mengijinkan tabunganya untuk dikelola BMT Surya Asa 

Artha Yogyakarta melalui kegiatan pembiayaan. Calon nasabah 

dapat mendaftarkan diri menjadi anggota tabungan wadi’ah 

dengan dua syarat, yaitu:  

1) Foto Copy KTP asli Yogyakarta  

2) Mengisi formulir pendaftaran    

 

b. Penyetoran dan penarikan  rekening tabungan wadi’ah di BMT 

Surya Asa Artha 

BMT Surya Asa Artha tidak memberikan berapakah 

batasan jumlah penarikan, akan tetapi BMT mengharuskan 

nasabah untuk menyisakan tabungannya sesuai ketentuan saldo 

minimal yang harus ada di rekening tabungan Wadi’ah. Saldo 

minimal ini digunakan untuk cadangan penutupan rekening 

apabila nasabah tidak menggunakan rekeningnya dalam 1 tahun. 

Apabila nasabah sudah selesai melakukan pengambilan atau 

penyetoran tabungan maka pihak BMT akan memberikan bukti 

atas transaksinya, tidak hanya itu saja transaksi penyetoran dan 

transaksi penarikan rekening tabungan Wadi’ah pada BMT Surya 

Asa Artha juga dilayani dengan jemput bola, dimana pihak 

pemasaran mengabil tabungan nasabah yang menabung dan 

mengantarkan tabungan nasabah yang mengambil tabungannya. 
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(Wawancara dengan Ibu Nuning Agustina Ambarsari selaku 

pengelola BMT Surya Asa Artha Yogyakarta, pada 28 Juli 2018).  

c. Perhitungan bonus tabungan wadi’ah di BMT Surya Asa Artha 

Yogyakarta. 

Bonus tabungan wadi’ah diberikan kepada nasabah 

tabungan wadi’ah BMT Surya Asa Artha Yogyakarta sebagai balas 

jasa karena nasabah telah mengijinkan BMT untuk mengelola 

dananya melalui kegiatan pembiayaan. Preentase bonus wadi’ah di 

BMT Surya Asa Artha adalah 0,5% dan perhitunganya tergantung 

kebijakan dari bank syari’ah. Pemberian bonus untuk tabungan 

wadi’ah tidak boleh diperjanjikan sebelunya. BMT Surya Asa 

Artha menjanjikan di awal pembukaan rekening tabungan wadi’ah 

bahwa nasabah tabungan wadi’ah akan mendapatkan intensif 

bonus, hal ini dilakukan agar menambah minat nasabah untuk 

menabung, karena tidak dapat dipungkiri BMT tidak bisa berjalan 

tanpa adanya nasabah.  

Perhitungan bonus tabungan wadi’ah di BMT Surya Asa 

Artha Yogyakarta menggunakan rumus sebagai berikut:  

Bonus yang diterima = Presentase bonus x Saldo rata-rata  

   nasabah 1 bulan 

Langkah pertama yaitu menentukan rata-rata saldo nasabah 

terlebih dahulu dengan rumus:  

 

 
Jumlah saldo nasabah 1 bulan 

hari efektif nasabah menabun 
Rata-rata tabungan = 
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Kasus perhitungan bonus Bapak Bowo R dan Ibu Samijem 

yang merupakan salah nasabah tabungan wadi’ah di BMT Surya 

Asa Artha. Langkah pertama yaitu menentukan rata-rata tabungan 

nasabah dengan data sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Data tabungan nasabah BMT Surya Asa Artha 

 

Nama nasabah  

 

Bulan  

Jumlah hari efektif 

nasabah menabung 

Saldo akhir 

nasabah 

Bowo R Januari  24 kali  Rp.2.245.000 

 Februari  21 kali  Rp.2.575.000. 

Samijem  Januari  19 kali Rp. 13.563.860 

 Februari 19 kali Rp. 15.663.860 

 (Sumber: data tabungan harian wadi’ah nasabah BMT Surya Asa Artha) 

Tabel 4.2 

Perhitungan tabungan wadi’ah menurut BMT Surya Asa Artha 

Nama 

nasabah 

 

Bulan  

 

Perhitungan Bonus  

Bowo 

R 

Januari  
 

Rata-rata  

tabungan  
= Jumlah saldo nasabah 1 bulan 

  hari efektif nasabah menabung 

 = Rp.2.245.000     =   Rp.93.541,67 

    24 hari 

Perhitungan 

bonus  

= Presentase bonus x rata-rata 

tabungan 

 = 0,5% x Rp.93.541,67 = Rp.467,7 

 Februari 
 

Rata-rata 

tabungan  

= Jumlah sldo nasabah 1 bulan 

  hari efektif nasabah menabung 

 = Rp. 2.575.000  =  Rp. 122.619,04 

        21 hari 

Perhitungan 

bonus  

= Presentase bonus x rata-rata 

tabungan 

  = 0,5% x  Rp. 122.619,04  

= Rp. 613,1 
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Samijem Januari  
 

Rata-rata  

tabungan  
= Jumlah saldo nasabah 1 bulan 

  hari efektif nasabah menabung 

 = Rp.13.563.860 =   Rp.714.150,5 

    19 hari 

Perhitungan 

bonus  

= Presentase bonus x rata-rata 

tabungan 

 = 0,5% x Rp.714.150,5   = Rp. 3.570 

 Februari  
 

Rata-rata  

tabungan  
= Jumlah saldo nasabah 1 bulan 

  hari efektif nasabah menabung 

 = Rp.15.663.860 =   Rp. 824.413,7 

    19 hari 

Perhitungan 

bonus  

= Presentase bonus x rata-rata 

tabungan 

 = 

= 

0,5% x Rp. 824.413,7  

Rp. 4.122,1 

 

Nilai bonus yang diterima Bapak Bowo R dan Ibu Samijem 

bisa berubah setiap bulannya tergantung jumlah saldo akhir bulan 

pihak yang bersangkutan.  

2. Pelaksanaan tabungan wadi’ah dengan Prinsip Syariah 

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000  

a. Kesesuaian pelaksanaan tabungan wadi’ah menurut Fatwa DSN-

MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Surya Asa Artha 

Pelaksanaan tabungan wadi’ah di BMT Surya Asa Artha 

harus mengikuti peraturan ataupun ketentuan dari DSN MUI yang 

merupakan lembaga penentu pelaksanaan produk syari’ah yang 

telah dijalankan sudah sesuai dengan prinsip syari’ah atau masih 

bertentangan dengan prinsip syari’ah. Perlu kita ketahui bahwa 

keputusan Fatwa tentang tabungan ada dua jenis:  
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1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari’ah, yaitu 

tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. 

2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan 

prinsip mudharabah dan wadi’ah. 

Sedangkan ketentuan DSN MUI mengenai tabungan 

wadi’ah yaitu: 

a) Bersifat simpanan 

b) Simpanan dapat diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan 

kesepakatan. 

c) Tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk 

pemberian (‘athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.  

 

b. Perhitungan Bonus Menurut Perspektif fatwa DSN MUI 

No.02/DSNMUI/IV/2000 di BMT Surta Asa Artha. 

Pemberian bonus Tabungan wadi’ah menurut fatwa DSN 

MUI No.02/DSNMUI/IV/2000, menggunakan 3 metode, yaitu :  

1) Bonus wadi’ah atas dasar saldo terendah  

 

 

2) Bonus wadi’ah atas dasar saldo rata-rata harian 

 

3) Bonus wadiah atas dasar saldo harian 

 

 

Tarif bonus wadi’ah x saldo terendah bulan yang 

bersangkutan  

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

Tarif bonus wadi’ah x saldo harian x hari efektif  
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Perhitungan bonus tabungan wadi’ah menurut DSN-MUI 

berdasarkan kasus dari nasabah tabungan wadi’ah BMT Surya Asa 

Artha Bapak Bowo R dan Ibu Samijem dengan presentase bonus 

yang sudah ditentukan yaitu 0,5%. Langkah pertama yaitu 

menentukan data tabungan nasabah yang akan dihitung bonusnya 

sebagai berikut:  

Tabel 4.3 

       Data saldo nasabah tabungan wadi’ah BMT Surya asa artha 

 
 

Nama 

nasabah  

 

Bulan  

Saldo Akhir 

Bulan yang 

Bersangkutan  

Saldo terendah 

bulan yang 

bersangkutan 

Saldo 

harian 

(saldo pada 

hari akhir) 

Bowo R Januari  Rp.2.245.000 Rp.1.900.000 Rp.15.000 

 Februari  Rp.2.575.000 Rp.2.260.000 Rp.15.000 

Samijem  Januari  Rp.13.563.860 Rp.11.763.860 Rp.100.000 

 Februari Rp.15.663.860 Rp.13.613.860 Rp.100.000 

(Sumber: data tabungan harian wadi’ah nasabah BMT Surya Asa Artha) 

Dengan data saldo nasabah tabungan wadi’ah BMT Surya 

Asa Artha pada tabel 4.3 perhitungan bonus tabungan wadi’ah 

menurut DSN MUI adalah:  

Tabel 4.4 

     Perhitungan bonus tabungan wadi’ah BMT Surya asa Artha menurut 

fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000. 

Nama 

Nasabah 

Metode 

Perhitngan 

 

Rumus 

Perhitungan  

bulan Januari 

2017 

Perhitungan 

bulan  Februari 

2017 

Bowo R  a. Bonus 

wadi’ah 

metode 

saldo 

terendah  

Tarif bonus 

wadi’ah x 

saldo terendah 

bulan yang 

bersangkutan  

= 0,5% x 

Rp.1.900.000  

= Rp.9.500 

= 0,5% X 

Rp.2.260.000 

 = Rp.11.300 
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 b. Bonus 

wadi’ah 

metode 

saldo rata-

rata harian 

Tarif bonus 

wadi’ah x 

saldo rata-rata 

harian bulan   

 

Saldo rata 

harian bulanan 

= Rp.2.245.000 

: 31 hari  

= Rp.72.419,35 

 

0,5% x 

Rp.72.419,35 

 = Rp.362,1  

Saldo rata 

harian bulanan 

= Rp.2.575.000 

: 28 hari  

= Rp.91.974,1 

 

0,5% x 

Rp.91.974,1 

 = Rp.459,9 

 

 c. Bonus 

wadi’ah 

metode 

saldo 

harian 

 

Tarif bonus 

wadi’ah x 

saldo harian x 

hari efektif 

0,5%x 

Rp.15.000x 24 

hari = Rp.1.800 

0,5%x 

Rp.15.000x 21 

hari = Rp.1.575 

 

Samijem  a. Bonus 

wadi’ah 

metode saldo 

terendah  

 

Tarif bonus 

wadi’ah x 

saldo terendah 

bulan yang 

bersangkutan 

0,5% X  

Rp.11.763.860 

= Rp.58.819,3 

0,5% X 

Rp.13.613.860

= Rp.68.069,3 

 b. Bonus 

wadi’ah 

metode saldo 

rata-rata 

harian 

Tarif bonus 

wadi’ah x 

saldo rata-rata 

harian bulan   

 

Saldo rata 

harian bulanan 

= 

Rp.13.563.860  

: 31 hari = 

Rp.437.543,87 

 

0,5% x 

Rp.437.543,87 

= Rp.2.187,71 

Saldo rata 

harian bulanan  

= 

Rp.15.663.860 

: 28 hari = 

Rp.559.423,58 

 

0,5% x 

Rp.559.423,58

=  

Rp.2.797,1 

 c. Bonus 

wadi’ah 

metode saldo 

harian 

Tarif bonus 

wadi’ah x 

saldo harian x 

hari efektif 

0,5%x 

Rp.100.000 x 

19 hari = 

Rp.9.500 

0,5%x 

Rp.100.000 x 

19 hari = 

Rp.9.500 

 

Berdasarkan perhitungan bonus pada tabel 4.4 dapat dilihat 

bahwa bonus yang akan diterima Bapak Bowo dan Ibu Samijem 

dapat mengalami peningkatan dan dapat pula mengalami 

penurunan tergantung sisa saldo tabungan nasabah.  
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3. Evaluasi kesesuaian penerapan tabungan wadi’ah di BMT Surya 

Asa Artha terhadap Fatwa DSN MUI No.02/DSNMUI/IV/2000  

      Tabel 4.5 

Evaluasi Kesesuaian Penerapan Tabungan Wadi’ah di BMT Surya Asa 

Artha Yogyakarta terhadap Fatwa No.02/DSN-MUI/IV/2000.  

NO. Fatwa DSN MUI 

No.02/DSNMUI/IV/2000 

Tabungan Wadi’ah BMT 

Surya Asa Artha 

Belum 

sesuai/Sesuai 

1.  Bersifat Simpanan  Anggota dan pihak BMT 

Surya Asa Artha telah 

bersepakat di awal bahwa 

nasabah menitipkan 

dananya untuk disimpan 

ke rekening tabungan 

Wadi’ah yad adh-

dhamanah.  

Sesuai 

2.  Simpanan bisa diambil 

kapan saja (on call) atau 

berdasarkan kesepakatan 

Nasabah dapat 

mengambilan tabunganya 

kapan apabila nasabah 

membutuhkannya, BMT 

sendiri memberikan 

kemudahan yaitu jemput 

bola dimana pihak 

pemasaran mengantarkan 

tabungan nasabah bila 

ada transaksi penarikan 

dan mengambil tabungan 

nasabah apabila ada 

transaksi setoran. 

Sesuai 

3.  Tidak ada imbalan yang 

diisyaratkan, kecuali 

dalam bentuk pemberian 

‘athaya yang bersifat 

sukarela dari pihak bank 

Pihak BMT tidak 

memahami mengenai 

pemberian bonus 

tabungan wadi’ah, pihak 

BMT secara langsung 

menjelaskan  kepada 

calon nasabah dan 

pemberian bonus juga 

tertulis di formulir 

pendaftaran  bahwa 

nasabah tabungan 

wadi’ah akan 

mendapatkan bonus 

setiap bulannya yang 

langsung di bukukan 

Belum sesuai.  
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kedalam buku tabungan. 

Bonus tabungan wadi’ah 

diberikan kepada nasabah 

sebagai imbalan jasa 

karena nasabah sudah 

mengijinkan dananya 

dikelola untuk kegiatan 

pembiayaan.  

  

Penerapan tabungan wadi’ah yang ada di BMT Surya Asa Artha 

sepenuhnya belum sesuai dengan fatwa DSN MUI 

No.02/DSNMUI/IV/2000. Ketidaksesuaian tersebut yaitu pada pemberian 

bonus tabungan wadi’ah. Pada BMT Surya Asa Artha bonus diisyaratkan 

di awal pembukaan tabungan dan tercatat dalam formulir pendaftaran. Hal 

ini tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI, seharusnya bonus tidak boleh 

diisyaratkan di awal pembukaan dan langsung dicatat kedalam buku 

tabungan nasabah, maka apabila BMT Surya Asa Artha mengalami 

kerugian ‘athaya (bonus) harus tetap diberikan kepada anggota. 

 Kemudian perhitungan bonus tabungan wadi’ah  yang 

dilaksanakan di BMT Surya Asa Artha belum sesuai dengan Fatwa DSN 

MUI. Perhitungan bonus yang diterapan BMT Surya Asa Artha yaitu:  

Bonus yang diterima = Presentase bonus x Saldo rata-rata  

   nasabah 1 bulan 

 

Persamaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

DSN-MUI yang menyebutkan bahwa perhitungan bonus tabungan 
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wadi’ah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menggunakan tiga metode 

yaitu: 

a. Bonus wadi’ah metode saldo terendah.  

b. Bonus wadi’ah metode saldo rata-rata harian. 

c. Bonus wadi’ah metode saldo harian 

 

Tabel 4.6 

Perbandingan bonus tabungan wadi’ah di BMT Surya Asa Artha 

dengan Fatwa DSN MUI No.02/DSN/MUI/IV/2000 

Nama 

Nasabah  
Bulan  

BMT Surya Asa Artha  

 

Fatwa DSN MUI 

No.02/DSNMUI/IV/2000 

Rumus 

perhitungan 

bonus 

wadi’ah di 

BMT Surya 

Asa Artha 

 

Bonus yang 

diperoleh 

nasabah 

 

 

Rumus 

perhitungan 

bonus wadi’ah 

menurut fatwa 

DSN MUI 

 

Bonus yang 

diperoleh 

nasabah 

 
 

Bapak 

Bowo R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Januari  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentase 

bonus x saldo 

rata-rata 1 
bulan 

 

 

 

Rp.467,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonus wadi’ah 

metode saldo 

terendah 

= Tarif bonus 

wadi’ah x 

saldo terendah 

bulan yang 

bersangkutan 

Rp.9.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
       

Bonus wadi’ah 

metode saldo 

rata-rata harian  

 

= Tarif bonus 

wadi’ah x 

saldo rata-rata 

harian bulan   

 

 Rp.362,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Bonus wadi’ah 

metode saldo 

harian 

= Tarif bonus 

wadi’ah x 

saldo harian x 

hari efektif 

Rp.1.800 
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Februari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentase 

bonus x saldo 

rata-rata 1 

bulan 

 

 

 

 

 

 Rp. 613,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonus wadi’ah 

metode saldo 

terendah 

= Tarif bonus 

wadi’ah x 

saldo terendah 

bulan yang 

bersangkutan 

 Rp.11.300 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Bonus wadi’ah 

metode saldo 

rata-rata harian 

= Tarif bonus 

wadi’ah x 

saldo rata-rata 

harian bulan   

 Rp.459,9 

 

 

 

 

     

Bonus wadi’ah 

metode saldo 

harian 

= Tarif bonus 

wadi’ah x 

saldo harian x 

hari efektif 

 

Rp.1.575 

 

 

 

 

 

 

 

Ibu 

Samijem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Januari  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentase 

bonus x saldo 

rata-rata 1 
bulan 

 

 

 

Rp.3.570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonus wadi’ah 

metode saldo 

terendah 

= Tarif bonus 

wadi’ah x 

saldo terendah 

bulan yang 

bersangkutan 

Rp.58.819,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
       

Bonus wadi’ah 

metode saldo 

rata-rata harian  

 

= Tarif bonus 

wadi’ah x 

saldo rata-rata 

harian bulan   

 

 Rp.2.187,71 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Bonus wadi’ah 

metode saldo 

harian 

= Tarif bonus 

wadi’ah x 

saldo harian x 

hari efektif 

Rp.9.500 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
Februari 

 

 

 

 

Presentase 

bonus x saldo 

rata-rata 1 

bulan 

 

 

 Rp. 4.122,1 

 

 

 

 

 

Bonus wadi’ah 

metode saldo 

terendah 

= Tarif bonus 

wadi’ah x 

saldo terendah 

 Rp.68.069,3 
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bulan yang 

bersangkutan 

 

 

 

        

Bonus wadi’ah 

metode saldo 

rata-rata harian 

= Tarif bonus 

wadi’ah x 

saldo rata-rata 

harian bulan  

  

 Rp.2.797,1 

 

 

 

 

 

    

Bonus wadi’ah 

metode saldo 

harian 

= Tarif bonus 

wadi’ah x 

saldo harian x 

hari efektif 

Rp.9.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.6  terlihat bahwa jumlah bonus berdasarkan 

perhitungan BMT Surya Asa Artha lebih kecil dibandingkan dengan bonus 

berdasarkan perhitungan Fatwa DSN MUI. Hal tersebut dikarenakan 

perhitungan bonus tabungan wadi’ah  yang dilaksanakan di BMT Surya 

Asa Artha berbeda dengan Fatwa DSN MUI.   


