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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  Masalah 

Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi 

utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa 

pengiriman uang. Fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima 

deposito, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian 

yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat islam, bahkan sejak zaman Rasulullah 

Saw.
1
 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008, bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau 

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup makyat. Dari definisi 

berikut kita dapat mengetahui bahwa bank mempunyai peranan penting dalam 

sebuah negara karena bank merupakan lembaga perantara keuangan (Financial 

Intermediary) yaitu menghimpun dana dari pihak yang mengalami kekurangan 

dana (Deficit Unit) yang diajukan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.
2
 

Perbankan merupakan inti dari sistem keuangan pada tiap Negara, yang  

juga berperan sangat vital dalam aktivitas perdagangan internasional serta 

pembangunan nasional. Bank juga merupakan salah satu kunci keberhasilan 

perekonomian suatu negar. Sehingga apabila perbankan disuatu negara berjalan 

                                                           
1
Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan keuangan, (Jakarta: PT. Raja 
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dengan baik maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dinegara 

tersebutpun akan baik dan akan berdampak pula pada kesejahteraan masyarakat. 

Untuk mewujudkan semua itu maka harus diupayakan agar lembaga perbankan 

selalu dalam kondisi yang sehat, tumbuh dan berkembang kearah yang lebih baik. 

Berkembangnnya bank-bank sayriah di negara-negara Islam berpengaruh 

ke Indonesia. Istilah bank syariah ini adalah ciri khas indonesia yang tidak 

dijumpai di negara lain. Di tempat lain, lembaga ini disebut “Bank Islam” (Islamic 

Bank). Di indonesia, Trem bank Islam telah mengalami Kontektualisasi sehingga 

muncul nama bank syariah. Hal ini terkait dengan tradisi menegakan syariat 

seperti yang di isyaratkan dalam naskah piagam jakarta. Di lihat dari dimensi 

peraturan perundang-undangan, penamaan bank syariah adalah wujud dari sikap 

taat astas, yaitu bahwa secara teknis yuridis, undang-undang menyebut bank yang 

operasinya berdasarkan perinsip syariah dengan, bank berdasarkan prinsip bagi 

hasil (Loss and Profit Sharing). Istilah ini kemudian direvisi sehingga menjadi 

bank berdasarkan prinsip syariah. Belakangan bank ini di sebut bank syariah 

karena berpedoman kepada ketentuan syariah islam.
3
  

Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar 

ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut 

adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. 

Amien Azis, dan lain-lain.
4
 Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas 

telah diwujudkan. Di antaranya adalah Baitut Tamwil-Salman, Bandung, yang 
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 Atang Abd. Hakim, Fiqih Perbankan Syariah (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm 

40. 
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Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema 

Insani, 2001), hlm 25. 
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sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam 

bentuk koperasi, yakni koperasi Ridho Gusti. Akan tetapi, prakarsa lebih khusus 

untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilaksanakan pada tahun 1990. 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 

menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, 

Jawa barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah 

Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 

1990. Berdasarkan amanat Munas IV NUI, dibentuk kelompok kerja untuk 

mendirikan bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang disebut Tim perbankan 

MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. 

Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia 

(BMI) sebagai hasil kerja Tim MUI tersebut di atas. Akte Pendirian PT Bank 

Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat 

penandatangani akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham 

sebanyak Rp84 miliar. Pada tanggal 3 November 1991, dalam acara silaturahmi 

Presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total modal disetor awal sebesar 

Rp106.126.382.000,00. Dengan modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, 

Bank Muamalat Indonesia telah memiliki lebih 45 outlet yang tersebar di Jakarta, 

Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makasar.
5
 

Pada mulanya tabungan adalah merupakan simpanan sementara, yaitu 

simpanan untuk menunggu, apakah ia untuk investasi, untuk keperluan sehari-

hari, atau untuk konsumsi yang dapat di tarik sewaktu-waktu dalam bentuk Giro. 

                                                           
5
 Bank Muamalat, Annual Report (Jakarta: 1999). 
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Namun sejal tahun 1989 pengertian ini bergeser sejarah dengan SE BI 

No.22/133/UPG tanggal 1 Desember 1989. Keuntungan tabungan sesuai dengan 

SE BI dan SK Dir. BI, di antaranya ialah: (1) ketentuan penyelenggaraan 

tabungan di terapkan sendiri oleh masing-masing bank, dan bank penyelengara 

tabungan di perkenalkan untuk menetapkan: sistem pelayanan, Frekuensi 

pengambilan, tingkat suku bunga, cara perhitungan bunga, pemberian Intensif, 

undian, dan nama tabungan; (2) tabungan hanya dalam rupiah; (3) penarikan dapat 

di lakukan dengan mendatangi bank atau ATM, dan tidak dapat di tarik dengan 

cek, Bilyet Giro atau surat perintah pembayaran lain yang sejenis.
6
 

Bank syariah dituntut untuk melakukan pengelolaan dananya secara 

efesien dan efektif, baik atas dana-dana dikumpulkan dari masyarakat seperti dana 

pihak ketiga (DPK) yang terdiri dari giro yang menggunakan perinsip Wadiah, 

dan tabungan yang menggunakan prinsip Wadiah serta dana modal pemilik atau 

pendiri bank syariah maupun atas pemanfaatan atau penanaman dana tersebut, 

sehingga simpanan Wadiah yang merupakan salah satu sumber dana pihak ketiga 

yang dapat mempengaruhi beban bonus pada bank tersebut. 

Salah satu perinsip yang di lakukan bank syariah dalam memobilisasi 

dana adalah dengan menggunakan perinsip titipan di antaranya giro Wadiah, dan 

tabungan Wadiah. giro Wadiah simpanan berupa giro berdasarkan akad Wadiah, 

giro Wadiah adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari 

nasabah dalam bentuk rekening giro (current account) untuk keamanan dan 

kemudahan pemakaiannya. Sedangkan tabungan Wadiah adalah tabungan yang di 
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jalankan berdasarkan akad Wadiah, yakni titipan atau simpanan murni dari satu 

pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus di jaga dan 

dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.
7
 

Bank syariah diprbolehkan memberi Insensif berupa bonus (Bonus titipan 

Wadiah) dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak 

ditetapkan dalam nominal atau presentase secara Advence, tetapi betul-betul 

merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank.
8
 Bonus Wadiah sama sekali 

berbeda dengan bunga, baik dalam perinsip maupun sumber pengambilan. Dalam 

praktiknya nilai nominalnya mungkin akan lebih kecil, sama, atau lebih besar dari 

nilai suku bunga. Hal ini karena semakin besar nilai keuntungan yang diberikan 

kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin Efesien pula pemanfaatan dana 

tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan. 

Berdasarkan adanya giro Wadiah dan tabungan Wadiah menjadi sumber 

pendapatan bank dimana dari hasil giro dan tabungan menghasilakan Margin 

keuntungan yang dapat mempengaruhi beban bonus Wadiah bank. Ini terjadi 

karena giro Wadiah dan tabungan Wadiah tersebut menjadi salah satu kegiatan 

utama yang memberi pengaruh terhadap beban bonus Wadiah. Dimana beban 

bonus Wadiah bank merupakan salah satu pencapaian kinerja yang mencerminkan 

tingkat operasi aktivitas perusahaan selama periode tertentu. 

Berdasarkan penelitian ini peneliti bermaksud meneliti Pengaruh Jumlah 

Giro Wadiah dan Jumlah Tabungan Wadiah Terhadap Jumlah Beban Bonus 

Wadiah dari tahun 2014-2016. Penelitian ini berdasarkan data yang 

dipublikasikan oleh Bank Indonesia tahun 2014-2016. 

                                                           
7
 Muhammad Syafii Antonio, Op.Cit, hlm 85. 

8
 Ibid, hlm 87. 
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Tabel 1.1 

Giro Wadiah ,Tabungan Wadiah dan Beban Bonus Wadiah pada PT. Bank 

Mega Syariah Periode 2014-2016. 

Tahun Triwulan Giro Wadiah Tabungan Wadiah Beban Bonus 

Wadiah 

giro 

Wadiah 

Selisih tabungan 

Wadiah 

Selisih beban 

bonus 

Wadiah 

Selisih 

2014 I 347,374 0 928.293 0 53809 0 

II 314,770 (9,39) 779,018 (16,08) 100,701 87,15 

III 575,208 82,74 679,614 (12,76) 146,349 45,33 

IV 209,219 (63,63) 702,913 3,43 183,997 25,72 

2015 I 322,413 54,10 565,588 (19,54) 25.028 (86,40) 

II 316,750 (1,76) 469,210 (17,04) 47,447 89,58 

III 243,680 (23,07) 323,282 (31,10) 62,301 31,31 

IV 158,938 (34,78) 361,721 11,89 78,194 25,51 

2016 I 178,679 12,42 302,097 (16,48) 18,014 (76,96) 

II 238,188 33,30 260,587 (13,74) 29,552 64,05 

III 291,992 22,59 456,018 75,00 39,169 32,54 

IV 226,731 (22,35) 298,717 (34,49) 48,318 23,36 

Sumber. Laporan Keuangan Publikasi PT. Bank Mega Syariah priode 2014-2016 yang telah diolah 

(www.bi.go.id) 

Berdasarkan data Tabel 1.1 di atas mengenai keadaan yang sesungguhnya 

di PT.Bank Mega Syariah, bahwa pada triwulan II 2014 adanya penurunan giro 

Wadiah sebesar 9,39% dan tabungan Wadiah sebesar 16.08%, sedangkan beban 

bonus Wadiah mengalami kenaikan sebesar 87,15%. Pada triwulan III 2014 

adanya Penurunan tabungan Wadiah sebesar 12,76%, sedangkan beban bonus 

Wadiah mengalami kenaikan sebesar 45,33%. Pada triwulan IV 2014 adanya 
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penurunan giro Wadiah 63,63%, sedangkan beban bonus Wadiah mengalami 

penurunan sebesar 25,72%. 

Berdasarkan pada triwulan I 2015 adanya kenaikan giro Wadiah sebesar 

54,10%, sedangkan beban bonus Wadiah mengalami penurunan sebesar 86,40%. 

pada triwulan II 2015 adanya penurunan giro Wadiah sebesar 1,76%, dan 

tabungan Wadiah sebesar 17,04%, sedangkan beban bonus Wadiah mengalami 

kenaikan sebesar 89,58%. Pada triwulan III 2015 adanya penurunan giro Wadiah 

sebesar 23,07%, dan tabungan Wadiah sebesar 31,10%, sedangkan beban bonus 

Wadiah mengalami kenaikan sebesar 31,31%. Pada triwulan IV 2015 adanya 

penurunan giro Wadiah sebesar 34,78%, sedangkan beban bonus Wadiah 

mengalami kenaikan sebesar 25,51%.  

Berdasarkan pada triwulan I 2016 adanya kenaikan giro Wadiah sebesar 

12,42%, sedangkan beban bonus Wadiah mengalami penurunan sebesar 76,96%. 

Pada triwulan II 2016 adanya penurunan tabungan Wadiah sebesar 1374%, 

sedangkan beban bonus Wadiah mengalami kenaikan sebesar 64,05%. Pada 

triwulan IV 2016 adanya penurunan giro Wadiah sebesar 22,35%, dan tabungan 

Wadiah sebesar 34,49%. Sedangkan beban bonus Wadiah mengalami kenaikan 

sebesar 23,36%. 

Menurut Ascarya (2006) akad dan produk bank syariah tidak terlepas 

dari konsep keuntungan dalam Islam. Dalam Islam, sesuai dengan penuturan Ibnu 

Arabi bahwa transaksi ekonomi tanpa unsur ‘iwad sama dengan riba. ‘Iwad dapat 

dipahami sebagai Equivalent Counter Value yang berupa resiko (ghurmi), kerja 

dan usaha (kasb) dan tanggung jawab (daman). Berdasarkan hal tersebut apabila 

dilihat dari sisi resiko Bank Syariah akan menanggung resiko lebih besar berupa 
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kelebihan likuiditas dan tanggung jawab yang lebih besar karena jumlah nasabah 

tabungan Wadiah yad-dhamanah mendominasi sebesar 90,64% dari keseluruhan 

nasabah produk tabungan, maka dengan resiko dan tanggung jawab yang lebih 

besar Bank Syariah akan memberikan bonus atau return kepada nasabah yang 

lebih besar pula.
9
 

Padahal menurut teori dengan adanya kenaikan giro Wadiah dan 

tabungan Wadiah, pasti diikuti oleh kenaikan beban bonus Wadiah  begitupun 

sebaliknya. Karena semakin banyak bank menerima dana simpanan dari nasabah 

maka akan semakin banyak pula bank mengeluarkan  dana tersebut. Itupun bagai 

mana kebijakan bank tersebut, jikalau bank tersebut ingin meningkatkan 

profitabilitas yang tinggi maka bank harus memberi bonus atau hadiah kepada 

nasabahnya, khususnya tabungan Wadiah. Setelah dihitung oleh penulis maka 

dapat dilihat grafik perkembangan giro Wadiah, tabungan Wadiah, dan beban 

bonus titipan Wadiah. Sebagai mana dijelaskan pada peneliti sebelumnya yang 

menyatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan tabungan Wadiah terhadap 

bonus Wadiah. Dengan menyatakan tabungan Wadiah dan giro Wadiah diikuti 

dengan meningkatnya porsi bonus Wadiah.
10

  

Dalam hal ini terdapat ketidak sesuian antara teori dengan peraktiknya 

dilapangan, dimana kondisi dilapangan itu menunjukan bahwa dimana giro 

Wadiah, tabungan Wadiah dan beban bonus Wadiah tidak sama-sama mengalami 

kenaikan begitupun sebaliknya.  

                                                           
9 Ascarya,“Akad& Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara”,( 

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2006) 
10

 Muzayyan Nugroho,”Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin 

Murabahah Dan Dana Simpanan Wadiah Terhadap Bonus Wadiah”, Skripsi, (Yogyakarta:UIN 

KJ, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2010), hlm 86. 
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Perkembangan Giro Wadiah, Tabungan Wadiah dan Beben Bonus 

Titipan Wadiah. PT. Bank Mega Syariah dapat dilihat dari grafik dibawah ini: 

 

 

Gambar 1.1 

Giro Wadiah ,Tabungan Wadiah dan Beban Bonus Wadiah pada PT. Bank 

Mega Syariah Periode 2014-2016. 

Sumber. Laporan Keuangan Publikasi PT. Bank Mega Syariah priode 2014-2016 yang telah 

diolah (www.bi.go.id) 

Berdasaekan Grafik 1.1 di atas dapat dilihat perkembangan giro Wadiah, 

tabungan Wadiah, dan beban bonus Wadiah dari tahun 2014-2016 terus 

mengalami naik trurun atau Berfluktuasi cukup setabil disetiap periodenya. Data 

di atas menunjukan giro Wadiah, tabungan Wadiah, dan beban bonus Wadiah. di 

PT. Bank Mega Syariah. Awal tahun 2014 pada triwulan I tabungan Wadiah 

sangat meningkat diikiti meningkatnya giro Wadiah hal ini berarti pada awal 

tahun tersebut bank memperoleh dana simpanan dari nasabah yang meningkat. 

Sedangkan beban bonus Wadiah mengalami penurunan. Adapun yang menjadi 
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permasalahan menurut teori apabila giro Wadiah dan tabungan Wadiah meningkat 

maka laba operasional pun akan ikut meningkat. Hal serupa terjadi giro Wadiah 

dan tabungan Wadiah triwulan I tahun 2015 mengalami kenaikan sedangkan  

beban bonus Wadiah menurun. sedangkan triwulan I,III, dan IV tahun 2016 giro 

Wadiah dan tabungan Wadiah mengalami peningkatan sedangkan beban bonus 

Wadiah mengalami penurunan.  

Dari paparan diatas terjadi fluktuasi antara giro Wadiah, tabungan 

Wadiah, dan beben bonus Wadiah yang tampaknya menimbulkan keterkaitan. 

Maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul: Pengaruh 

Jumlah Giro Wadiah dan Jumlah Tabungan Wadiah Terhadap Jumlah Beban 

Bonus  Wadiah PT. Bank Mega Syariah Periode 2014-2016. 

 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas sangat diperlukan sekalai melakukan 

penelitian untuk mengetahui pengaruh Jumlah Giro Wadiah Dan Jumlah 

Tabungan Wadiah Terhadap Jumlah Beban Bonus Wadiah Pada Bank Mega 

Syariah Bulan Maret 2014-Desember 2016 diantaranya untuk perolehan 

keuntungan. Profitabilitas yang rendah menggambarkan kinerja keuanagn bank 

yang rendah. Jika terus dibiarkan maka akan berdampak pada kepercayaan 

masyarakat terhadap bank. Pencapaian profitabilitas PT. Bank Mega Syariah 

tahun 2014-2016 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka dapat di rumusan 

masalahnya, sebagai berikut: 
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1. Seberapa besar pengaruh jumlah giro Wadiah terhadap Jumlah beban bonus 

Wadiah secara parsial pada PT. Bank Mega Syariah tahun 2014-2016? 

2. Seberapa besar pengaruh jumlah tabungan Wadiah terhadap jumlah beban 

bonus Wadiah secara parsial pada PT. Bank Mega Syariah tahun 2014-2016? 

3. Seberapa besar pengaruh jumlah giro Wadiah dan Jumlah tabungan Wadiah 

terhadap Jumlah beban bonus Wadiah pada secara Simultan PT. Bank Mega 

Syariah tahun 2014-2016? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu kepada latar belakang dan runusan masalah yang telah 

diuraikan diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan beberapa tujuan 

diantaranya: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah giro Wadiah terhadap 

jumlah beban bonus Wadiah PT. Bnak Mega Syariah tahun 2014-2016; 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah tabungan Wadiah 

terhadap jumlah beban bonus Wadiah pada PT. Bank Mega Syariah tahun 

2014-2016; 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah giro Wadiah dan 

jumlah tabungan Wadiah terhadap jumlah beban bonus Wadiah pada PT. 

Bank Mega Syariah tahun 2014-2016; 
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D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini, diharapkan memiliki beberapa kegunaan baik 

kegunaan akademis dan kegunaan praktis. 

1. Kegunaan Akademis 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam hal pengembangan ilmu 

ekonomi, khususnya pada ilmu manajemen keuangan syariah. Hasil penelitian ini 

juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan pada penelitian-

penelitian yang selanjutnya yang berkaitan dengan jumlah giro Wadiah dan 

jumlah tabungan Wadiah terhadap jumlah beban bonus  Wadiah. 

2. Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi 

pemimpin, pihak manajemen bank, dan para nasabah bank untuk mengevaluasi 

seberapa besar pengaruh jumlah giro Wadiah dan jumlah tabungan Wadiah 

terhadap jumlah beban bonus Wadiah di suatu bank, dan dapat menjadi suatu 

perhitungan dalam pengambilan keputusan strategi keuangan agar dapat 

menghasilkan jumlah giro, tabungan, dan beban bonus, yang maksimal. 


