
i 
 

PENGARUH  TABUNGANWADI’AH DAN GIRO WADI’AH TERHADAP 

LABA BERSIH PADA BANK BRI SYARIAH  PERIODE 2011-2015 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S,E.)  

 

 

 

Oleh 

Andi Sarifudin 

NPM : 1351020103 

 

Program Studi : Perbankan Syariah 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI LAMPUNG 

1438H/2017M 

  



ii 
 

 

PENGARUH  TABUNGANWADI’AH DAN GIRO WADI’AH TERHADAP 

LABA BERSIH PADA BANK BRI SYARIAH  PERIODE 2011-2015 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S,E.)  

 

 

Oleh 

Andi Sarifudin 

NPM. 1351020103 

 

Program Studi : Perbankan Syariah 

 

 

Pembimbing I : Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M.,Akt.,CA 

Pembimbing II  : Ridwansyah, S.E., M.E.Sy. 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI LAMPUNG 

1438H/2017M 



iii 
 

PERNYATAAN ORISINILITAS/KEASLIAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama     : Andi Sarifudin 

NPM      : 1351020103 

Program Studi   : Perbankan Syariah 

Tempat / Tanggal Lahir  : Tanjungrejo, 27 juli 1993 

Alamat     :Tanjungrejo RT/RW 001. Kec. Pulau Panggung Kab.  

  Tanggamus. 

 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa sekripsi yang berjudul PENGARUH  

TABUNGAN WADI’AH DAN GIRO WADI’AH TERHADAP LABA BERSIHPADA 

BANK BRI SYARIAH  PERIODE 2011-2015adalah benar-benar karya asli saya, 

kecuali yang disebut sumbernya. Apabila terdapat kesalahan kekeliruan didalamnya 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. 

 

 

Bandar Lampung, 2017 

Yang Menyatakan 

 

 

 

 

 

Andi Sarifudin 

NPM: 1351020103 

  



iv 
 

ABSTRSAK 

PENGARUH  TABUNGANWADI’AH DAN GIRO WADI’AH TERHADAP 

LABA BERSIH PADA BANK BRI SYARIAH  PRIODE 2011-2015 

Oleh 

Andi Sarifudin 

 

Bank BRISyariah merupakan bank yang melakukan kegiatanya dengan prinsip 

syariah, berdasarkan perhitungan asset, saat ini PT Bank BRISyariah menduduki peringkat 

ketiga dalam kategori bank syariah. Angka ini dilandasi oleh pesatnya pertumbuhaan dari 

sisi asset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana dari pihak ketiga. Dengan berfokus pada 

segmen menengah bawah dan mikro, Bank BRISyariah menargetnya menjadi Bank ritel 

modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. tabungan 

wadi’ah dan giro wadi’ah merupakan suatu produk pemnghimpun dana yang langsung 

dari masyarakat, dimana produk ini sangat diminati oleh masyarakat untuk menitipkan 

dana di bank BRISyariah. Dengan mengunakan akad wadi’ah, maka masyarkat dapat 

mengambildana kapan saja sesuai kehendaknya. Bagi Bank dengan menggunakan akad 

wadi’ah, maka bank dapat menggunakan dana nasabah untuk digunakan sebagai usaha 

agar dapat menghasilkan laba.  

Rumusan masalah dari penelitian ini adakah hubungan yang positif dan signifikan 

antara tabungan wadi’ah dan giro wadi’ah terhadap laba bersih bank BRISyariah? 

Seberapa besar pengaruh tabungan wadi’ah dan giro wadi’ah terhadap laba bersih bank 

BRISyariah? Untuk mengetahui hubungan positif dan signifikan antara tabungan wadi’ah 

dan giro wadi’ah terhadap laba dan untuk mengetahui seberapa besar  pengaruh tabungan 

wadi’ah dan giro wadi’ah terhadap laba bank BRISyariah. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang 

bersifatasosiatif dan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan BRI Syariah 

periode 2011-2015. Tehnik pengumpulan sampel menggunakan purposive sampling, 

proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis linier sederhana, uji 

normalitas, uji t, dan uji koefisien determinasi (r2) dengan jumlah tabungan dan giro 

wadi’ah sebagai variabel independen dan laba bersih bank BRISyariah sebagai variabel 

dependen.  

Hasil analisis menunjukan bahwa dana wadi’ah (tabungan dan giro) memiliki 

hubungan yang positif terhadap laba bersih PT Bank BRISyariah, namun tidak 

berpengaruh yang signifikanterhadap laba bersih Bank BRISyariah dan hanya memiliki 

nilai koefisien determinasi sebesar 4,80%. Meskipuntabungan dan giro 

wadi’ahtidakterujisignifikan terhadap laba, namunbankbisa mendapatkan keuntungan dari 

hasil pengambilan biaya administrasi dan serta pemanfaatandana untukpembiyaan jangka 

pendekdengan memaksimalkan dana yang terhimpun, agar laba yang diperoleh semakin 

meningkat. 

Kata Kunci : Tabungan wadi’ah, Giro wadi’ah dan Laba Bersih.  
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Dituliskataperkata,atauditulismenurutbunyiataupengucapannyadalam rangkaian 

tersebut. 

Contoh :                         ditulis Syaikh al-Islām atau Syaikhul-Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

 

Penjelasan judul diperlukan dalam upaya memberikan batasan-batasan 

yang jelas dan pasti, dengan meletakan masing-masing kata sesuai dengan 

maknanya. Dari sini kemudian akan ditarik satu pengertian sesuai dengan 

penulis maksudkan, sehingga dengan penjelasan ini dapat dihindari 

kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini. Dengan penegasan tersebut 

diharapkan tidak akan terjadi kekeliruan terhadap pemaknaan judul dari 

beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses 

penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun skripsi 

ini berjudul: 

“PENGARUH TABUNGAN WADI’AH DAN GIRO WADI’AH 

TERHADAP LABA BERSIH PADA BANK BRI SYARIAH  PERIODE 

2011-2015” 

 

Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut 

sebagai berikut : 

1. Pengaruh adalah kekuatan yang ada atau timbul dari sesuatu, seperti 

orang, benda yang turut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan 

seseorang.
1
 

                                                           
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahsa Indonesia, (Jakarta : Gramedia, 

2011), hlm. 58. 
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2. Tabungan adalah simpanan yang penarikanya hanya dapat dilakukan 

menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan 

cek/bilyet giro, dan/atau alat lainya yang dipersamakan dengan itu.
2
 

3. Giro adalah simpanan yang penarikanya dapat dilakukan setiap saat 

dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainya, 

atau dengan pemindahbukuan.
3
 

4. Akad wadi’ah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik 

kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang 

menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-

waktu.
4
 

5. Laba bersih adalah kelebihan penghasilan dari semua biaya-biaya suatu 

usaha. (profit).
5
 

6. Bank BRISyariah adalah sebuah bank yang bergerak di bidang perbankan 

syariah. Bank ini mendapat ijin operasi dari Bank Indonesia pada tanggal 

16 Oktober 2008.
6
 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diperjelas kembali bahwa yang 

dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh produk tabungan wadi’ah dan giro wadi’ah terhadap laba 

Bank BRISyariah dan mengukur seberapa besar pengaruh produk tabungan 

wadi’ah dan giro wadi’ah terhadap laba Bank BRISyariah. 

                                                           
2
Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 

2014, hlm.35. 
3
Ibid. hlm. 32. 

4
Ibid. hlm.32. 

5
Robert Marshall dan Miranda,Kamus Populer Uang dan Bank (Jakarta : 

Ladangpustaka & Intimedia, 2003), hlm. 73. 
6
www.brisyariah.co.iddiakses pada 10 Desember 2016, Pukul 09:47 WIB. 

http://www.brisyariah.co.id/
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B. Alasan Memilih Judul  

Adapun dipilihnya judul penelitian ini, yaitu dengan alasan sebagai 

berikut : 

1. Secara Objektif 

Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang “Pengaruh 

Tabungan Wadi’ah dan Giro Wadi’ah Terhadap Laba Bank BRISyariah  

Priode 2011-2015”.Bank BRISyariah merupakan bank yang melakukan 

kegiatanya dengan prinsip syariah, berdasarkan perhitungan asset, saat 

ini PT Bank BRISyariah menduduki peringkat ketiga dalam kategori 

bank syariah. Angka ini dilandasi oleh pesatnya pertumbuhaan dari sisi 

asset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana dari pihak ketiga. Dengan 

berfokus pada segmen menengah bawah dan mikro, Bank BRISyariah 

menargetnya menjadi Bank ritel modern terkemuka dengan berbagai 

ragam produk dan layanan perbankan.
7
 

Mengapa dipilih variabel Tabungan wadi’ah dan Giro wadi’ah 

sebagai variabel independen dalam penelitian ini. Dikarenakan tabungan 

wadi’ah dan giro wadi’ah merupakan suatu produk pemnghimpun dana 

yang langsung dari masyarakat, dimana produk ini sangat diminati oleh 

masyarakat untuk menitipkan dana di bank BRISyariah. Dengan 

mengunakan akad wadi’ah, maka masyarkat dapat mengambildana kapan 

saja sesuai kehendaknya. Bagi Bank dengan menggunakan akad wadi’ah, 

                                                           
7
www.brisyariah.co.id diakses pada 29 Desember 2016, pukul 06:30 WIB 

http://www.brisyariah.co.id/


4 
 

maka bank dapat menggunakan dana nasabah untuk digunakan sebagai 

usaha agar dapat menghasilkan laba.  

Kemudian setiap perusahaan pastinya bertujuan untuk 

memperoleh laba, begitu juga perbankan syariah selain untuk 

kemaslahatan umat perbankan syariah juga bertujuan untuk memperoleh 

laba.  

2. Secara subjektif  

Adapun alasan subjektif peneliti melakukan penelitian ini 

dikarenakan banyak refrensi pendukung dari skripsi yang akan diteliti, 

sehingga mempermudah peneliti melaksanakan tugasnya untuk 

melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan skripsi ini kedepanya. 

Disamping itu judul yang diajukan ini sesuai dengan disiplin ilmu yang 

penulis miliki sebagai Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

 

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki populasi 

penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut badan pusat statistik, sensus 

penduduk tahun 2016 penduduk Indonesia yang mencapai hingga 87,2%,  

pada saat ini diperkirakan jumlah umat muslim mencapai 207 juta jiwa. 

Jumlah yang besar ini mengimplikasikan bahwa mayoritas populasi penduduk 

di Indonesia memeluk agama islam.
8
SEVP Finance and Strategy Bank 

                                                           
8
www.bps.co.idBadan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 2016. Di Akses pada Pukul 

20.30 WIB Tanggal 7 Februari 2016. 

http://www.bps.co.id/
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Mandiri Syariah penguasaan pangsa pasar bank syariah di Industri perbankan 

Nasional masih kalah jauh dengan Bank Konvensional, pangsa pasar bank 

syariah di Indonesia baru mencapai 5,0%. Ternyata tidak menjadikan 

perbankan syariah di Indonesia menjadi nomor satu. Hal ini amat 

disayangkan karena potensi yang dimiliki Indonesia sebetulnya cukup besar. 

Seharusnya dengan populasi muslim terbanyak dunia itu berbanding lurus 

dengan kejayaan perbankan syariah di Indonesia. Sebagai seorang Islam tidak 

hanya dalam bentuk ritual ibadah semata, tetapi juga meliputi segala aspek 

kehidupan baik dari aktivitas perbankan, politik, ekonomi dan sebagainya. 

Hal ini disebabkan karena banyak faktor, seperti sosialisasi yang kurang 

maksimal dan produk yang kurang kompetitif, sehingga masyarakat tidak 

tertarik untuk menyimpan dananya di Bank Syariah.
9
 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit atau bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. Dengan mendasarkan pengertian bank Undang-Undang No. 21 

Tahun 2008 tentang perbankan syariah tampak bahwa bank adalah lembaga 

keuangan yang berfungsi sebagai intermediasi keuangan.Dengan demikian 

dalam sebuah bank terdapat minimal dua macam kegiatan yaitu menghimpun 

dana dari masyarakat yang kelebihan dana (surplus unit) kemudian 

menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana (defisit unit).
10

 

                                                           
9
www.Koran-Jakarta.com/Perkembangan Perbankan Syariah pada tanggal  7Februari  

2016, Pukul 20:30 WIB 
10

 Khotibul Umam, Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembanganya di 

Indonesia  (Jakarta : PT RajaGarfindo Persada, 2016), hlm. 77. 

http://www.koran-jakarta.com/Perkembangan
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 Dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, 

disebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum dalam kegiatan 

perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 

kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga yang 

dimaksud adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI).Lembaga Keuangan Syariah telah berkembang saat ini, perkembangan 

Bank Syariah ditunjukkan dengan berbagai macam produk yang ditawarkan. 

Mulai dari produk penghimpunan dana, pembiayaan, dan jasa perbankan 

produk tersebut berguna untuk kelancaran operasional Bank Syariah dalam 

menjalankan usahanya dalam memperoleh laba.
11

 

Pada prinsipnya proses penghimpunan dana dari masyarkat hampir 

sama dengan perbankan konvensional, artinya dalam sistem perbankan 

syariah dikenal produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, sebagai 

sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Perbedaanya bahwa pada 

sistem perbankan syariah tidak dikenal adanya bunga sebagai kontraprestasi 

terhadap nasabah deposan, melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan 

bonus yang bergantung pada jenis produk yang dipilih oleh nasabah.
12

 

Tujuan utama dari kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana 

dari masyarakat adalah untuk memperoleh 

profitabilitasataulaba.Tujuaninimenjadikan banksyariahharusaktifdalam 

mencarisumber-sumberdanadarimana merekabisamemperolehnya.Bank 

syariah yang mampu bertahan sudahbisadipastikanmemilikistabilitaslabayang 

                                                           
11

Ibid. hlm.78. 
12

Ibid. hlm.79. 
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baik. Dalam menghasilkan laba, untukbanksyariahyang 

berlandaskanprinsipsyariah  tidaklah mudah. Selain bebasdari bunga, 

keberadaan banksyariah masihterasa asingdikalanganmasyarakat,sehingga 

dibutuhkan waktudan kreatifitas agar keberadaan bank syariahbisa 

diterimaoleh masyarakat saat ini. 

Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang 

melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam 

ekonomi islam. Tujuan ekonomi islam bagi bank syariah tidak hanya 

berfokus pada tujuan komersial yang tergambar pada pencapaian keuntungan 

maksimal, tetapi juga perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas 

bagi masyarakat. Kontribusi untuk turut serta dalam mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat tersebut merupakan peran bank syariah dalam 

melaksanakan fungsi sosial. Fungsi sosial yang paling tampak diantaranya 

diwujudkan melalui aktivitas penghimpunan dana, penyaluran Zakat, Infak, 

Sodaqoh dan Wakaf (ZISW).
13

 

Meskipun secara formal perkembangan perbankan Islam di Indonesia 

baru dimulai pada tahun 1992 dengan didirikanya Bank Muamalat. Kemudian 

pada tahun 1992 perkembangan perbankan islam mendapatkan angin segar 

seiring dengan dikeluarkanya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang 

menandai dimulainya era sistem perbankan Islam di Indonesia, meskipun 

pada saat itu belum disebutkan secara jelas akan konsep perbankan Islam, 

hanya disebutkan bank yang beroperasi dengan konsep bagi hasil, yaitu pada 

                                                           
13

Ibid, hlm. 16. 
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pasal 13 ayat (C).
14

 Kemudian dengan di sahkanya UU No. 21 Tahun 2008 

tentang perbankan Islam, diharapkan dapat mempercepat proses akselerari 

perkembangan perbankan Islam di Indonesia.
15

 

Pada tahun 2015 di Indonesia telah terdapat 12 unit Bank umum 

syariah, dengan jumlah kantor cabang 451 unit, jumlah Kantor cabang 

Pembantu 1.149 unit, dan jumlah Kantor Kas 176 unit. Perkembangan 

perbangkan syariah tersebut tidak terlepas dari pengaruh laba yang dicapai 

oleh Bank Syariah.
16

 Selain itu, faktor penting yang harus mampu dicapai 

bank adalah mencapaiprofitabilitas yang cukup karena tujuan setiap 

perusahaan pada umumnya adalah untukmemperoleh keuntungan (profit), 

oleh sebab itu manajeman struktur pendanaanmerupakan salah satu hal 

penting dalam rangka meningkatkan profitabilitas bagikemakmuran pemilik 

perusahaan. Hal tersebut hakekat dan tujuan pengaturanpendanaan yaitu 

untuk meningkatkan rentabilitas modal sendiri dan meningkatkankemampuan 

perusahaan untuk memberikan balasan jasa kepada investor.
17

 

Labaoperasionalmerupakankeuntunganyang diperolehdari 

kegiatanusaha utamasetelahdikurangidenganbiayaoperasionalpada periode 

tertentu.Labaoperasimerupakansuatupengukuranlaba perusahaan yang  

berasal dari aktivitas operasi yang masih berlangsung. Laba merupakan 

selisih antara laba kotor dan beban usaha disebut laba usaha(incomefrom 

                                                           
14

Nurul Huda dan Muhamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam  (Jakarta : Prenada 

Media Group, 2010), hlm. 34. 
15

Ibid. hlm. 37. 
16

www.ojk.go.id Diakses pada tanggal 10 desember 2016, Pukul 19:20 WIB 
17

Adiwarman Karim, BANK ISLAM Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta : PT 

RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 339. 

http://www.ojk.go.id/
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operation) atau labaoperasi(operatingincome).
18

 

Dana yangmerupakan sumber terbesar dan paling diandalkanoleh 

bank adalah dana pihak ketiga (DPK), yaitu dana darimasyarakat. Dana yang 

dihimpun tersebut akandisalurkan kembali dalam bentuk kredit sesuaidengan 

fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Bank yang baik, harus mampu 

menempatkan danayang diperoleh tersebut dalam bentuk penempatan yang 

paling menguntungkan. Maka dari itu seberapa banyak DPK yang bisa 

diserap oleh suatu bankmencerminkan tingkat kepercayaan 

masyarakatterhadap bank tersebut
19

 

Produk penghimpun dana yang dimiliki oleh bank syariah yaitu 

berupa giro wadi’ah, tabungan wadi’ah dan dengan prinsip mudarabah. Giro 

wadi’ah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadi’ah, yakni titipan 

murni yang setiap saat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam konsep 

produk giro wadi’ah, Bank Syariah menerapakan prinsip wadi’ah yad 

dhamanah, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak 

kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau 

barang titipan, untuk mengelola dana titipan tanpa mempunyai kewajiban 

memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun 

demikian, Bank Syariah diperkenankan memberikan bonus dengan catatan 

tidak disyaratkan sebelumnya.
20

 

                                                           
18

 SitiFatimah, PengaruhPertumbuhanSimpananDanaPihakKetigaDan 

PembiayaanTerhadapLabaOperasional,JurnalIlmu& RisetAkuntansiVol.3 No.11, 2014. 
19

 Reza  Dennyza Satriawan, Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Tabungan, Deposito Dan 

Giro) Dan Kredit Yang Disalurkan Terhadap Net Interest Margin (NIM) Pada Bank Jatim Jawa 

Timur, Jurnal JIBEKA Volume 9 Nomor 1 Februari 2015. 
20

Adiwarman Karim,Op. Cit.hlm. 340. 
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Tabungan wadi’ah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad 

wadi’ah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat 

sesuai dengan kehendak pemiliknya. Dalam konsep produk tabungan 

wadi’ah, Bank Syariah menerapakan prinsip wadi’ah yad dhamanah, yakni 

nasabah bertindak penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk 

menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipan, untuk mengelola 

dana titipan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari 

keuntungan pengelolaan dana tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank 

bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta 

mengembalikanya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank 

juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau 

pemanfaatan dana atau barang tersebut. Namun demikian, bank 

diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak 

disyaratkan di muka.
21

 

Ketentuan hukum mengenai akad wadi’ah dalam praktek perbankan 

syariah terdapat dalam Al-Qur’an surat An-Nisaa (4) : 58. 

 

 

 

Artinya :“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan 

amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya…”
22

 

 

 

                                                           
21

Ibid. hlm. 345-346 
22

Mushaf Al-Hilali. Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta : Insan Media Pustaka, Cetakan 

ke-4, 2013), hlm.87. 
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Al-Qur’an Surat Al-Baqarah (2) : 283 

 

 

Artinya :“…Jika sebagian kamu mempercayai sebagaian yang lain, 

hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan 

hendaklah ia bertaqwa kepada Allah,Tuhanya…”
23

 
 

 

 

 

Pada dasarnya kepercayaan adalah modal utama bagi seseorang untuk 

menitipkan dananya pada bank demi keamanan dana mereka dan memperoleh 

keleluasaan untuk menarik dananya sewaktu-waktu. Karena akad yang 

digunakan adalah akad wad’iah yad dhamanah, maka tidak ada keuntungan 

bagi hasil bagi nasabah, tetapi bank syariah dapat memberikan bonus yang 

langsung ditempatkan direkening nasabah dengan syarat tidak diperjanjikan 

di awal akad. Sifat dana tabungan wadi’ah yaitu bersifat titipan yang 

sewaktu-waktu dapat diambil oleh pemiliknya
24

. 

Bank syariah sangat dipengaruhi oleh kemampuanya dalam 

menghimpun dana dari masyarakat baik bersekala kecil maupun besar dengan 

masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan masalah bank 

yang paling utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat 

berfungsi sama sekali. Bank syariah melakukan kegiatan penghimpunan 

danaSumber-sumber yang dimiliki bank syariah merupakan modal yang 

digunakan bank syariah dalam menjalankan usahanya. Dari ketiga sumber 

dana yaitu dana sendiri, danapinjaman  dari luar dan dana pihak ketiga, 

                                                           
23

Ibid. hlm. 49. 
24

Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah (Bandung : Pustaka Setia, 2013), 

hlm. 30. 
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merupakan tumpuanbagi pengelolaan berbagai dana dan sumber dana terbesar 

yang dimiliki bank syariahdengan tujuan agar dapat menjalankan fungsinya 

dengan baik dalam memperoleh laba.
25

 

PT Bank BRISyariah merupakan bank yang melakukan kegiatannya 

dengan prinsip syariah, berdasarkan perhitungan asset, saat ini PT Bank 

BRISyariah menduduki peringkat ketiga dalam kategori bank syariah. Angka 

ini dilandasi oleh pesatnya pertumbuhaan dari sisi asset, jumlah pembiayaan 

dan perolehan dana dari pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen 

menengah bawah dan mikro, Bank BRISyariah menargetnya menjadi Bank 

ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan 

perbankan.Sesuai dengan visinya, saat ini Bank BRISyariah dalam 

mengembangkan bisnisnya yang berfokus kepada kegiatan menghimpun dana 

masyarakat dan kegiatan consumer berdasarkan prinsip syariah. 

Dibawah ini adalah  Neraca Bank BRISyariah  dari tahun 2011-2015. 

Tabel. 1.1  

Neraca Bank BRISyariah Tahun 2011-2015. 

(Jutaan Rupiah) 

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 

Aktiva 11.200.823 14.088.914 17.400.914 20.341.033 24.230.247 

Dana Pihak Ketiga 9.906.412 11.948.889 13.794.869 16.711.516 19.648.782 

Pembiayaan 9.170.300 11.403.000 14.167.362 15.691.430 16.660.267 

Laba 11.654 101.888 129.564 6.577 125.322 

Sumber : Laporan Keuangan Bank BRISyariah yang telah diolah. 

Di akses dari www.brisyariah.co.id pada 29 Desember 2016 

 

 

                                                           
25

 Nurul Huda dan Muhamad Heykal, Op.Cit. hlm. 86. 
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Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa asset yang dimiliki oleh 

Bank BRISyariah mengalami peningkat pertahunnya, BRISyariah 

membukukan aset sebesar Rp24,23 triliun pada tahun 2015, atau meningkat 

sebesar 19,1% dari Rp 20,34 triliun pada tahun 2014.Peningkatan aset 

tersebut menggunakan sumberdana terutama berasal dari dana pihak ketiga 

yangmeningkat 17,6% dari Rp16,71 triliun pada tahun 2014menjadi Rp19,65 

triliun pada tahun 2015. 

Sementara itu laba bersih pada tahunn 2015 tercatat sebesar Rp 125,32 

miliar atau mengalamikenaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2014 

sebesar Rp 6,57 miliar. Melambatnyapertumbuhan laba pada tahun 2014 yang 

mengalami penurunan sebesar 123,07 miliar disebabkanoleh kurang 

maksimalnya pemanfaatkan dana pihak ketiga untuk pembiayaan, 

dikarenakan rendahnyapermintaan pembiayaandari nasabah, kenaikan 

sukubunga,sertameningkatnya risiko pemberianpembiayaan.Kemudian, masih 

tingginya inflasi membuatdaya beli masyarakat juga ikut melemah. 

Akibatterjadinya  penurunan pada konsumsi rumahtangga, pembiayaan 

konsumsi yang secara cepat memberikan keuntungan bagi perbankan 

jugaberpotensi ikut tertekan. 

Salah satu akun Dana pihak ketiga Bank BRISyariah berupa simpanan 

wadi’ah yang mengalami peningkatanadalah kenaikan giro wadi’ah sebesar 

51,0% dari pada tahun 2015. Apabila dilihat secara nominalkenaikan terbesar 

terdapat pada tabungan wadi’ahsebesar Rp417 miliar, yaitu dari Rp3,30 
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triliun padatahun 2014 menjadi Rp3,72 triliun pada tahun 2015.Rp622 miliar 

pada tahun 2014 menjadi Rp939 miliar. 

Dibawah ini adalah Komposisi dana murah (giro dantabungan) 

wadi’ah  dan tabungan mudharabahpada tahun 2011 sampai 2015. 

Tabel. 1.2  

Jumlah Tabungan Wadi’ah, Giro Wadi’ah, Tabungan mudharabahdan  

Laba Bersih Bank BRISyariah Tahun 2011-2015. 

(Jutaan Rupiah) 
 

Tahun Giro 

Wadi’ah 

Tabungan 

Wadi’ah 

Tabungan 

Mudharabah 

Laba Bersih 

2011 515.830 1.386725 102.270 11.654 

2012 671.800 1.688.478 195.285 101.888 

2013 670.887 2.480.554 281.258 129.564 

2014 621.913 3.298.659 373.816 6.577 

2015 938.831 3.715.929 696.198 125.322 

Sumber : Laporan Keuangan Bank BRISyariah yang telah diolah. 

Di akses dari www.brisyariah.co.id pada 29 Desember 2016 

 

Pada tabel 1.2 diatas bahwa dana pihak ketiga selalu megalami 

peningkatan yang signifikan yang berasal dari produk penghimpunan dana 

berupa tabungan wadi’ah dan giro wadi’ah yang sangat diminati oleh 

masyarakat, terutama pada produk tabungan wadi’ah yang selalu mengalami 

peningkatan setiap tahunya dibandingkan dengan jumlah tabungan 

mudharabah. Hal ini dikarena produk penghimpunan dana dengan prinsip 

wadi’ah memberikan beberapa kelebihan, produk ini dapat merangkul semua 

lapisan masyarakat yang menginginkan memiliki tabungan. Adapun 

kelebihan tabungan ini antara lain :
26

 

1. Setoran awal yang ringan hanya Rp 50.000, dan akan langsung 

mendapati kartu ATM sebagai fasilitas pendukung. 

                                                           
26

www.brisyariah.co.id diakses pada 29 Desember 2016, pukul 06:30 WIB. 

http://www.brisyariah.co.id/
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2. Gratis biaya administrasi bulanan serta kartu ATM, sehingga dana tidak 

berkurang setiap bulannya. 

3. Gratis biaya transaksi tarik tunai, cek saldo di seluruh mesin ATM 

jaringan ATM Bersama dan Prima dengan syarat dan ketentuan berlaku. 

4. Gratis biaya Debit Prima ketika anda mengunakan sebagai kartu kredit. 

5. Dapat melakukan pemotongan zakat secara otomatis dari bonus yang 

diterima. 

Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank 

syariah yang umumnya berupa giro atau tabungan. Pada umumnya 

motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk 

keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasaan untuk menarik 

kembali dananya sewaktu-waktu.
27

 

Setelah dana pihak ketiga telah dihimpun oleh bank, maka 

sesuai dengan fungsinya intermediary maka bank berkewajiban 

menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Penggunaan dana-dana 

yang dihimpun sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan 

yang telah digariskan. Alokasi dana ini mempunyai beberapa tujuan yaitu 

untuk mencapai profitabilitas yang cukup, meningkatkan resiko yang 

rendah dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga 

agar posisi liquiditas tetap aman.
28

 

Dapat ditarik kesimpulan, semakin besar dana yang dihimpun 

oleh bank syariah, maka bank harus dapat maksimal untuk menyalurkan 

dananya guna memperoleh laba serta menjaga liquiditas bank tersebut. 

Oleh karena itu pengaruh produk penghimpun dana berupa tabungan dan 

giro wadi’ah terhadap laba bank syariah sangatlah penting untuk 

                                                           
27

 Muhamad, Op. Cit. hlm.119. 
28

Ibid, hlm.123. 
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dilakukan karena hal tersebutlah yang menjadi salah satu latar belakang 

penulis dalam mengadakan penelitian ini. 

Berdasarkan  penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi 

Istifadah dkk, yang bertujuan untuk menguji “Analisis Pengaruh Giro 

Wadi’ah, Deposito Mudharabah, Tabungan Mudharabah Terhadap 

Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa Giro Wadi’ah, Deposito Mudharabah dan Tabungan Mudharabah 

memiliki pengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas Bank.
29

 

Penelitian yang dilakukan oleh Putu Eka Suputra dkk, “Pengaruh 

Dana Pihak Ketiga (DPK), Penyaluran Kredit, DanKredit Bermasalah 

Terhadap Profitabilitas Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Kecamatan 

Karangasem”. Dari hasil pengujian dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan 

DPK (dana pihak ketiga) memiliki hubungan yangsearah dengan 

profitabilitas, sehingga saatpertumbuhan DPK mengalami peningkatanmaka 

profitabilitas juga akan mengalamipertumbuhan.
30

 

Penelitian yang dilakukan SitiFatimah,yang 

bertujuanuntukmenguji“Pengaruh Pertumbuhan SimpananDana PihakKetiga 

DanPembiayaanTerhadapLaba Operasional PT. BPRSBaktimakmur”. 

Hasilpenelitian menunjukkan bahwa 

tabungantidakmempunyaipengaruhterhadaplabaoperasional.Deposito 

                                                           
29Dewi Istifadah, Arik Susbiyani dan Ade Puspito, “ Analisis Pengaruh Giro Wadi’ah, Deposito 

Mudharabah, Tabungan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia”, e-Jurnal 

From umj Vol. 9 (2012). 
30Eka Suputra, Wayan Cipta dan Ni Nyoman Yulianthini, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), 

Penyaluran Kredit, Dan Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas Pada  Lembaga Perkreditan Desa (Lpd)  

Kecamatan Karangasem“, e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen Vol. 2  

(2014). 
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tidakmempunyaipengaruhterhadap labaoperasional.Pembiayaantidak 

mempunyai pengaruh terhadap labaoperasional.
31

 

Penelitian yang dilakukan Reza Dennyza Satriawan tentang 

“Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Tabungan, Deposito Dan Giro) Dan Kredit 

yang Disalurkan Terhadap Net InterestMargin (Nim) Pada Bank Jatim Jawa 

Timur”, Tabunganmemiliki pengaruh signifikan dan memiliki hubungan 

positif terhadap NIM, deposito tidakmemiliki penagruh signifikan dan 

berhubungan negatif terhadap NIM, giro tidak memiliki pengaruh signifikan 

dan berhubungan negatif terhadap NIM, kredit yang disalurkan memiliki 

pengaruh signifikan namun berhubungan negatif terhadap NIM.
32

 

Dapat dilihat bahwa terjadi perbedaan hasil penelitian yang mereka 

lakukan, ini menjadi salah satu faktor yang menarik untuk dilakukan 

penelitian kembali, guna mendapatkan bukti empiris. Dari uraian Latar 

belakang diatas bahwa tabungan wadi’ah dan giro  wadi’ah(DPK) 

mempunyai pengaruh terhadap laba dan merupakan produk yang diminati 

oleh masyarakat, maka penulis  tertarik untuk melakukan Penelitian tentang 

produk tabungan wadi’ah dan giro wadi’ah. Penelitian ini  dilakukanuntuk 

mengetahui pengaruh variabel independen (tabungan wadi’ah dan giro 

wadi’ah)  terhadap  variabel  dependen (laba bersih).  

Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul “PENGARUH 

TABUNGAN WADI’AH DAN GIRO WADI’AH TERHADAP LABA BERSIH 

                                                           
31SitiFatimah,“Pengaruh Pertumbuhan Simpanan Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Terhadap 

Laba Operasional PT BPRS Baktimakmur”, Jurnal Ilmu &Riset Akuntansi : (2014). 
32Reza  Dennyza Satriawan, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Tabungan, Deposito Dan Giro) Dan 

Kredit Yang Disalurkan Terhadap Net Interest Margin (NIM) Pada Bank Jatim Jawa Timur”,Jurnal JIBEKA : 

Vol 9 No. 1 (Februari 2015), hlm. 73. 
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PADA BANK BRI SYARIAH  PERIODE 2011-2015” 

 

D. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, yaitu tentang produk 

penghimpunan dana pihak ketiga berupa tabungan wadi’ah dan giro 

wadi’ahdan laba pada Bank BRISyariah selama kurun waktu lima tahun sejak 

tahun 2011 sampai 2015 yang telah mencapai tingkat penghimpunan dana 

dan pencapaian laba yang cukup baik, namun pada tahun 2014 pada laba 

Bank BRISyariah mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa 

faktor yaitu kurang maksimalnya pemanfaatan dana pihak ketiga untuk 

pembiayaan, dikarenakan rendahnyapermintaan pembiayaandari nasabah, 

kenaikan sukubunga,sertameningkatnya risiko pemberianpembiayaan. 

 

E. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, yaitu terdapat faktor dana 

pihak ketiga yang mempengaruhi laba Bank BRISyariah. Maka penelitian ini 

berfokus pada pengaruh tabungan wadi’ah dan giro wadi’ah terhadap laba 

bersih Bank BRISyariah. 

 

F. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan 

dibahas adalah sebagai berikut : 

1. Adakah hubungan yang positif dan signifikan antara tabungan 

wadi’ahdan giro wadi’ah terhadap laba bersih bank BRISyariah?  

2. Seberapa besar pengaruh tabungan wadi’ah dan giro wadi’ah terhadap 
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laba bersih bank BRISyariah? 

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui hubungan positif dan signifikan antara tabungan 

wadi’ah dan giro wadi’ah terhadap laba bank BRISyariah. 

b. Untuk mengetahui seberapa besar  pengaruh tabungan wadi’ah dan 

giro wadi’ah terhadap laba bank BRISyariah 

2. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun pihak yang lain yang 

membutuhkan. Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

a. Manfaat Teoritis 

1) Bagi penulis, meningkatkan kemampuan peneliti dalam 

menganalisis fenomena ekonomi dan keuangan khususnya 

menyangkut kinerja keuangan bank syariah. Juga memberikan 

pemahaman mengenai produk penghimpunan dana dari pihak 

ketiga, berupa tabungan wadi’ah dan giro wadi’ahserta  laba 

pada  Bank Syariah. 

2) Bagi Praktisi, penelitian ini mampu memberikan kontribusi 

mengenai pentingnya pemanfaatan dana pihak ketiga, berupa 

tabungan wadi’ah dan giro wadi’ah dalam meningkatkan laba 

pada  Bank Syariah. 

3) Bagi perbankan syariah, diharapkan menjadi bahan 
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pertimbangan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan dana 

pihak ketiga untuk memperoleh laba, karena tujuan utama dari 

perusahaan adalah mendapatkan laba. Sehingga mampu 

mendorong pihak bank untuk bisa memberikan inovasi dan 

variasi produk-produk perbankan syariah guna mampu menarik 

minat nasabah, serta juga bisa digunakan sebagai informasi dan 

pertimbangan dalam  pengambilan keputusan serta penetapan 

kebijakan demi kemajuan dan perkembangan bank syariah. 

4) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

informasi penelitian lebih lanjut, penelitian ini dapat menjadi 

tambahan referensi bacaan, menambah pengetahuan bagi 

mahasiswa yang membutuhkan. 

b. Manfaat Praktis  

Secara praktis hasil penelitian ini akan berguna bagi : 

1) Bagi para peneliti, memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan literatur penelitian mengenai tabungan wadi’ah 

dan giro wadi’ah terhadap laba Bank BRISyariah. 

2) Bagi para praktisi, penelitian ini memiliki implikasi sebagai 

bahan pertimbangan kebijakan dalam pemanfaatan dana pihak 

ketiga, berupa tabungan wadi’ah dan giro wadi’ah dalam 

meningkatkan laba pada  Bank Syariah. 

3) Bagi perbankan syariah, penelitian ini memberikan kontribusi 

mengenai pentingnya pemanfaatan dana pihak ketiga dalam 
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memperoleh laba. 

H. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Ruang lingkup objek 

Objek dalam penelitian ini adalah Tabungan wadi’ah dan giro wadi’ah 

dan laba Bank BRISyariah. 

2. Ruang lingkup subjek 

Subjek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank BRISyariah 

periode tahun 2011-2015. 

3. Ruang lingkup tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Bank BRISyariah. 

4. Ruang lingkup waktu 

Penelitian dilaksanakan pada bulan desember 2016-maret 2017. 

5. Disiplin ilmu 

Disiplin ilmu yang berhubungan dengan penelitian ini adalah manajemen 

dana perbankan syariah yang mengangkat masalah pengaruh tabungan 

wadi’ah dan giro wadi’ah terhadap laba Bank BRISyariah tahun 2011-

2015. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Bank Syariah 

1. Pengertian Bank Syariah 

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak 

mengandalkan pada bunga. Bank islam atau biasa disebut dengan dengan 

Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang 

operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur‟an 

dan Hadis Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga 

keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa 

lainya dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang yang 

pengoperasianya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. 

Terdapat dua pengertian bank syariah yaitu : 

a. Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah islam, yang tata cara beroperasinya mengacu kepada 

ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadis. 

b. Bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang 

dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah 

islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara 

Islam.
1
 

                                                           
1
 Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta : PT RajaGrafindo, 2014), hlm.2. 
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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 di bidang syariah.
2
 

Bank syariah merupakan bank yang kegiatanya mengacu pada 

hukum Islam, dan dalam kegiatanya 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 di bank kemudian selanjutnya bank 

syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan 

dana.
3
  

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut 

tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencangkup 

kelembagaan, kegiatan  usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan 

usahanya.
4
 

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulakan bahwa bank 

syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan 

prinsip syariah tanpa mengandalkan bunga dan menerapkan prinsip bagi 

                                                           
2
 Khotibul Umam, Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembanganya di 

Indonesia (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm.2. 
3
 Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta : Prenadamedia Group, 2011), hlm.32. 

4
Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang 

Perbankan Syariah. 



24 
 

hasil, yang kegiatanya menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan 

dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana 

dengan mengunakan akad sesuai dengan prinsip syariah. 

2. Dasar Hukum Perbankan Syariah 

Peraturan perundang-undangan yang telah berlaku terkait 

dengan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah adalah 

sebagai berikut : 

1) Ketentuan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

Keberadaan sistem bagi hasil dalam kegiatan operasional 

perbankan di Indonesia untuk pertama kali diadopsi secara formal 

melalui pemberlakuan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan, terutama terdapat dalam pasal :
5
 

a) Pasal 1 ayat 12 ; kredit adalah penyediaan uang atas tagihan 

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan 

atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak 

lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya 

setelah jangka waktu denagan bunga, imbalan atau pembagian 

hasil keuntungan. 

b) Pasal 6 huruf m ; mengenai usaha Bank Umum meliputi : 

memyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip 

bagi hasil sesui dengan ketentuan yang ditetapkan dalam 

peraturan pemerintah. 

                                                           
5
 Ibid. hlm.37. 
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c) Pasal 13 huruf c; mengenai usaha Bank Pengkreditan Rakyat 

meliputi: menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan 

prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

dalam peraturan Pemerintah. 

2) Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-

undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

Pada pembagian penjelasan Undang-udang perbankan No. 10 

Tahun 1998 dinyatakan bahwa peranan bank dalam 

menyelengarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah perlu 

ditingkatkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. 

Karena itu pemberlakuan Undang-undang ini memberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan 

bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum untuk 

membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan 

berdasarkan prinsip syariah.
6
 

3) Udang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

Pemberlakuan Undang-undang ini dimaksudkan khusus 

menjadi payung hukum yang mengatur kegiatan usaha perbankan 

syariah. Sebagai payung hukum, dalam undang-undang ini juga 

memuat masalah kepatuhan syariah yang kewenaganya berada pada 

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSM-MUI) 

                                                           
6
Ibid. hlm.38. 
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melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan pada 

masing-masing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS).
7
 

 

3. Prinsip Dasar Perbankan Syariah 

a. Prinsip Simpanan Murni (al-Wadi‟ah) 

Prinsip Simpanan Murni merupakan fasilitas yang diberikan 

oleh bank syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang 

kelebihan dan untuk menyimpan dananya dalam al-wadi‟ah. Fasilitas 

al-wadi‟ah biasanya diberikan untuk tujuan investasi guna 

mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan,giro dan deposito. 

b. Prinsip Bagi Hasil (syirkah)  

Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara 

pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. 

Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan 

musyarakah. 

c. Prinsip Jual Beli (at-tijatah) 

Jual beli merupakan sistem yang menerapkan tata cara jual 

beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang 

dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan 

pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang 

                                                           
7
Ibid. hlm.39. 
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tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah 

keuntungan (margin).
8
 

d. Prinsip Sewa (al-ijarah) 

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis yaitu : 

1) Ijarah sewa murni, seperti halnya penyewa taktor dan alat-alat 

produk lainya. 

2) Ijarah al muntahiya bit tamlik, merupakan pengabungan sewa dan 

beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang 

pada akhir masa sewa. 

e. Prinsip Fee/jasa (al-ajrwalumullah) 

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang 

diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara 

lain bank garansi, kliring, inkaso, jasa transfer,dan lain-lain. 

 

4. Poduk-produk Bank Syariah 

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana mananamkan 

uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam 

rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut 

kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya 

modal usaha), dengan perjanjian keuntungan sesuai kesepakatan. 

Secara garis besar pengembangan produk bank syariah dikelompokan 

menjadi tiga yaitu :
9
 

                                                           
8
Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm.27. 
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a. Penyaluran Dana 

1) Prinsip Jual Beli (Ba‟i) 

Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan konsumtif, 

modal kerja, dan investasi dalam bank syariah, yaitu : 

a) Ba‟i Al-Murabahah yaitu jual beli dengan harga asal 

ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank 

dengan nasabah, dalam hal ini bank menyebutkan harga 

barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba 

dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan. 

b) Ba‟i As-Salam yaitu jual beli dimana nasabah sebagai pembeli 

dan pemesan memberikan uangnya ditempat akad sesuai 

dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang yang telah 

disebutkan sebelumnya. 

c) Ba‟i Al-Istishna‟ merupakan bagian dari ba‟i as-salam namun 

ba‟i al-istishna‟ biasa digunakan dalam bidang manufaktur. 

Seluruh ketentuan ba‟i al-istishna‟ mengukuti ba‟i as-salam 

namun pembayaran dapat dilakukan beberapa kali 

pembayaran.
10

 

2) Prinsip sewa (ijarah) 

Ijarah adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas 

barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan 

kepemilikan atas barang yang disewa.  

                                                                                                                                                               
9
Ibid. hlm. 28. 

10
Ibid. hlm. 29. 
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3) Prinsip Bagi Hasil (syirkah) 

Dalam prinsip bagi hasil terdapat dua macam produk, 

yaitu : 

a) Musyarakah adalah salah satu produk bank syariah yang 

mana terdapat dua pihak atau lebih yang bekerjasama untuk 

meningkatkan asset yang dimiliki bersama dimana seluruh 

pihak memadukan sumberdaya yang mereka miliki (bekerja 

sama memberikan kontribusi) dengan keuntungan dibagi 

sesuai porsi kesepakatan bersama. 

b) Mudharabah adalah kerjasama dua orang atau lebih dimana 

pemilik modal memberikan kepercayaan sejumlah modal 

kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. 

  

b. Penghimpunan Dana 

Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, 

tabungan, dan deposito. Prinsip yang diterapkan oleh bank syariah 

adalah :
11

 

1) Prinsip Wadi‟ah 

Penerapan prinsip yang dilakukan adalah wadi‟ah yad 

dhamanah yang diterapkan pada rekening produk tabungan dan 

giro. Dimana pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas 

                                                           
11

Ibid. hlm. 30. 
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keutuhan harta titipan sehinga ia boleh memanfaatkan harta 

titipan tersebut. 

2) Prinsip Mudharabah 

Dalam prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan 

bertindak sebagai pemilik modal dan bank bertindak sebagai 

pengelola. Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan 

untuk melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila bank 

mengalami kerugian, maka bank yang bertangungjawab atas 

kerugian yang terjadi. 

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak 

penyimpan, maka prinsip mudharabah dibagi menjadi tiga  yaitu : 

a) Mudharabah mutlaqah, prinsipnya dapat berupa tabunagn dan 

deposito, sehingga ada dua jenis tabungan mudharabah dan 

deposito mudharabah. Tidak ada pembatasan bagi bank untuk 

mengunakan dana yang telah terhimpun. 

b) Mudharabah muqayyadah on balance sheet. Jenis ini adalah 

simpanan khusus dan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat 

khusus yang harus dipatuhi oleh bank, sebagai contoh khusus 

digunakan untuk usaha tertentu. 

c) Mudharabah muqayyadah off balance sheet, yaitu penyaluran 

dana langsung kepada pelaksana usaha dan bank sebagai 

perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pelaksana 

usaha juga dapat mengajukan syarat-syarat tertentu yang 



31 
 

harus dipatuhi bank untuk menentukan jenis usaha dan 

pelaksana usahanya.
12

 

 

c. Jasa Perbankan 

Bank dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan 

mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa tersebut 

antara lain : 

1) Sharf (jual beli valuta asing) 

Adalah jual beli mata uang yang tidak sejenis namun harus 

dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil 

keuntungan untuk jasa jual beli tersebut. 

2) Ijarah (sewa) 

Kegiatan ijarah ini adalah menyewakan simpanan dan jasa tata-

laksana administrasi dokumen, dalam hal ini bank mendapatkan 

imbalan sewa dari jasa tersebut. 

3) Letter Of Credit (L/C) Impor Syariah 

L/C Impor adalah surat pernyataan akan membayar kepada 

eksportir yang diterbitkan oleh bank atas permintaan importir 

dengan pemenuhan persyaratan tertentu dengan akad wakalah bil 

ujroh 
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4) Bank Garansi Syariah 

Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank oleh 

pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban 

tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak 

ketiga dimaksud dengan menggunakan akad kafalah.
13

 

5) Hiwalah 

Hiwalah adalah jasa pengalihan utang dari orang yang berutang 

kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Secara teknis 

didalamnya melibatkan tiga pihak, yaitu bank sebagai pengmbil 

alih/pembeli utang, nasabah selaku pemilik piutang, dan 

consumer selaku pihak yang berutang kepada nasabah. 

6) wakalah  

Wakalah adalah perjanjian pemberian kuasa dari satu pihak 

kepada pihak lain untuk melakukan suatu urusan, baik kuasa 

umum maupun kuasa secara khusus. 

7) Kafalah 

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penangung (kafil) 

kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau 

yang ditanggung. 
14

 

  

                                                           
13

Ibid. hlm. 32. 
14

Khotibul Umam, Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembanganya di 

Indonesia (Jakarta : Rajawai Pers, 2016), hlm. 64. 
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B. Wadi’ah 

1. Pengertian Wadi’ah 

Wadi‟ah merupakan kegiatan dengan mengikut sertakan orang 

lain dalam memelihara harta, baik dalam ungkapan yang jelas, melalui 

tindakan, melalui isyarat.  

Dalam bahasa Indonesia wadi‟ah berarti titipan. Wadi‟ah adalah 

akad atau kontrak antara dua pihak, yaitu antara pemilik barang dan 

kustodian dari barang tersebut.
15

 

Wadi‟ah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, 

baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan 

dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki.
16

 

Prinsip wadi‟ah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak 

lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan 

dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki.
17

 

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulakan bahwa yang 

dimaksud dengan wadi‟ah adalah suatu akad yang dingunakan oleh 

lembaga keuangan syariah, dimana pihak pemilik barang menitipkan 

barang kepada yang menerima titipan yang harus dijaga dan harus 

dikembalikan kapan saja pemilik barang menghendaki untuk mengambil 

barang tersebut. 

 

                                                           
15

Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah produk-produk dan Aspek-aspek 

Hukumnya (Jakarta : PrenadaMedia Group, 2014), hlm. 351. 
16

Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hlm. 246. 
17

Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta : Prenadamedia Group, 2011), hlm. 246. 
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2. Jenis-Jenis Wadi’ah 

Wadi‟ah dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu : Wadi‟ah Yad 

Amanah dan Wadi‟ah Yad Dhamanah. Penjelasan mengenai kedua jenis 

Wadi‟ah adalah sebagai berikut : 

a. Wadi‟ah Yad Amanah 

Wadi‟ah Yad Amanah merupakan titipan murni dari pihak 

yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak 

penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan 

tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan 

mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang 

menitipkan setiap saat barang dibutuhkan.  

Contoh dari produk wadi‟ah yad amanah adalah save deposit 

box yang merupakan jasa yang diberikan oleh bank dalam 

penyewaan box atau kotak pengaman yang dapat digunakan untuk 

menyimpan barang-barang atau surat-surat berharhga milik 

nasabah.
18

 

Bank bertindak sebagai trustee dan menjaga barang tersebut. 

Tetapi Bank tidak menjamin pengembalian barang tersebut dalam 

hal barang tersebut hilang atau rusak karena pencurian, kebakaran, 

kebanjiran atau musibah alam lainya asalkan bank telah melakukan 

semua tindakan yang diperlukan untuk mengamankan barang 
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Ibid.hlm.61. 
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tersebut. Konstudian atau bank wajib melindungi barang titipan 

tersebut dengan cara : 

1) Tidak mencampurkan atau menyatukan barang titipan tersebut 

dengan barang lain yang berada di bawah titipan bank tersebut 

2) Tidak mengunakan barang tersebut.  

3) Tidak membebankan fee apa pun untuk penyimpanan barang 

tersebut. Barang titipan tersebut harus dijaga sedemikian rupa 

sehingga tidak akan hilang atau rusak. Antara jenis barang yang 

dititipkan tidak boleh dicampur tetapi dipisahkan 

penyimpananya.
19

 

Karakteristik dari wadi‟ah yad amanah yaitu barang yang 

dititipkan oleh nasabah tidah boleh dimanfaatkan oleh pihak 

penerima titipan, penerima titipan berfungsi sebagai penerima 

amanah yang harus menjaga dan memeliharan barang tititpan, dan 

penerima titipan di perkenankan untuk membebankan biaya atas 

barang yang dititipkan.
20

 

b. Wadi‟ah Yad Dhamanah 

Wadi‟ah Yad Dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu 

pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain 

sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat 

memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib 

mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh dan 
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Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah produk-produk dan Aspek-aspek 

Hukumnya (Jakarta : PrenadaMedia Group, 2014) ,hlm.352. 
20

Ismail, Op.Cit. hlm.63. 
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penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk 

bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya. 

Dalam aplikasi perbankan, akad Wadi‟ah Yad Dhamanah 

dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga 

antara lain giro dan tabungan. Bank syariah akan memberikan bonus 

kepada nasabah atas dana yang dititipkan di bank syariah. Besarnya 

bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung 

pada kebijakan bank syariah.
21

 

Karakteristik dari akad wadi‟ah yad dhamanah adalah 

sebagai berikut :
22

 

1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak 

yang menerima titipan. 

2) Penerima titipan sebagai pemegang amanah, meskipun barang 

tititpan boleh dimanfaatkan. 

3) Bank mendapatkan manfaat atas harta yang dititipkan, oleh 

karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. 

4) Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad 

wadi‟ah yad dhamanah adalah simpanan giro dan tabungan. 

 

3. Landasan Hukum  Wadi’ah 

a. Landasan Syariah 

Ketentuan hukum mengenai wadi‟ah dapat kita temukan di 

Al-Qur‟an, Hadis, dan Ijma. 
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Ibid. hlm.65. 
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1) Al-Qur‟an 

Ketentuan Al-Qur‟an mengenai prinsip wadi‟ah dapat 

kita baca dalam surat An-Nisaa (4) : 58. 

 

Artinya :“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk 

menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak 

menerimanya…”
23

 

 

Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah (2) : 283 

 

 

Artinya :“…Jika sebagian kamu mempercayai sebagaian 

yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan 

amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa 

kepada Allah Tuhanya…”
24

 
 

2) Hadis. 

Ketentuan Hadis mengenai prinsip wadi‟ah ini dapat kita 

baca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. 

 

 

 

Artinya :“Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah 

SAW. Bersabda sampaikanlah (tunaikanlah) amanat 

kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas 

khianat kepada orang yang telah menghianatimu.” (HR. 

Abu Daud) 

 

3) Ijma‟  

Dalam islam mngenai titipan atau wadi‟ah ini dapat 

dibedakan menjadi dua macam tinjauan dari kebolehan 

penerima titipan untuk menggunakan objek titipan, yaitu : 

                                                           
23

 Mushaf Al-Hilali, Op. Cit.  hlm. 87. 
24

 Ibid. hlm. 49. 
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a) Wadi‟ah yad Amanah  

Adalah titipan dimana barang yang dititipkan sama 

sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima 

titipan. Sehingga denga demikian pihak yang menerima 

titipan tidak bertanggung jawab terhadap resiko yang 

menimpa barang yang dititipkan.penerima titipan hanya 

mememiliki kewajiban mengembalikan barang yang 

dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan 

secara apa adanya. 

Bank wajib melindungi barang titipan tersebut dengan cara : 

1) Tidak mencampurkan atau menyatukan barang titipan 

tersebut dengan barang lain yang berada di bawah 

titipan bank tersebut 

2) Tidak mengunakan barang tersebut.  

3) Tidak membebankan fee apa pun untuk penyimpanan 

barang tersebut. Barang titipan tersebut harus dijaga 

sedemikian rupa sehingga tidak akan hilang atau rusak. 

Antara jenis barang yang dititipkan tidak boleh 

dicampur tetapi dipisahkan penyimpananya. 

b) Wadi‟ah yad Dhamanah  

Adalah titipan yang mana terhadap barang yang 

dititipkan tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan 

oleh penerima tititpan. Oleh karena itu, pihak penerima 

titipan bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa 
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barang sebagai akibat dari penggunaan atas barang 

tersebut, seperti resiko kerusakan dan sebagainya. Tentu 

saja ia wajib mengembalikan barang yang dititipkan pada 

saat diminta oleh pihak yang menitipkan.
25

 

 

C. Giro (Demand Deposit) 

1. Pengertian Giro 

Pengertian giro pada Pasal 1 angka 23 Undang-Undang  Nomor 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yakni Simpanan berdasarkan akad 

wadi‟ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah 

yang penarikanya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, 

bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainya atau dengan perintah 

pemindah bukuan.
26

 

Giro wadi‟ah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang 

penarikanya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet 

giro, sarana perintah pembayaran lainya atau dengan cara 

pemindahbukuan. 

Secara singkat Giro wadi‟ah dapat diartikan sebagai bentuk 

simpanan yang penarikanya dilakukan setiap saat dengan menggunakan 

cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainya atau dengan cara 

pemindahbukuan yang didasarkan pada prinsip titipan. Oleh karena itu, 
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 Khotibul Umam,Op. Cit. hlm.82. 
26

 Khotibul Umam, Op.Cit. hlm. 91. 
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nasabah tidak mendapatkan keuntungan berupa bunga, melainkan bonus 

yang nilainya tidak boleh diperjanjikan diawal akad.
27

 

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulakan bahwa yang 

dimaksud dengan giro wadi‟ah adalah suatu bentuk produk simpanan yang 

mengunakan akad wadi‟ah (titipan)  yang penarikanya dapat menggunakan 

cek, bilyet giro, dan sarana perintah pembayaran lainya atau dengan cara 

pemindahbukuan, dimana barang/ simpanan dapat diambil kapan saja oleh 

pemilik sesai yang ia kehendaki dan pemilik barang akan mendapatkan 

keuntungan berupa bonus namun tidak diperjanjikan diawal akad. 

 

2. Landasan Hukum Giro Wadi’ah 

a. Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No: 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 

Giro. 

Giro wadi‟ah sebagai salah satu produk perbankan di bidang 

penghimpunan dana mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan. Untuk saat ini dengan diundangkanya 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 

maka dasar hukum yang mendasari giro wadi‟ah adalah undang-

undang dimaksud. 

Giro dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-

MUI/IV/2000 yang intinya menyatakan bahwa Giro yang dibenarkan 

                                                           
27
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secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip mudharabah dan 

wadi‟ah.
28

 

Ketentuan umum giro yang berdasarkan prinsip wadi‟ah 

adalah sebagai  berikut :
 29

 

a) Bersifat titipan 

b) Titipan bisa diambil kapan saja (on call). 

c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk 

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

 

b. Al-Quran 

Firman Allah SWT QS. An-Nisa (4) 29 : 

 

 

Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang bathil 

kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di 

antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu, 

sesungguhnya Allah Maha Penyayang Kepadamu.”
30

 

 

 

Firman Allah QS. Al-Ma‟idah (5) 1 : 

  

 
Artinya :“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad 

itu…”
31
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Khotibul Umam, Op.Cit. hlm.83 
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Ibid. hlm.84. 
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 Mushaf Al-Hilali, Op. Cit.  hlm.83. 
31
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3. Sarana Penariakan Giro Wadi’ah 

Sarana penariakan giro wadi‟ah yang terdapat di bank syariah pada 

umumnya terdiri dari cek dan bilyet giro. 

a. Cek (Cheque) 

Cek merupakan surat perintah pembayaran yang diberikan oleh 

nasabah kepada bank penerbit rekening giro. Cek adalah surat perintah 

tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro 

nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang 

disebutkan didalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Bank 

syariah harus membayar sejumlah uang tertentu kepada nasabah sesuai 

dengan printah yang tertulis dalam cek. 

Syarat hukum penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral 

tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) 

Pasal 178.  

b. Bilyet Giro 

Surat bilyet giro adalah surat perintah nasabah yang telah 

distandardisasi bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk 

memindahkan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada 

pihak yang menerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama 

atau pada bank lainya. Bilyet giro digunakan oleh pemilik rekening 

giro apabila akan melakukan penarikan secara nontunai atau 

pemindahbukuan.
32
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4. Implementasi Prinsip Wadi’ah dalam Produk Giro. 

Secara teknis implementasi akad wadi‟ah dalam produk perbankan 

berupa giro dapat dibaca dalam surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 

10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan 

pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip 

Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI 

No. 10/16/PBI/2008. Dalam SEBI dimaksud disebutkan bahwa dalam 

kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro atas dasar akad wadi‟ah 

berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :
33

 

a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak 

sebagai penitip dana. 

b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik 

produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimna diatur dalam 

ketentuan Bank Indonesia mengenai transparasi informasi produk 

bank dan penggunaan data pribadi nasabah. 

c. Bank tidak di perkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau 

bonus kepada nasabah. 

d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan 

dan penggunaan produk giro atau tabungan atas dasar akad wadi‟ah 

dalam bentuk perjanjian tertulias. 
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e. Bank dapat membebankan kepada nasabah  biaya administrasi berupa 

biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening 

antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyet giro, biaya materai, 

cetak laporan transaksi dan saldo rekening, dan pembukaan. 

f. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah. 

g. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah 

Dalam kaitanya dengan produk giro, Bank Syariah menerapkan 

prinsip wadi‟ah yad dhamana, yakni nasabah bertindak sebagai penitip 

yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau 

memanfaatkan uang atau barang titipanya, sedangkan Bank Syariah 

bertindak sebagai pihak yang dititipi dan disertai hak untuk mengelola 

dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil 

dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, Bank 

Syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan 

tidak disyaratkan sebelumnya. 

Pada prinsipnya, tehnik perhitungan bonus wadi‟ah dihitung dari 

saldo terendah dalam satu bulan. Namun demikian, bonus wadi‟ah dapat 

diberikan kepada nasabah sebagai berikut :
34

 

1) Saldo terendah dalam satu bulan takwim diatas Rp 1.000.000,- (bagi 

rekening yang bonus wadi‟ahnya dihitung dari saldo terendah). 
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2) Saldo rata-rata harian dalam satu bulan takwim di atas Rp 1.000.000,- 

(bagi rekening yang bonus gironya dihitung dari saldo rata-rata 

harian). 

3) Saldo harianya diatas Rp 1.000.000,- (bagi rekening yang bonus 

wadi‟ahnya dihitung dari saldo harian). 

Besarnya saldo giro yang mendapatkan bonus wadi‟ah dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga kelompok : 

1) Rp 1 juta s.d. Rp 50 juta. 

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

3) Di atas 100 juta. 

Rumus yang digunakan dalam perhitungan bonus giro wadi‟ah adalah 

sebagai berikut : 

1. Bonus wadi‟ah atas dasar saldo terendah 

Tarif bonus wadi’ah X saldo terendah bulan ybs 
 

2. Bonus wadi‟ah atas dasar saldo rata-rata harian.  

Tarif bonus wadi’ah X saldo rata-rata harian bulan ybs 

 

3. Bonus wadi‟ah atas dasar saldo harian. 

Tarif bonus wadi’ah  X saldo harian ybs X hari efektif  

 

Dalam perhitungan pemberian bonus wadi‟ah  tersebut, hal-hal 

yang harus diperhatikan adalah :
35

 

1. Tarif bonus wadi‟ah merupakan besarnya tarif yang diberikan bank 

sesuai ketentuan. 

2. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan. 
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3. 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 

4. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari. 

5. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal 

pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup 

buku. 

6. Dana giro 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‟ahnya atas dasar saldo harian. 

 

 

D. Tabungan  

1. Pengertian Tabungan 

Tabungan adalah simpanan yang penarikanya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat 

ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainya yang dipersamakan 

dengan itu. Nasbah jika hendak mengambil simpananya dapat datang 

langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau 

melalui fasilitas ATM. Dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa 

tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi‟ah atau investasi dana 

berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan 



47 
 

dengan prinsip syariah yang penarikanya dapat dilakukan menurut syarat 

dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan 

cek, bilyet giro, dan alat lainya yang dipersamakan dengan itu.
36

 

Tabungan wadi‟ah merupakan tabungan yang dijalankan 

berdasarkan akad wadi‟ah (titipan), yakni titipan murni yang harus dijaga 

dan dikembalikan setiap saat sesuai kehendak pemiliknya.
37

 

Tabungan wadi‟ah merupakan jenis simpanan yang menggunakan 

akad wadi‟ah/titipan yang penarikanya dapat dilakukan sesuai perjanjian. 

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, 

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi‟ah dan/investasi dana 

berdasarkan akad murabahah atau akad lain yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah yang penarikanya hanya dapat dilakukan menurut 

syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik 

dengan cek, bilyet giro, atau alat lainya yang dipersamakan dengan itu.
38

 

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulakan bahwa yang 

dimaksud dengan tabungan wadi‟ah adalah simpanan/tabungan yang 

dijalankan berdasarkan akad wadi‟ah (titipan), yang penarikanya hanya 

dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, 

tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biyet giro, atau alat lainya yang 

dipersamakan dengan itu, dimana barang yang dititipkan dapat diambil 

setiap saat sesuai kehendak pemiliknya. 
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2. Landasan Hukum Tabungan 

a. Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan 

Dasar hukum atas produk perbankan syariah berupa tabungan 

dalam hukum positif Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang perbankan. Saat ini secara khusus mendasarkan 

pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah.
39

 

Tabungan sebagai produk perbankan syariah yang telah 

diatur dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 

2000 yang menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam 

menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu 

produk perbankan dalam penghimpunan dana dari masyarakat adalah 

tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikanya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat 

ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainya yang 

dipersamakan dengan itu. 

Ketentuan Umum Tabungan Berdasarkan Prinsip Wadi‟ah :
40

 

a) Bersifat simpanan 

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

kesepakatan 
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c) Tidak ada imbalan yang di syaratkan, kecuali dalam bentuk 

pemberian („athaya) yang bersifat suka rela dari pihak bank. 

b. Al-Quran 

1) Firman Allah QS. Al-Nisa‟(4) : 29. 

 

 

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah 

kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan sukarela di antaramu…”
41

 

 

 

Firman Allah  QS. Al-Baqarah (2) : 283: 

 

Artinya :“… Maka jika sebagian kamu mempercayai 

sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu 

menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa 

kepada Allah Tuhanya…”
42

 

 

 

Firman Allah QS. Al-Ma‟idah (5): 1: 

 

Artinya :“Hai Orang-orang yang beriman! Penuhilah 

akad-akad itu…”
43
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 Mushaf Al-Hilali, Op. Cit.  hlm.83. 
42

 Ibid. hlm.49. 
43
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c. Hadis 

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah : 

 

 

Artinya : “Nabi bersabda, „Ada tiga hal yang mengandung 

berkah : jual beli tidak secara tunai, muqaradhah 

(mudharabah, dan mencampur gandum dengan jewawut 

untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. 

Ibnu Majah dari Shuhaib).
44

 

 

 

3. Sarana Penarikan Tabungan Wadi’ah 

a. Buku Tabungan  

Buku tabungan merupakan salah satu bukti bahwa nasabah 

tersebut adalah nasabah penebung di bank syariah, dan merupakan 

buku yang mengambarkan mutasi setoran, penarikan, dan saldo atas 

transaksi yang telah terjadi. 

b. Slip Penarikan 

Slip penarikan merupakan formulir yang disediakan oleh 

bank syariah untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan 

penarikan tabungan melalui kantor bank syariah yang menerbitkan 

tabungan. Didalam slip penarikan nasabah perlu mengisi nama 

pemilik rekening, nomor rekening, serta jumlah penarikan baik angka 

maupun huruf, kemudian menandatangani slip penarikan. 

 

                                                           
44

 Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional no: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.  
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c. ATM (Anjungan Tunai Mandiri) 

ATM adalah sebuah alat elektronik yang melayani nasabah 

bank untuk menarik tabungan ataupun mengecek saldo tabungan 

tanpa adanya bantuan dari teller. 

ATM merupakan sarana yang perlu diberikan oleh setiap 

bank syariah untuk dapat bersaing dalam menawarkan produk 

tabungan. Keuntungan dengan adanya ATM  ini adalah bank syariah 

memperoleh fee bulanan atas ATM yang digunakan oleh nasabah. 

d. Sarana Lainya 

Formulir transfer merupakan sarana pemindahbukuan yang 

disediakan untuk nasabah dalam melakukan transfer baik ke bank 

syariah sendiri maupun ke bank syariah lainya.
45

 

 

 

4. Implementasi Prinsip Wadi’ah  Dalam Produk Tabungan 

Secara teknis implementasi akad wadi‟ah dalam produk 

perbankan berupa tabungan dapat dibaca dalam surat Edaran Bank 

Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, yang 

merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang 

Pelaksanaan Prinsip Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang 

telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Dalam SEBI dimaksud 

disebutkan bahwa dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk 
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tabungan atas dasar akad wadi‟ah berlaku persyaratan paling kurang 

sebagai berikut :
46

 

a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak 

sebagai penitip dana. 

b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik 

produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimna diatur dalam 

ketentuan Bank Indonesia mengenai transparasi informasi produk 

bank dan penggunaan data pribadi nasabah. 

c. Bank tidak di perkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau 

bonus kepada nasabah. 

d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan 

dan penggunaan produk giro atau tabungan atas dasar akad wadi‟ah 

dalam bentuk perjanjian tertulias. 

e. Bank dapat membebankan kepada nasabah  biaya administrasi 

berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan 

rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyet giro, biaya 

materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan 

penutupan rekening. 

f. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah. 

g. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah. 

Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah yang 

memilih produk berupa tabungan wadi‟ah. Besarnya bonus yang diterima 

oleh nasabah tidak boleh ditentukan di awal akad, melainkan sepenuhnya 
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diserahkan kepada kebijaksanaan bank syariah yang bersangkutan. 

Produk bank berupa tabungan wadi‟ah ini didasarkan pada akad 

wadi‟ahyad dhamanah, sehingga bank selaku pihak yang menerima 

titipan dan diperbolehkan memproduktifkanya. 
47

 

Dalam hal bank berkeinginan memberikan bonus wadi‟ah, 

beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut : 

1) Bonus wadi‟ah atas dasar Saldo terendah.  

2) Bonus wadi‟ah atas dasar Saldo rata-rata harian. 

3) Bonus wadi‟ah atas dasar Saldo harianya. 

Rumus yang digunakan dalam perhitungan bonus Tabungan 

wadi‟ah adalah sebagai berikut : 

1. Bonus wadi‟ah atas dasar saldo terendah 

Tarif bonus wadi’ah X saldo terendah bulan ybs 
 

2. Bonus wadi‟ah atas dasar saldo rata-rata harian.
48

 

Tarif bonus wadi’ah X saldo rata-rata harian bulan ybs 

 

3. Bonus wadi‟ah atas dasar saldo harian. 

Tarif bonus wadi’ah  X saldo harian ybs X hari efektif  

 

Dalam perhitungan 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. 
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c. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi 

hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalenderSaldo harian 

adalah saldo pada akkhir hari. 

d. Hari efektif yaitu  hari tanggal tutup buku. 

e. 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‟ahnya atas dasar saldo harian.
49

 

 

E. Laba 

1. Pengertian Laba  

Setiap pendirian sebuah perusahaan pasti memiliki tujuan untuk 

memperoleh laba, begitu pula pada perbankan. Dalam menjalankan 

sebuah usaha dapat dipastikan terjadi proses penjualan sebagai aktivitas 

utama dari usaha tersebut. Aktifitas menghimpun dana dilakukan untuk 

mendapatkan dana guna sebagai alat untuk melakukan suatu usaha.  

Laba operasional merupakan keuntungan yang diperoleh dari 

kegiatan usaha utama setelah dikurangi dengan biaya operasional pada 

periode tertentu. Laba operasi merupakan suatu pengukuran laba 

perusahaan yang  berasal dari aktivitas operasi yang  masih berlangsung. 

Laba merupakan selisih antara laba kotor dan beban usaha disebut laba 

usaha (income from operation) atau laba operasi (operating income).
50

 

Pengertian laba yang umum digunakan untuk mengukur 

efisiensi perusahaan adalah laba usaha atau laba operasi, karena laba ini 
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Ibid. hlm. 347. 
50

Siti Fatimah, “Pengaruh Pertumbuhan Simpanan Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan 
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merupakan keuntungan yang benar-benar diperoleh dari hasil operasi 

perusahaan.“laba usaha (laba operasi) meliputi, semua pendapatan dan 

beban, serta untung dan rugi yang berasl dari on going operations atau 

transaksi-transaksi terkait dengan usaha pokok dan di luar usaha pokok 

perusahaan.”  

Laba operasi (operating income), sering disebut dengan income 

from operations, ditentukan dengan mengurangkan beban operasi dari 

laba kotor. 
51

 

Dalam konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan, income (penghasilan) adalah kenaikan manfaat ekonomi 

selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau 

penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan 

kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari konstribusi penanaman modal.  

Laba adalah perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang 

timbul dari transaksi pada periode tertentu dengan biaya-biaya yang 

dikeluarkan pada periode tersebut. Laba adalah informasi penting dalam 

suatu laporan keuangan. Angka ini penting untuk: 

a. Menghitung pajak, berfungsi sebagai dasar pengenaan pajak yang 

akan ditrima Negara. 

b. Menghitung deviden yang akan dibagikan kepada pemilik dan yang 

akan ditahan dalam perusahaan. 
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c. Menjadi pedoman dalam menentukan kebijaksanaan investasi dan 

pengambilan keputusan. 

d. Menjadi dasar dalam peramalan laba ataupun kejadian ekonomi 

perusahaan lainya pada masa yang akan datang. 

e. Menjadi dasar perhitungan dan penilaian efesiensi. 

f. Menilai prestasi atau kinerja perusahaan/segmen perusahaan. 

g. Menghitung zakat sebagai kewajiban manusia sebagai hamba kepada 

Tuhan-Nya melalui pembayaran zakat kepada mereka. 

Laba merupakan jumlah residual yang tertinggal setelah semua 

beban (termasuk penyesuaian pemeliharaan modal jika ada) dikurangi 

pada penghasilan. Jika beban melebihi penghasilan, jumlah residualnya 

merupakan kerugian bersih sehingga laba merupakan perbedaan antara 

pendapatan dalam suatu periode dan biaya yang di keluarkan untuk 

mendatangkan laba.
52

 

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulakan bahwa laba usaha 

adalah hasil atau keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha suatu 

perusahaan, di mana keuntungan atau laba yang dihasilkan dari usaha 

tersebut diperoleh dari selisih laba kotor dengan beban operasional (beban 

usaha). 

 

 

 

                                                           
52

Khaerul Umam, Op. Cit. hlm. 347. 



57 
 

2. Laba Menurut Islam 

Islam sangat memperhatikan aspek-aspek muamalah seperti 

perhatiannya terhadap ibadah,  dan  mengkombinasikan  antara keduanya 

dalam kerangka yang seimbang. Syariat islam juga mengandung hukum-

hukum syar‟i yang umum yang mengatur muamalah keuangan dan 

nonkeuangan. Sebagai contoh, riset-riset dalam akuntansi islam 

menerangkan bahwa syariat islam sudah mencakup kaidah-kaidah dan 

hukum-hukum yang mengatur operasional pembukuan (akuntansi), 

muamalah (transaksi-transaksi sosial) atau perdagangan. 

Salah satu tujuan usaha (dagang) adalah meraih laba yang 

merupakan cerminan pertumbuhan harta. Laba ini muncul dari proses 

pemutaran modal dan pengoperasiannya dalam kegiatan dagang dan 

moneter. Islam sangat mendorong pendayagunaan harta/modal dan 

melarang penyimpanannya sehingga tidak habis dimakan zakat, sehingga 

harta itu dapat merealisasikan perannya dalam aktivitas ekonomi. 

Di dalam islam, laba mempunyai pengertian khusus sebagaimana 

yang telah di jelaskan oleh para ulama salaf dan khalaf. Mereka telah 

menetapkan dasar-dasar perhitungan laba serta pembagiannya  dikalangan 

mitra  usaha. Mereka juga menjelaskan kapan laba itu digabungkan kepada 

modal pokok untuk tujuan penghitungan zakat, bahkan mereka juga 

menetapkan kriteria-kriteria yang jelas untuk menentukan kadar dan 

nisbah zakat yaitu tentang metode-metode akuntansi penghitungan zakat. 
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Berikut ini beberapa aturan tentang laba dalam konsep Islam:
53

 

1. Adanya harta/uang yang dikhususkan untuk perdagangan. 

2. Mengoperasikan modal tersebut secara interaktif dengan dasar unsur-

unsur lain yang terkait untuk produksi, seperti usaha dan sumber-

sumber alam. 

3. Memposisikan harta sebagai obyek dalam pemutarannya karena 

adanya kemungkinan-kemungkinan pertambahanatau pengurangan 

jumlahnya. 

4. Sehatnya modal pokok yang berarti modal bisa dikembaikan. 

 

3. Faktor Perubahan Laba 

Beberapa faktor yang mempengaruhi ketepatan prekdisi perubahan 

laba adalah sebagai berikut:
54

 

a. Periode waktu, pembuatan peramalan perubahan laba dengan realisasi 

laba yang dicapai. Semakin pendek interval waktu, semakin akurat 

ramalan tersebut. 

b. Besaran perusahaan, perusahaan besar dapat membuat ramalan yang 

lebih tepat dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

c. Umur perusahaan, manajemen perusahaan yang relative muda di 

perkirakan kurang pengalaman sehingga tidak cukup mampu 

menentukan ketepatan ramalan perubahan laba. 
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d. Kredibilitas penjamin emisi, penjamin emisi mempunyai peranan 

kunci dalam setiap emisi efek melalui pasar modal. Dengan demikian 

penjamin emisi mempunyai hubungan positif dengan ketepatan 

informasi perubahan laba. 

e. Integritas auditor, faktor ini mempengaruhi dampak signifikan 

terhadap laporan keuangan, termasuk ramalan perubahan laba. 

f. Tingkat leverage, utang perusahaan yang tinggi membuat ramalan 

perubahan laba menjadi sulit, sehingga memungkinkan adanya 

manipulasi ramalan perubahan laba. 

g. Premium saham, apabila ramalan perubahan laba terlalu pesimistis, 

investor akan membuat harga saham tinggi sehingga premiumnya 

menjadi besar. 

 

 

4. Manfaat Laba Bagi Bank 

Keberhasilan bank dalam menghimpun atau memobilisasi dana 

masyarakat, tentu akan meningkatkan dana operasionalnya yang akan 

dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan. 

Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum sebagai berikut :
55

 

a. Untuk kelangsungan hidup (survive). Tujuan utama bank pada saat 

pemilik mendirikanya adalah surviveatau kelangsungan hidup dimana 

laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai operasional bank. 
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b. Berkembang/bertumbuh (growth) semua pendirian perusahaan 

mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil 

menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih 

banyak lagi. Dengan demikian dapat pula mensejahterakan 

kariawanya karena gaji dan bonus meningkat. 

c. Melaksanakan tanggungjawab sosial (corporat social respon sibility) 

sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari 

tanggungjawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat 

sekitarnya atau masyarakat umum. Seperti memberikan beasiswa atau 

pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
56

 

 

5. Pertumbuhan Laba 

Laba merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur 

keberhasilan kinerja suatu perusahaaan. Adanya pertumbuhan laba dalam 

suatu perusahaan dapat menunjukkan bahwa pihak-pihak manajemen telah 

berhasil dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki perusahaan secara 

efektif dan efisien. Suatu perusahaan pada tahun tertentu bisa saja 

mengalami pertumbuhan laba yang cukup pesat disbanding kandengan 

rata-rata perusahaan. Akan tetapi untuk tahun-tahun berikutnya perusahaan 

tersebut bisa saja mengalami penurunan laba. Pertumbuhan laba dihitung 

dengan cara mengurangkan  laba periode sekarang dengan laba periode 

sebelumnya kemudian dibagi dengan laba periode sebelumnya.
57
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F. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini penulis memaparkan penelitian terdahulu yang 

sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya, diantaranya adalah: 

Tabel. 2.1  

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 

 

Peneliti 

Variabel  

Alat Uji 
 

Hasil 
Bebas (X) Terikat (Y) 

Putu Eka 

Suputra, Wayan 

Cipta, Ni 

Nyoman 

Yulianthini 

(2014) 

Dana Pihak 

Ketiga (DPK), 

Penyaluran 

Kredit, Dan 

Kredit 

Bermasalah 

Profitabilitas Analisis 

Regresi 

Berganda 

pertumbuhan 

DPK (dana pihak 

ketiga)  memiliki 

hubungan yang 

searah dengan 

profitabilitas, 

sehingga saat 

pertumbuhan 

DPK mengalami 

peningkatan maka 

profitabilitas juga 

akan mengalami 

pertumbuhan.
58

 

Reza Dennyza 

Satriawan 

(2015) 

Dana Pihak 

Ketiga 

(Tabungan, 

Deposito Dan 

Giro) Dan 

Kredit Yang 

Disalurkan 

Net Interest 

Margin 

(Nim) 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Tabungan 

memiliki 

pengaruh 

signifikan dan 

memiliki 

hubungan positif 

terhadap NIM, 

deposito tidak 

memiliki 

penagruh 

signifikan dan 

berhubungan 

negatif terhadap 

NIM, giro tidak 

memiliki 

pengaruh 

signifikandan 

                                                           
58

 Eka Suputra, Wayan Cipta dan Ni Nyoman Yulianthini, “Pengaruh Dana Pihak 

Ketiga (Dpk), Penyaluran Kredit, Dan Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas Pada  Lembaga 

Perkreditan Desa (Lpd)  Kecamatan Karangasem“, e-Journal Bisma Universitas Pendidikan 

Ganesha Jurusan Manajemen Vol. 2 ( 2014). 
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berhubungan 

negatif terhadap 

NIM, kredit yang 

disalurkan 

memiliki 

pengaruh 

signifikan namun 

berhubungan 

negatif terhadap 

NIM
59

 

Miftahurrohma

h (2014) 

Tabungan 

Wadi‟ah dan 

Pembiayaan 

Mudharabah 

Laba Analisis 

regresi 

linear 

berganda 

tabungan wadi‟ah 

dan  pembiayaan 

mudharabah yang 
disalurkan 

memiliki 

hubungan searah 

dengan laba
60

 

SitiFatimah 

(2014) 

Dana Pihak 

Ketiga 

(tabungan dan 

deposito) Dan 

Pembiayaan 

Laba 

Operasional 

Analisis 

regresilinear 

berganda 

Tabungan tidak 

mempunyai 

pengaruh 

terhadap laba 

operasional, 

Deposito tidak 

mempunyai 

pengaruh 

terhadap laba 

operasional, 

Pembiayaan tidak 

mempunyai 

pengaruh 

terhadap laba 

operasional
61 

Ferry Yonathan  

(2013) 

dana  pihak 

ketiga (giro, 

tabungan,  

deposito) dan  

kredit   

Laba 

Operasional 

Uji T dan 

Uji F. 

hasil uji t  

menunjukkan  

bahwa variabel 

giro dan deposito 

tidak berpengaruh 

secara signifikan 

                                                           
59

 Reza  Dennyza Satriawan, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Tabungan, Deposito Dan 

Giro) Dan Kredit Yang Disalurkan Terhadap Net Interest Margin (NIM) Pada Bank Jatim Jawa 

Timur”,Jurnal JIBEKA : Vol 9 No. 1 (Februari 2015), hlm. 73. 
60

 Miftahurrohmah, Pengaruh Tabungan Wadi‟ah dan Pembiayaan Mudharabah 

Terhadap  Laba PT.Bank  Rakyat Indonesia Syariah Tbk, (2014). 
61

 Siti Fatimah, “Pengaruh Pertumbuhan Simpanan Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan 

Terhadap Laba Operasional PT BPRS Baktimakmur”,(Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi : 2014) 
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secara parsial  

terhadap variabel 

laba operasional, 

Hasil uji  F  

menunjukkan  

bahwa  dana  

pihak ketiga (giro, 

tabungan,  

deposito)  dan  

kredit  yang  

disalurkan  secara  

bersama-sama  

dapat 

mempengaruhi 

laba 

operasional.
62

 

Widya Eka 

Putri Rawza 

(2013) 

Tabungan 

Simpatik 

(Wadi‟ah) 

Peningkatan 

Pendapatan 

Uji   

koefisien   

determinasi    

terdapat peranan 

yang kuat antara 

tabungan simpatik 

berbasis wadiah 

terhadap 

peningkatan 

pendapatan
63 

Desi Susila 

(2013) 

Faktor-faktor Profitabilitas Analisis 

Regresi 

Berganda 

DPK tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

profitabilitas. 

Tidak 

signifikannya 

dana pihak ketiga 

karena 

pertumbuhan 

DPK tidak 

diimbangi dengan 

penyaluran dana 

kepada 

masyarakat
64
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 Ferry Yonathan, “Pengaruh  Simpanan Dana  Pihak  Ketiga Dan Junlah Kredit Yang 

Disalurkan Terhadap Laba  Operasional  PT. Bank  Mandiri (Persero), Tbk), (Jurusan Ekonomi 

Manajemen Universitas Gunadharma, 2013) 
63

 Widya Eka Putri Rawza, “Pengaruh Simpanan Wadi‟ah Terhadap Pendapatan Di 

Bank Syariah Mandiri Cabang Bumi Serpong Damai Tangerang”, (Jurusan Economic Accounting, 

Universitas Pamulang, 2013) 
64 Desi Susila “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada PT BankMu‟amalat 

Indonesia TBK tahun 2004–2012” ( Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,2013). 
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Nita Melita 

(2011) 

sumber dana 

pihak ketiga 

Profitabilitas Analisis 

Regresi 

Hasil Penelitian 

tersebut 

menyatakan 

bahwa 

berdasarkan 

hasilanalisis data 

yang dilakukan, 

dana pihak ketiga 

berpengaruh 

terhadap 

profitabilitas 

bank.
65

 

Iska Amlahul 

Hazar (2015) 

Giro wadi‟ah, 

tabungan 

wadi‟ah dan 

tabungan 

mudharabah. 

Profitabilitas. Analisis 

regresi 

berganda. 

hasil penelitian 

tersebut 

menyatakan 

bahwa giro 

wadi‟ah tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap laba, 

sedangkan 

tabungan wadi‟ah 

dan tabungan 

mudharabah 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap laba.
66

 

Dewi Istifadah, 

Arik Susbiyanti 

dan Ade 

Puspito (2012) 

Giro Wadi‟ah, 

Deposito 

Mudharabah 

Dan 

Tabungan 

Mudharabah 

Profitabilitas Analisis 

regresi 

linear 

berganda 

penelitian 

menunjukan 

bahwa Giro 

Wadi‟ah, 

Deposito 

Mudharabah dan 

Tabungan 

Mudharabah 

memiliki 

pengaruh secara 

signifikan 

terhadap 

                                                           
65

 Nita Meilita, “Pengaruh Sumber Dana Pihak Ketiga Terhadap Bank Syari‟ah Mandiri Cabang 

Cirebon”. (Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati,2011). 
66

 Iska Amlahul Hazar, “Pengaruh Giro Wadi‟ah, Tabungan Wadi‟ah  Dan Tabungan 

Mudharabah Terhadap Profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2005-2014”. ( IAIN 

Tulung agung, 2015) 
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profitabilitas 

Bank
67

 

Lutfiyah Putri 

Nirwana (2015) 

Giro Wadi‟ah, 

Tabungan 

Mudarabah 

dan Deposito 

Mudharabah 

Laba Analisis 

regresi 

linear 

berganda 

giro wadi'ah, 

tabungan wadi'ah, 

tabungan 

mudharabah, dan 

deposito 

mudharabah 

berpengaruh 

secara simultan 

signifikan 

terhadap laba 

perbankan 

syariah.
68

  

 

G. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian terdahulu yang telah 

diuraikan penulis, maka kerangka berfikir dapat digambarkan berikut ini : 

Kerangka Pemikiran.  

 

 

X : terdiri dari (X) yaitu Giro Wadi‟ah dan Tabungan Wadi‟ah. 

Y : yaitu Laba Bersih Bank BRISyariah Tahun 2011-2015. 

 

Gambar menunjukan bahwa produk penghimpun dana berupa giro 

wadi‟ah dan tabungan wadi‟ah diduga memiliki pengaruh terhadap laba pada 

Bank BRISyariah. Dengan kerangka berfikir diatas, diharapkan dapat 

mempermudah untuk memahami apa yang menjadi permasalahan yang ada 

dalam penelitian ini. 
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 Dewi Istifadah, Arik Susbiyani dan Ade Puspito, “ Analisis Pengaruh Giro Wadi‟ah, 

Deposito Mudharabah, Tabungan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di 

Indonesia”, e-Jurnal From umj Vol. 9 (2012). 
68

Lutfiyah Putri Nirwana, “Pengaruh Pertumbuhan Giro Wadi‟ah, Tabungan 

Mudarabah dan Deposito Mudharabah Terhadap Laba Perbankan Syariah Di Indonesia”, JESTT 

Vol. 2 No 8 Agustus. (Universitas Airlangga, (2015). 

Giro Wadi‟ah dan 

Tabungan Wadi‟ah.  (X) 

 

Laba Bank BRISyariah Tahunan 

(Y) 
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Dana yang dihimpun bank syariah dari masyarakat salah satunya 

dalam bentuk giro wadi‟ah. Penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank 

syariah untuk dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana 

dengan harapan bank mampu memenuhi liquiditas, rentabilitas, dan 

solvabilitas. Hubungan antara giro wadi‟ah terhadap laba telah dilakukan 

penelitian sebelumnya oleh Dewi Istifadah, Arik Susbiyanti dan Ade Puspito 

(2012), penelitian menunjukan bahwa Giro Wadi‟ah, Deposito Mudharabah 

dan Tabungan Mudharabah memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

profitabilitas Bank.
69

 

Dana pihak ketiga dapat berasal dari simpanan tabungan wadi‟ah. 

Dana ini akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Suatu kegiatan usaha 

yang dijalankan baik perusahaan maupun perbankan dengan beberpa tujuan 

yang ingin dicapai, yakni memperoleh laba yang optimal, disamping hal-hal 

lainya.  Hubungan antara tabungan wadi‟ah terhadap laba telah dilakukan 

penelitian sebelumnya oleh Mahaputra (2008) menjelaskan bahwa tabungan 

wadi‟ah secara bersama-sama dan parsila memiliki pengaruh yang positif 

terhadap variabel terikat yaitu laba BPRS.
70
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 Lutfiyah Putri Nirwana, “Pengaruh Pertumbuhan Giro Wadi‟ah, Tabungan 

Mudarabah dan Deposito Mudharabah Terhadap Laba Perbankan Syariah Di Indonesia”, JESTT 

Vol. 2 No 8 Agustus. (Universitas Airlangga, (2015), hlm. 647. 
70

 Ibid, hlm.648.  
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H. Hipotesis Penelitian. 

Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap 

rumusan masalah. Penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.
71

 Hipotesis tersebut akan 

ditolak jika ternyata salah, dan akan ditrima jika fakta-fakta membenarkan. 

Oleh karena itu, pada penulisan skripsi ini hipotesis diartikan sebagai dugaan 

sementara atau pendapat  yang masih lemah sehingga perlu dibuktikan 

kebenaranya.
72

 Berdasarkan model penelitian di atas maka dapat diambil 

hipotesis sebagai berikut : 

H1 : “Diduga terdapat hubungan yang positif antara tabungan wadi‟ah dan 

giro wadi‟ah  terhadap laba Bank BRISyariah”. 

H2 : “Diduga terdapat  pengaruh yang signifikan antara tabungan wadi‟ah  

dan giro wadi‟ah terhadap laba Bank BRISyariah”. 

 

                                                           
71

 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) 

(Bandung : Alfabeta, 2009), hlm.96. 
72

 Ibid, hlm. 97. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Dan Sifat Penelitian  

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 

instrument penelitian , analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
1
 

Sifat Penelitian yang dilakukan bersifat asosiatif suatu penelitian yang 

bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat tiga 

bentuk hubungan yaitu hubungan simetris (hubungan antara dua variabel atau 

lebih), hubungan kausal (hubungan yang bersifat sebab akibat, dan dan 

hubungan interaktif/timbal balik (hubungan yang saling mempengaruhi).
2
 

B. Sumber Data 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis Data 

sekunder. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.
3
 

Sumber data sekunder dalam penelitian  ini adalah dokumentasi yang berupa 

laporan keuangan yang berkaitan dengan jumlah tabungan  wadiah, giro 

wadiah dan laba bersih Bank BRISyariah pada periode tahun 2011-2015.   

Tabel. 3.1 

                                                           
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis pendekatan kualitatif,kuantitatif dan R&D) 

(Bandung : Alfa Beta, 2008), hlm. 13. 
2
 Ibid. hlm. 55. 

3
 Ibid, hlm. 193. 
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Jumlah Tabungan Wadi’ah, Giro Wadi’ah dan Laba 

Bank BRISyariah Tahun 2011-2015. 

(Jutaan Rupiah) 

Tahun Giro Wadi’ah Tabungan Wadi’ah Laba 

2011 515.830 1.386725 11.654 

2012 671.800 1.688.478 101.888 

2013 670.887 2.480.554 129.564 

2014 621.913 3.298.659 6.577 

2015 938.831 3.715.929 125.322 

 

Sumber : Laporan Keuangan Bank BRISyariah yang telah diolah. 

Di akses dari www.brisyariah.co.id pada 29 Desember 2016 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Tehnik 

Domkumentasi. Tehnik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, langger, agenda, dan sebagainya.
4
 Data dalam 

penelitian ini diperoleh dalam bentuk data yang telah dikumpulkan, diolah 

dan dipublikasikan oleh pihak lain yaitu Bank BRISyariah melalui website 

www.brisyariah.co.id dan ringkasan laporan keuangan yaitu data keuangan 

laporan keuangan Bank BRISyariah, berupa jumlah tabungan wadi’ah, giro 

wadi’ah dan laba yang dioperoleh Bank BRISyariah dalam priode 2011-2015. 

 

 

D. Populasi dan Sampel 

                                                           
4
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta : PT RINEKA CIPTA, 2013), hlm. 

274. 

http://www.brisyariah.co.id/
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Populasi adalah himpunan individu atau objek yang banyaknya 

terbatas dan tidak terbatas. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Lalu Populasi yang akan menjadi pengamatan dalam 

penelitian ini adalah Laporan Keuangan BRISyariah yang telah 

dipublikasikan melalui website www.brisyariah.co.id . 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Pengambilan sampel harus sesuai dengan kualitas dan 

karakteristik suatu populasi.
5
 Tehnik pengambilan sampling secara purposive 

sampling yaitu penarikan sampel yang dilakukan memilih subjek berdasarkan 

kriteria spesifikasi yang ditetapkan peneliti atau berdasarkan pertimbangan 

khusus. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel data triwulan dari 

tahun 2011-2015 pada data publikasi laporan keuangan BRISyariah berupa 

Jumlah tabungan wadi’ah, giro wadi’ah dan laba Bank BRISyariah. 

  

                                                           
5
 Sugiyono, Op. Cit.  hlm. 115. 

http://www.brisyariah.co.id/
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Tabel. 3.2  

Jumlah Tabungan Wadi’ah, Giro Wadi’ah dan Laba 

 Triwulan Bank BRISyariah Tahun 2011-2015. 

(Jutaan Rupiah) 

 

 

Tahun 

 

Tabungan Wadi’ah 

 

Giro Wadi’ah 

 

Laba 

2011  Maret  783.666 304.944 4.007 

Juni  900.602 383.897 7.417 

September 1.134.524 337.602 23.316 

Desember 1.386.725 515.830 11.654 

2012  Maret  1.325.529 446.686 4.594 

Juni  1.417.721 451.462 65.137 

September  1.555.564 564.327 111.595 

Desember  1.688.478 671.800 101.888 

2013  Maret  1.774.855 609.435 60.807 

Juni 1.913.615 671.262 104.901 

September 2.168.659 550.657 158.027 

Desember 2.480.554 670.887 129.568 

2014  Maret 2.599.930 549.081 20.065 

Juni  2.814.019 704.494 2.384 

September 3.085.125 513.158 7.329 

Desember  3.298.659 621.913 6.577 

2015  Maret 3.298.189 1.107.669 25.292 

Juni  3.285.489 1.178.873 62.694 

September 3.450.261 1.119.116 95.785 

Desember 3.715.929 9.38.831 125.322 

Sumber : Laporan Keuangan Bank BRISyariah yang telah diolah. 

Di akses dari www.brisyariah.co.id pada 29 Desember 2016 
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E. Definisi Operasional Variabel 

Untuk memperjelas ruang lingkup penelitian, maka diperlukan 

pendefinisian variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun 

definisi operasional variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Variabel Independen (bebas)  

Variabel bebas (X) (Variabel Independen) merupakan variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahanya atau timbulnya 

variabel dependen (terikat), variabel ini sering disebut variabel stimulus, 

perdiktor, antecedent.
6
 Variabel dalam penelitian ini adalah tabungan 

wadi’ah dan giro wadi’ah (X). Indikator yang digunakan untuk mengukur 

produk penghimpunan dana adalah jumlah tabungan wadi’ah dan giro 

wadi’ah yang dihimpun setiap tahunya pada Bank BRISyariah. yang telah 

dipublikasikan melalui website www.brisyariah.co.id selama periode 

2011-2015. 

2. Variabel Dependen (terikat) 

Variabel terikat (Y) (variabel dependen) atau sering disebut dengan 

variabel output, kriteria, konsekuen merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.
7
 Dalam penelitian 

ini terdapat dua variabel. Dimana variabel X adalah produk tabungan 

wadi’ah dan giro wadi’ah dan disebut juga sebagai variabel independen 

(variabel yang dapat mempengaruhi variabel lainya), karena produk 

penghimpunan dana tabungan wadi’ah dan giro wadi’ah  mempengaruhi 

                                                           
6
 Sugiyono, Op.Cit, hlm. 39. 

7
 Ibid, hlm. 39. 

http://www.brisyariah.co.id/
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pertumbuhan laba bersih Bank BRISyariah, sedangkan variabel Y variabel 

dependen (variabel yang dipengaruhi variabel bebas) yaitu laba pada Bank 

BRISyariah tahun 2011-2015 (keuntungan yang diperoleh).
8
 

Dalam penelitian ini objek variabel terikat yang di gunakan yaitu 

laba bersih BRISyariah. Laba BRISyariah yang akan diteliti adalah 

mengenai laba yang diperoleh Bank BRISyariah dari tahun 2011-2015. 

Untuk mengukur laba BRISyariah, penulis menggunakan pengaruh 

tabungan wadi’ah dan giro wadi’ah terhadap laba, yang telah 

dipublikasikan melalui website www.brisyariah.co.id selama periode 

2011-2015. Berikut ini akan dijelaskan mengenai variabel penelitian pada 

tabel dibawah ini : 

    Tabel. 3.3 

Definisi Konsep dan Operasional Variabel 

 

Variabel 

 

Indikator 

 

Ukuran 

 

Raferensi 

Skala 

pengukuran 

Variabel 

Indenpenden 

(X) 

Tabungan 

wadi’ah 

dan Giro 

Wadi’ah 

Nilai Rupiah 

dana yang 

dihimpun dari 

tabungan dan 

giro wadi’ah 

Khotibul Umam, 

Perbankan 

Syariah 

DasarDasar dan 

Dinamika 

Perkembanganya 

di Indonesia 

Jakarta:Rajawali 

Pers, 2016 

Rasio (Rp) 

Dependen 

(Y) 

Laba Nilai rupiah 

Laba yang 

dihasilkan 

Khaerul Umam, 

Manajemen 

Perbankan Syariah, 

Bandung:Pustaka 

Setia, 2013 

Rasio (Rp) 

 

F. Tehnik Analisis Data 

                                                           
8
 Pabundu Tika, Op.Cit. hlm. 19. 

http://www.brisyariah.co.id/
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Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden 

atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah 

mengelompokan data bedasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi 

data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari tiap 

variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang 

telah diajukan.
 9

 

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis uji normalitas, uji 

linier sederhana, uji T dan uji koefisie determinasi. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data sangat diperlukan untuk membuktikan apakah 

variabel data yang diperoleh sudah normal apa belum. Analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah statistik parametik, maka dalam 

penelitian ini data pada setiap variabel harus terlebih dahulu diuji 

normalitasnya. Dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov Test. Dengan taraf signifikan sebesar 0,05, data dinyatakan 

berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 5%. Untuk 

pengambilan keputusan dengan pedoman: 

1) Nilai signifikansi atau nilai probabilitas <0,05, distribusi data tidak 

normal. 

2) Nilai signifikansi atau nilai probabilitas >0,05, distribusi data adalah 

normal.
10

 
 

2. Uji Hipotesis 

                                                           
9
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung : Alfabeta, 

2011), hlm.147. 
10

Iman Gunawan, Pengantar Statistika Inferensial (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 

hlm.92. 
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Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian. Kebenaran dari hipotesis itu harus 

dibuktikan melalui data yang terkumpul. Pembuktian hipotesis  dilakukan  

dengan menggunakan uji statistik.
11

 

a. Analisis regresi linear sederhana  

Dalam penelitian ini, analisis regresi linear sederhana 

berperan sebagai teknik statistik yang digunakan untuk menguji ada 

atau tidaknya pengaruh variable X terhadap variabel Y. Untuk 

mengetahui hubungan dan pengaruh Tabungan Wadi’ah dan Giro 

Wadi’ah terhadap Laba digunakan teknik analisis regresi linier 

sederhana, untuk mengetahui besarnya pengaruh secara kuantitatif 

dari suatu perubahan (variabel X) terhadap kejadian lainnya 

(variabel Y). 

Berikut adalah penjelasan variabel bebas dan variabel terikat 

yang akan diteliti pada penelitian ini, yaitu : 

Variabel bebas (X): Jumlah Tabungan Wadi’ah dan Giro Wadi’ah 

Variabel terikat (Y): Laba Bank BRISyariah 

Maka dalam penelitian ini akan dilihat seberapa besar 

pengaruh Tabungan Wadi’ah dan Giro Wadi’ah (X) terhadap Laba 

Bank BRISyariah (Y). 

 

Rumus untuk regresi linear sederhana adalah : 

                                                           
11

 Sugiyono, Op.Cit. hlm. 93. 
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Y= a+b(X) 

 

Keterangan  : 

a : konstanta 

b : koefisien regresi  

X : variabel bebas (Tabungan Wadi’ah dan Giro Wadi’ah) 

Y : variabel terikat (Laba Bank BRISyariah).
12

 

 

b. Uji Signifikan Parametik Individual (Uji T) 

Uji t digunakan untuk menguji tingkat signifikan dan 

pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel 

dependen. Uji dilaksanakan dengan langkah membandingkan t 

hitung dengan t tabel. Untuk menentukan nilai t hitung dapat 

digunakan rumus  dimana b : koefensi regresi, Sb : standar error 

dari variabel independen. 

Sedangkan untuk menghitung t tabel dapat dilihat dalam 

tabel distribusi t dengan menentukan degree of freedom (df) n-k dan 

nilai a (jika uji satu arah digunakan a dan jika uji dua arah 

digunakan Untuk mengetahui apakah pengaruh variabel  

Tabungan  Wadi’ah  dan giro Wadi’ah (X)  Laba (Y),  signifikan  

atau  tidak.  Menentukan Ho (Hipotesis nihil) dan Ha (hipotesis 

alternatif) Kriteria  pengujian yang digunakan yaitu : H0 diterima 

jika  t hitung < t tabel => tidak ada pengaruh  yang signifikan antara 

                                                           
12

 Sugiyono,Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif dan R&D 

(Bandung : Alfabeta,2008),hlm. 270. 
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Tabungan Wadi’ah dan giro Wadi’ah terhadap Laba. H0 ditolak jika 

t hitung > t tabel atau t hitung < t tabel => ada  pengaruh yang signifikan 

antara Tabungan Wadi’ah dan giro Wadi’ah terhadap Laba. 

c. Uji Koefisien Determinasi (r
2
) 

Koefisien Determinasi (r
2
) digunakan untuk menentukan 

seberapa besar variasi variabel dependen (Y) yang dapat dijelaskan 

oleh nilai koefisien determinasi adalah 0 r
2 

1. Jika nilai r
2 

berkisaran hampir satu
, 

berarti semakin kuat kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen dan sebaliknya 

jika nilai r
2 

semakin mendekati angka nol, berarti semakin lemah 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen. Dalam realita nilai r
2
 tidak mungkin 1 atau 100%  tetapi 

sekali dibawah 1 atau 100%. 13 

 

                                                           
13

 Muhammad Iqbal, “Modul Pengantar Statistik Perbankan Syariah”, September 2014, 

hlm. 35. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Bank BRI Syariah 

1. Sejarah BRI Syariah 

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), 

Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah 

mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui 

suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 

2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank 

BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara 

konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan 

prinsip syariah Islam.  

Kehadiran PT. Bank BRISyariah di tengah-tengah industri 

perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti 

logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan 

masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRISyariah 

yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi 

warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih 

sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero), Tbk., Aktivitas PT. Bank BRISyariah semakin kokoh setelah 

pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha 
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Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke 

dalam PT. Bank BRISyariah (proses spin off-) yang berlaku efektif pada 

tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan 

Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., 

dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank 

BRISyariah. Saat ini PT. Bank BRISyariah menjadi bank syariah ketiga 

terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRISyariah tumbuh dengan pesat 

baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. 

Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyariah 

menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai 

ragam produk dan layanan perbankan. 

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRISyariah merintis 

sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan 

memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., 

sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang 

berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan 

konsumer berdasarkan prinsip Syariah. 

2. Visi dan Misi 

Visi Bank BRISyariah adalah : 

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial 

sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk 

kehidupan lebih bermakna. 
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Misi Bank BRISyariah adalah : 

a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam 

kebutuhan finansial nasabah. 

b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai 

dengan prisip-prinsip syariah. 

c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun 

dan dimanapun. 

d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup 

dan menghadirkan ketentraman fikiran. 

3. Moto Bank BRI Syariah 

BRISyariah mempunyai moto yang berbunyi “Bersama 

mewujudkan harapan bersama” sebagai perwujudan dari visi dan misi 

BRISyariah sendiri yang mempunyai arti BRISyariah ingin menjelaskan 

bahwa seluruh stake holder BRISyariah baik internal maupun eksternal 

merupakan intrumen yang penting dalam rangka mewujudkan seluruh 

harapan stake holder. 

4. Kepengurusan Bank BRI Syariah  

Sususan anggota Komisaris dan Direksi Hasil RUPST tanggal 

11 maret 2016 PT BRI Syariah : 

a. Dewan Komisaris. 

1) Komisaris Utama/Independent  : Indra  Kesuma 

2) Komisaris Independen  : Hermanto Siregar 

3) Komisaris Independen   : Komaruddin Hidayat 

4) Komisaris    : Anggito Abimanyu 

5) Komisaris    : Eko B. Suharno 
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b. Direksi  

1) Direktur Utama  : Mochamad Hadi Santoso 

2) Direktur  : Indra Praseno 

3) Direktur   : Wildan 

4) Direktur   : Agus Kanton Eko S 

5) Direktur   : Erdianto Sigit Cahyono 

c. Komite di Bawah Dewan Komisaris 

1) Komite Remunerasi dan Nominasi 

a) Ketua  : Komaruddin Hidayat ( komisaris Independen) 

b) Anggota  : Hermanto Siregar (Komisaris Independen) 

c) Anggota : Cahyo Wisnu Prabowo (Human Capital Group 

Head) 

2) Komite Audit 

a) Ketua :Indra Kesuma (Komisaris Utama/Komisaris 

Independen) 

b) Anggota : Anggito Abimanyu (Komisaris) 

c) Anggota : Irdam Halim (Pihak Independen) 

d) Anggota : Widuri Meintari Kusumawati (Pihak Independen) 

3) Komite Pemantau Risiko 

a) Ketua  : Hermanto Siregar (Komisaris Independen) 

b) Anggota   : Eko B. Suharno (Komisaris) 

c) Anggota   : Saiful Anwar (Pihak Independen) 

d) Anggota   : Tjut Meutia Imelda Tenriwali (Pihak Independen) 

4) Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)  

a) Indriati Tri Handayani (1 Februari – sampai sekarang) 
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5. Produk BRI Syariah 

Untuk menunjang performa dan mengembangkan bisnis menjadi 

lebih besar maka dibutuhkan produk-produk yang dapat merangkul 

seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Adapun ragam pruduk yang 

disediakan oleh BRISyariah untuk masyarakat Indonesia antara lain : 

a. Dana Pihak Ketiga 

1) Tabungan Faedah BRISyariah iB 

Dalam tabungan faedah ini bank syariah menggunakan 

akad wadi’ah yad dhamanah. wadi’ah yad dhamanah  berarti 

penerima titipan berhak mempergunakan dana/barang titipan 

untuk didayagunakan, tanpa ada kewajiban untuk memberikan 

imbalan kepada penitip denagan tetap pada kesepakatan dapat 

diambil setiap saat diperlukan. 

2) Tabungan Ku BRISyariah iB. 

Dalam tabungan Ku, akad yang digunakan adalah akad 

wadi’ah yad dhamanah yang berarti penerima titipan berhak 

mempergunakan dana/barang titipan untuk didayagunakan, 

tanpa ada kewajiban untuk memberikan imbalan kepada penitip 

denagan tetap pada kesepakatan dapat diambil setiap saat 

diperlukan. Sistem pembagian keuntungan pun bukan bagi hasil 

namun merupakan bonus yang diberikan kepada nasabah namun 

tidak diperjanjiakn diawal  akad karena sifatnya kebijakan dari 

bank. 
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3) Tabungan Impian BRISyariah iB 

Tabungan impian adalah tabungan berjangka dari 

BRISyariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk 

mewujudkan impian dengan terencana serta pengelolaan dana 

sesuai dengan syariah dilindungi asuransi.  

Tabungan impian ini menggunakan akad mudharabah 

mutlaqah, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak atau 

lebih, diman pihak pemilik dana nasabah menyediakan seluruh 

modal dan hasil keuntungan di bagikan berupa hasil yang 

diperjanjian diawal akad. 

4) Tabungan Haji BRISyariah iB 

Tabungan haji adalah tabungan yang dibuat guna untuk 

ibadah haji pada waktu yang telah dijanjikan di awal akad. 

Tabungan haji ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu, karena 

tabungan ini dikhususkan untuk keperluan ibadah haji dan hanya 

bisa diambil pada waktu yang dijanjikan diawal akad. Akad 

yang digunakan tabungan ibadah haji adalah akad mudharabah 

mutlaqah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak 

dimana pihak pemilik dana nasabah menyediakan seluruh 

modal, sedangkan pihak pengelola dana atau bank bertindak 

selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagiakan antara 

mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. 
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5) Giro BRISyariah iB 

Giro merupakan simpanan untuk kemudahan berbisnis 

dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan (wadi’ah 

yad dhamanah) yang penarikanya dapat dilakukan setiap saat 

dengan cek /bilyet giro. Akad yang digunakan pada giro 

BRISyariah iB adalah wadi’ah yad dhamanah, yaitu : 

a) Berupa titipan 

b) Sistem pembagian keuntungan bukan bagi hasil, namun 

berupa bonus yang akan diberikan kepada nasabah namun 

tidak di perjanjikan diawal akad karena sifatnya merupakan 

kebijakan dari bank.  

6) Deposito BRISyariah iB 

Deposito BRISyariah iB merupakan produk investasi 

berjangka kepada deposan dalam mata uang tertentu. 

Keuntungan yang diberikan adalah dana dikelola dengan prinsip 

syariah sehingga shahibul mall tidak perlu khawatir akan 

pengelolaan dana. Fasilitas yang diberikan berupa ARO 

(Automatic Roll Over) dan bilyet deposito. 

 

b. Pembiayaan  

1) Qardh Beragun Emas BRISyariah iB 

2) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BRISyariah iB. 

KPR merupakan  pembiayaan kepemilikan rumah 

kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan 

kebutuhan akan tempat tinggal dengan menggunakan akad jual 
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beli (Murabahah) dimana pembayaranya secara angsuran yang 

telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan. 

Tujuan dari produk ini adalah pembelian produk property, 

pembangunan/renovasi rumah dan take over/pengalihan 

pembiayaan KPR. 

3) KKB BRISyariah iB 

KKB BRISyariah iB merupakan produk jual beli 

dengan menggunakan sistem murabahah, dengan akad jual beli 

barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan 

(margin) yang disepakati oleh bank dan nasabah sebagai harga 

jual (fixed margin). 

4) Pembiayaan Mikro 

Pembiayaan mikro merupakan pembiyaan PT Bank 

BRISyariah usaha kecil dengan proses cepat, syarat mudah, 

margin rendah pinjaman sampai dengan Rp. 500.000.000, 00. 

Pembiayaan mikro adalah kegiatan pembiayaan usaha yang 

dipinjamkan kepada usaha kecil (mikro) yaitu masyarakat 

menengah kebawah yang mempunyai usaha, contohnya seperti 

masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang pasar atau 

masyarakat luas yang mempunyai toko dengan usaha yang 

berprinsip syariah. Pembiayaan mikro menggunakan akad 

murabahah.
1
 

                                                           
1
 www.brisyariah.co.id pada tanggal 21 Maret 2017, Pukul 06:49 WIB. 

http://www.brisyariah.co.id/
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6. Perkembangan Usaha 

Perkembangan volume usaha berupa total asset, dana pihak 

ketiga, pembiayaan dan laba posisi lima tahun terakhir atau 31 

Desember 2011 sampai dengan posisi 31 Desember 2015 dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel. 4.1  

Perkembangan Aset Bank BRISyariah Tahun 2011-2015. 

(Jutaan Rupiah) 
Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah Aktiva 11.200.823 14.088.914 17.400.914 20.341.033 24.230.247 

Dana Pihak Ketiga 9.906.412 11.948.889 13.794.869 16.711.516 19.648.782 

Pembiayaan 9.170.300 11.403.000 14.167.362 15.691.430 16.660.267 

Laba 11.654 101.888 129.564 6.577 125.322 

Sumber : Laporan Keuangan Bank BRISyariah yang telah diolah. 

Di akses dari www.brisyariah.co.id pada 29 Desember 2016 
 

Berdasarkan data Tabel tersebut, terlihat bahwa asset yang 

dimiliki oleh Bank BRISyariah selalu meningkat pertahunya. 

7. Data Kuantitatif 

Data triwulan tabungan wadi’ah, giro wadi’ah dan laba Bank 

BRISyariah periode tahun 2011-2015. 

Tabel. 4.2 

Jumlah Tabungan Wadi’ah, Giro Wadi’ah dan Laba 

Triwulan Bank BRISyariah Tahun 2011-2015. 

(Jutaan Rupiah) 

 

Tahun 

 

Tabungan Wadi’ah 

 

Giro Wadi’ah 

 

Laba 

2011  Maret  783.666 304.944 4.007 

Juni  900.602 383.897 7.417 

September 1.134.524 337.602 23.316 

Desember 1.386.725 515.830 11.654 

2012  Maret  1.325.529 446.686 4.594 

Juni  1.417.721 451.462 65.137 

September  1.555.564 564.327 111.595 

Desember  1.688.478 671.800 101.888 
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2013  Maret  1.774.855 609.435 60.807 

Juni 1.913.615 671.262 104.901 

September 2.168.659 550.657 158.027 

Desember 2.480.554 670.887 129.568 

2014  Maret 2.599.930 549.081 20.065 

Juni  2.814.019 704.494 2.384 

September 3.085.125 513.158 7.329 

Desember  3.298.659 621.913 6.577 

2015  Maret 3.298.189 1.107.669 25.292 

Juni  3.285.489 1.178.873 62.694 

September 3.450.261 1.119.116 95.785 

Desember 3.715.929 9.38.831 125.322 

Sumber : Laporan Keuangan Bank BRISyariah yang telah diolah. 

Di akses dari www.brisyariah.co.id pada 29 Desember 2016 
 

Data diatas menunjukan bahwa data tabungan wadi’ah setiap 

triwulanya mengalami kenaikan. Jumlah tabungan wadi’ah tertinggi 

pada tahun 2015 bulan desember mencapai 3.715.929 (jutaan rupiah). 

Sedangkan Data giro wadi’ah setiap triwulanya mengalami kenaikan 

dan penurunan. Jumlah giro wadi’ah tertinggi pada tahun 2015 bulan 

Juni mencapai 1.178.873 (jutaan rupian), namun pada tahun 2015 

bulan Desember mengalami penurunan dengan jumlah mencapai 

9.38.831 (jutaan rupiah). Data Laba yang diperoleh Bank BRISyariah 

setiap triwulanya juga mengalami kenaikan dan penurunan. Jumlah 

perolehan laba tertinggi pada tahun 2013 bulan Desember mencapai 

129.568 (jutaan rupiah), namun pada tahun 2014 bulan juni mengalami 

penurunan yang signifikan dengan perolehan laba mencapai 2.384 

(jutaan rupiah). Kemudian pada tahun 2015 bulan desember perolehan 

laba mengalami kenaikan dengan jumlah perolehan laba mencapai 

125.322 (jutaan rupiah).  
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B. Analisi Data 

1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data 

dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik 

dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki 

ditribusi normal. Uji normalitas dapat dilihat dengan mengunakan uji 

normal komogorov-Smirnov: jika Sig > 0,05 maka data berdistribusi 

normal, jika Sig < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal .  

Adapun alat untuk menguji data berdistribusi normal atau tidak dapat 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS 20.0. 

Adapun hasil perhitunganya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas 

(Uji Kolmogrov-Smirnov) 

 

Sampel Nilai Kolmogrov-

Smirnov Z 

Signifikansi Simpulan 

20 0,883 0,417 HO diterima 

Sumber : Data diolah. 

Dari Tabel diatas, menunjukan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 

0,417>0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan 

dalam penelitian ini berdistribusi normal. Data yang berdistribusi 

normal dinyatakan dapat mewakili populasi. 
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2. Uji Hipotesis 

a. Analisis regresi linier sederhana 

Pada prinsipnya model regresi linier sederhana merupakan 

salah satu model yang parameternya linier dan secara kuantitatif yang 

dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh suatu variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Regresi linier sederhana dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel. 4.4 

Hasil Analisi Regresi Linier Sederhana 

Coefficients 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

 

T 

 

Sig. 

 

Ket 

B Beta 

1   (Constant) 

Dana Wadi’ah 

28 336.646 

0.010 

 

0.219 

0.896 

0.955 

0.382 

0.352 

 

Ditolak 

a. Dependent Variable: Laba Bersih 

b. Sumber : Data diolah. 

Berdasarkan uji hipotesis linier sederhana pada tabel 

menunjukan persamaan regresi linier dengan nilai dana wadi’ah 

(tabungan dan giro) sebagai variabel independen dan laba bersih Bank 

BRISyariah sebagai variabel dependen. 

Nilai kostanta sebesar 28336.646 mengandung arti bahwa nilai 

konsisten variabel laba bersih adalah sebesar 28336.646. Sedangkan 

Koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,010 artinya menunjukan 

setiap kenaikan 1% dana wadi’ah maka laba bersih mengalami 
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kenaikan sebesar 0,010. Koefisien regresi bernilai positif berarti terjadi 

hubungan yang positif antara dana wadi’ah (tabungan dan giro) dan 

laba bersih. Maka semakin besar dana wadi’ah maka akan semakin 

meningkat laba bersih yang diperoleh. Adapun persamaan regresi 

berdasarkan tabel adalah Y = 28336,646 + 0,010 X 

c. Uji Signifikan Parametik Individual (Uji T) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi pada dana wadi’ah berpengaruh signifikan terhadap laba bersih 

Bank BRISyariah. Hasil dalam pengujian ini dapat dilihat pada tabel 

diatas. 

Sebelum menyimpulkan hipotesis diterima atau ditolak, dalam 

tabel coefficients diperoleh nilai sig. sebesar 0,352 dibandingkan 

dengan taraf signifikan (α=5%), maka 0,352>0,05, karena nilai Sig.> 

α maka disimpulkan untuk menerima H0, yang berarti koefisien 

regresi dana wadi’ah (tabungan dan giro) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap laba. Cara lain dengan membandingkan thitung dan ttabel 

terlebih dahulu menentukan ttabel dengan signifikan 5% berdasarkan uji 

2 sisi dan derajat kebebasan (df) n-k-1 atau 20-1-1=18. Dengan 

pungujian dua sisi tersebut hasil yang diperoleh untuk thitung sebesar 

0,955 sedangkan untuk ttabel sebesar 2,101 artinya thitung lebih kecil dari 

ttabel  (0,955<2,101), hal ini dapat disimpulkan bahwa H0 diterima 

sehingga dana wadi’ah (tabungan dan giro) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap laba bersih Bank BRISyariah. 
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d. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisiensi Determinasi (R
2
) bertujuan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel 

dependen. Nilai koefisiensi determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R
2
 

yang kecil menunjukan kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 

1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Berikut ini 

hasil uji Koefisiensi Determinasi : 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary 

 

Model 

 

R 

 

R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0.219
a
 0.048 -0.005 51730.72694 

a. Predictors : (Constant), Dana Wadi’ah 

b. Dependent Variabel : Laba Bersih 

c. Sumber : Data diolah. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada tabel diatas, diketahui 

besarnya nilai korelasi/hubungan (R) adalah 0,219. Dari autput 

tersebut diperoleh koefisien determinasi  (R Square) sebesar 0,048, 

yang mengandung pengertian bahwa variabel independen (dana 

wadi’ah) terhadap variabel dependen (Laba bersih) adalah 4,80%. 

Sedangkan 95,2% nya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dimaksud dalam penelitian ini.  



91 
 

C. Pembahasan. 

Prinsip Wadi’ah yang dilakukan adalah wadi’ah yad dhamanah yang 

diterapkan pada rekening produk tabungan dan giro. Dimana pihak yang 

dititipi (bank) bertanggung  jawab atas keutuhan harta titipan sehinga ia boleh 

memanfaatkan harta titipan tersebut. Dalam aplikasi perbankan syariah, 

prinsip wadi’ah diterapkan dalam produk penghimpun dana dari pihak ketiga 

yang diterapkan pada produk tabungan dana giro.  

Dimana produk tabungan dan giro wadi’ah merupakan jenis produk 

penghimpunan dana yang banyak digunakan oleh bank-bank yang 

beroperasional menggunakan prinsip syariah. Dalam praktiknya pada Bank 

BRISyariah, produk penghimpunan dana berupa tabungan dan giro wadi’ah 

sangat diminati oleh masyarakat, dikarenakan produk penghimpunan dana 

dengan prinsip wadi’ah memberikan beberapa kelebihan. Produk ini dapat 

merangkul semua lapisan masyarakat yang menginginkan memiliki tabungan, 

sehingga jumlah dana yang dihimpun selalu mengalami kenaikan pertahunya. 

Seiring dengan berjalanya waktu, semua perusahaan selalu ingin agar 

usahanya terus berlangsung, berkembang, dan mampu bersaing dengan 

perusahaan lain. Begitu pula dengan perbankan, untuk mengetahui seberapa 

baik kinerja bank dapat dilihat dari berapa besar laba yang diperoleh. 

Memperoleh laba merupakan tujuan dari setiap perusahaan termasuk 

perbankan. Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang kegiatan 

utamanya menghimpun dana (Funding) dan menyalurkan dana (financing) 

dalam bentuk pembiayaan. Oleh sebab itu dalam penelitian ini dibahas 

tentang Pengaruh Penghimpunan dana wadi’ah terhadap laba. 
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a. Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan berdasarkan uji regresi linier 

sederhana menunjukan koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,010, 

artinya bahwa dalam setiap kenaikan 1% dana wadi’ah (tabungan dan 

giro) maka laba mengalami peningkatan sebesar 0,010 atau 1%. Koefisien 

regresi bernilai positif berarti terjadi hubungan positif antara dana wadi’ah 

(tabungan dan giro) dan laba, maka semakin besar dana wadi’ah (tabungan 

dan giro) maka akan semakin meningkatnya laba yang diperoleh. Adapun 

persamaan regresinya berdasarkan tabel adalah Y = 28336,646 + 0,010 X.  

b. Berdasarkan Uji 2 sisi pada uji signifikan parametik individual atau uji T 

dengan tingkat signifikansi sebesar 5% dengan taraf signifikan (α=5%), 

maka 0,352>0,05, karena nilai Sig.> α maka disimpulkan untuk menerima 

H0, yang berarti koefisien regresi dana wadi’ah (tabunagan dan giro) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap laba. Cara lain dengan membandingkan 

thitung dan ttabel untuk thitung sebesar 0,955 sedangkan untuk ttabel sebesar 

2,101 artinya thitung lebih kecil dari ttabel  (0,955<2,101), hal ini dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditrima, sehingga dana wadi’ah (tabungan dan 

giro) tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih Bank BRISyariah. 

c. Berdasarkan nilai Adjusted R diketahui besarnya nilai korelasi/hubungan 

(R) adalah 0,219. Dari autput tersebut diperoleh koefisien determinasi  (R 

Square) sebesar 0,048, yang mengandung pengertian bahwa variabel 

independen (dana wadi’ah) terhadap variabel dependen (Laba bersih) 

adalah 4,80%. Sedangkan 95,2% nya dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak damaksud dalam penelitian ini.  
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Maka dapat disimpulkan untuk menerima H0 bahwa dana 

wadi’ah (tabungan dan giro) tidak teruji signifikan terhadap laba. 

Sehingga dari hasil tersebut meski dana wadi’ah (tabungan dan giro) tidak 

teruji signifikan namun tetap berpengaruh positif terhadap laba hal 

disebabkan oleh kurang maksimalnya pemanfaatkan dana pihak ketiga 

untuk pembiayaan, rendahnya permintaan pembiayaan dari nasabah, 

kenaikan suku bunga, dan meningkatnya risiko pemberian pembiayaan, 

serta motif nasabah hanya memanfaatkan fasilitas yang terdapat dalam 

tabungan dan giro.  

Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Siti 

Fatimah (2014), yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Simpanan Dana 

Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Terhadap Laba Operasional PT BPRS 

Baktimakmur, yang menyatakan bahwa semakin besar dana pihak ketiga 

yang dimiliki oleh suatu bank, belum tentu laba yang diperoleh bank 

tersebut akan meningkat.
2
 Penelitian ini juga sama dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Desi Susila (2013), yang berjudul Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Profitabilitas Pada PT. Bank Muamalat Indonesia TBK 

tahun 2004-2012. Menyatakan bahwa DPK (dana pihak ketiga) yang 

didalamnya termasuk tabungan dan giro wadi’ah tidak berpengaruh 

signifikan terhadap laba, jika tidak diimbangi dengan penyaluran 

(pembiayaan) yang baik.
3
  

                                                           
2
SitiFatimah,“Pengaruh Pertumbuhan Simpanan Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan 

Terhadap Laba Operasional PT BPRS Baktimakmur”, Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi : (2014). 
3Desi Susila “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada PT Bank Mu‟amalat Indonesia 

TBK tahun 2004–2012” ( Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,2013). 
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Penelitian ini juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Iska Amlahul Hazar (2015), yang berjudul Pengaruh Giro Wadi’ah, 

Tabungan Wadi’ah dan Tabungan Mudharabah Terhadap Profitabilitas PT 

Bank Muamalat Indonesia Tahun 2005-2014. Menyatakan bahwa giro 

wadi’ah tidak teruji secara signifikan terhadap profitabilitas, karena 

nasabah mengunakan produk giro wadi’ah bukan untuk menabung 

melainkan untuk memanfaatkan fasilitas.
4
 

Penelitian ini sesuai dengan teori yang ada bahwa bank syariah 

harus menyediakan dana apabila pemilik tabungan dan giro wadi’ah dapat 

mengambilnya sewaktu-waktu, sehingga bank tidak bisa memanfaatkan 

dana tersebut dengan maksimal.
5
 

Dimana akad yang digunakan dalam perbankan syariah dalam 

menghimpun dana adalah wadi’ah yad dhamanah yaitu akad antara dua 

pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain 

sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat 

memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib 

mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh dan penerima 

titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak 

diperjanjikan sebelumnya.
6
  

  

                                                           
4
 Iska Amlahul Hazar, “Pengaruh Giro Wadi’ah, Tabungan Wadi’ah  Dan Tabungan 

Mudharabah Terhadap Profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2005-2014”. ( IAIN 

Tulung agung, 2015). 
5
 Muhammad, Op. Cit. hlm 32. 

6
 Ismail, Op. Cit. hlm. 56. 
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Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa (4) : 58. 

 

Artinya :“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk 

menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak 

menerimanya…”
7
 

 

Meski tabungan dan giro wadi’ah tidak teruji signifikan 

terhadap laba, namun bank bisa mendapatkan keuntungan dari hasil 

pengambilan biaya administrasi dan serta pemanfaatan untuk pembiyaan 

jangka pendek. Hal ini terbukti pada kontribusi dalam koefisien regresi 

linier sederhana yang ditujukkan dengan nilai B Unstandardized 

Coefficients positif sehingga Dana wadi’ah (tabungan dan giro)  

berpengaruh positif terhadap laba. 

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terkumpul, sesuai dengan fungsi 

intermediarynya maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut 

untuk pembiayaan. Dalam hal ini, bank harus mempersiapkan strategi 

penggunaan dana-dana yang dihimpunya sesuai dengan rencana alokasi 

berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi dana ini mempunyai 

beberapa tujuan salah satunya adalah mencapai tingkat profitabilitas yang 

cukup dan tingkat risiko yang rendah. Serta mempertahankan 

kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. 

Untuk mencapai kedua keinginan tersebut maka alokasi DPK 

harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat diperlukan semua 

kepentingan nasabah dapat terpenuhi. Alokasi penggunaan dana bank 

                                                           
7
 Mushaf Al-Hilali, Op. Cit.  hlm.87 
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syari’ah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva 

bank, yaitu: Earning Asset ( aktiva yang menghasilkan) dan Non Earning 

Asset ( aktiva yang tidak menghasilkan). 

Aktiva yang menghasilkan atau Earning Asset adalah asset bank 

yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Aset ini disalurkan 

dalam bentuk investasi yang terdiri atas pembiayaan berdasarkan bagi 

hasil (Mudharabah), penyertaan modal (Musyarakah), jual beli (Al-Bai’), 

prinsip sewa (Ijarah dan Ijarah wa Iqtina/Ijarah Muntahiya Bittamlik), 

dan surat- surat berharga syariah dan investasi lainnya.
8
 

Dari pengalokasian dana tersebut maka bank syari’ah bisa 

memperoleh keuntungan. Semakin besar dana yang diperoleh dari  dana 

wadi’ah Giro (tabungan dan giro) maka akan semakin besar pula laba yang 

diperoleh PT Bank Rakyat Indonesia Syariah. Adanya pengaruh giro 

wadi’ah, dan tabungan wadi’ah dalam memperoleh laba ini tentunya 

diimbangi dengan pengelolaan dana yang baik. Sehingga dengan 

penghasilan yang meningkat maka PT BRI Syariah mampu 

meningkatkan laba dengan baik. 

 

                                                           
8
 Muhammad,Op Cit, hlm. 123. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan judul “Pengaruh 

Tabungan Wadi’ah dan Giro Wadi’ah Terhadap Laba Bersih Pada Bank 

BRISyariah Periode 2011-2015”. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Dalam penelitian ini berdasarkan uji regresi linier sederhana menunjukan 

koefisien regresi bertanda positif, sehingga hasil uji linier sederhana 

menunjukan bahwa dana wadi’ah (tabungan dan giro) memiliki hubungan 

yang positif terhadap laba bersih PT Bank BRI Syariah. 

Secara teoritis Bank syariah sangat dipengaruhi oleh kemampuanya 

dalam menghimpun dana dari masyarakat baik bersekala kecil maupun 

besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga 

keuangan masalah bank yang paling utama adalah dana. Dana pihak 

ketiga, merupakan tumpuan bagi pengelolaan berbagai dana dan sumber 

dana terbesar yang dimiliki bank syariah dengan tujuan agar dapat 

menjalankan fungsinya dengan baik dalam memperoleh laba.
1 

2. Dalam penelitian ini beradasarkan hasil uji T dengan taraf signifikan 

(α=5%), Bahwa hasil penelitian menunjukan  Dana wadi’ah (tabungan dan 

giro) tidak berpengaruh signifikan terhadap laba dan hanya memiliki nilai 

koefisien determinasi sebesar 4,80%, dengan demikian H2 ditolak. Hal ini 

                                                           
1
 Nurul Huda dan Muhamad Heykal, Op.Cit. hlm. 86. 



98 
 

disebabkan oleh kurang maksimalnya pemanfaatkan dana pihak ketiga 

untuk pembiayaan, rendahnya permintaan pembiayaan dari nasabah, 

kenaikan suku bunga, dan meningkatnya risiko pemberian pembiayaan, 

serta motif nasabah hanya memanfaatkan fasilitas yang terdapat dalam 

tabungan dan giro. 

a. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian maka peneliti memberikan 

saran sebagai berikut : 

1. Bagi Bank Syariah 

a. Bagi pihak manajemen Bank BRISyariah diharapkan harus melakukan 

penyesuain antara kompisisi waktu penariakan sumberdana dengan 

komposisi pembiayaan yang akan diberikan. Hal ini bertujuan agar 

pembiayaan yang diberikan dapat disesuaikan dengan lamanya waktu 

dana pihak ketiga yang digunakan oleh bank, sehingga dapat 

memperoleh laba yang maksimal. 

b. Mengembangkan sumber daya manusia bank BRISyariah dengan cara 

memberikan pelatihan tentang ilmu pembiayaan, sehingga sumber 

daya manusia bank BRISyariah khususnya dibagian pembiayaan lebih 

menguasai dalam menangani pembiayaan jangka pendek, lebih berhati-

hati dalam menilai dan menganalisa calon nasabah yang mengajukan 

pembiayaan, serta meningkatkan pengawasan terhadap nasabah yang 

melakukan pembiayaan. Sehinnga tidak terjadinya pembiayaan macet 

dan laba yang diperoleh akan lebih maksimal. 
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2. Bagi Pihak Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta 

memeberikan sumbangan pemikiran untuk menambah khasanah 

keilmuan terkait perbankan syariah. Diharapakn dapat menambah 

referensi terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam 

Jurusan Perbankan Syariah. 

3. Bagi Masyarakat. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi 

bagi masyarakat baik untuk berinvestasi maupun menabung, atau sebagai 

acuan dalam pengambilan keputusan. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat digunakan sebagai bahan 

rujukan untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti dalam bidang 

Perbankan Syariah khususnya mengenai dana pihak ketiga yang 

mempunyai pengaruh terhadap laba Bank Syariah dan juga diharapkan 

untuk menambahakan variabel-variabel lainya. 
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