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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Perkembangan kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu semakin 

berkembang pesat sebagai suatu dampak dari era keterbukaan (globalisasi) yang 

cenderung mengabaikan batas-batas geografis. Seiring dengan hal tersebut diikuti 

pula oleh perkembangan aspek-aspek kehidupan masyarakat itu sendiri. Seperti 

perkembangan bidang sosial, budaya, dan ekonomi.  

  Lembaga keuangan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari 

kegiatan ekonomi masyarakat. Dimana didalamnya terjadi suatu  penghimpunan 

dana dari masyarakat, kemudian dana tersebut kembali disalurkan kemasyarakat 

untuk berbagai macam kebutuhan, misalnya untuk keperluan investasi maupun 

pembiayaan. 

 Seperti yang kita tahu bahwa lembaga keuangan di Indonesia dibagi 

menjadi dua kelompok besar, yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga 

keuangan syariah.. Lembaga keuangan konvensional dapat diartikan sebagai 

suatu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-

prinsip konvensional atau prinsip pada umumnya yang telah lama dianut 

masyarakat dunia.1 Pada awalnya dalam kehidupan perekonomian bangsa 

Indonesia eksistensi lembaga keuangan konvensional lebih dikenal dibanding 

lembaga keuangan syariah. Sekian dekade lamanya kiprah lembaga keuangan 

                                                 
1 Harian Bisnis News, Hari Rabu tanggal 25 November 2009. hal 23. 

1 
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konvensional begitu merajai kehidupan perekonomian masyarakat Indonesia. 

Namun pada akhir-akhir ini lembaga keuangan konvensional beserta segala  

sistem yang berada didalamnya dianggap mengandung banyak kekurangan. 

Anggapan ini tidak hanya datang dari kaum kaum Muslim yang notabene 

menganut paham ekonomi Islam, Tapi berbagai kalangan yang berasal dari 

berbagai latar belakang pun mengutarakan hal yang serupa. Lembaga keuangan 

konvensional dianggap menguntungkan atau merugikan salah satu pihak dengan 

proporsi yang tidak tepat, tidak melindungi kaum lemah dan  dibangun diatas 

sistem yang rapuh. Pandangan tersebut merupakan suatu hal yang  tidak 

berlebihan, Karena harus diakui dibalik perkembangannya yang begitu pesat, 

lembaga keuangan konvensional dapat diumpamakan suatu “bangunan yang 

keropos” banyak sekali kelemahan didalamnya. Terlebih lagi sebagai seorang 

muslim kita harus berani mengatakan bahwa lembaga keuangan konvensional 

mengandung sistem bunga, dimana segala kelebihan / bunga yang diperjanjikan 

adalah riba.2 Dan riba adalah haram, Sebagaimana diatur dalam Al-Qur’an Surat 

Al-Baqarah ayat 275 – 279, Ali ‘Imran ayat 130, Annisa’ ayat 161, dan Ar Rum 

ayat 39.3 

 Hal itulah yang melatarbelakangi lahirnya lembaga keuangan syariah di 

Indonesia bahkan dilingkup dunia. Lembaga keuangan syariah dianggap mampu 

mengatasi segala kelemahan yang terdapat dalam lembaga keuangan 

konvensional karena dianggap lebih arif, lebih adil dan sesuai dengan segala 

kondisi masyarakat. Selain itu terdapat alasan lain yang fundamenatal yakni 
                                                 
2 Mutimatun Nia’mi, SH. Kuliah Muamalah . Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
Tahun ajarann 2005-2006. 
3 Al-Qur’an surat……… 
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larangan agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga serta 

larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, dimana hal ini 

tidak dijamin oleh sistem konvensional4. Terlepas dari banyak kalangan menilai 

jika masyarakat di Indonesia “terlambat” menyadari kebaikan dari sistem 

lembaga keuangan syariah, Namun hal ini tetap merupakan angin segar  bagi 

perekonomian Indonesia dalam rangka perwujudan perbaikan ekonomi umat. 

Dan lembaga keuangan syariah muncul sebagai suatu jalan keluar terbaik dalam 

suatu perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi 

dan keuangan.5  

 Lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah di Indonesia 

keberadaannya telah diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-undang nomor 

10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang nomor 7 tahun tahun 1992 

tentang perbankan. Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di 

Indonesia yaitu bank Muamalat Indonesia, Bank syariah Mandiri dan Bank Mega 

Syariah, sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 

19 bank. Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat 

ini telah berkembang 104 BPR syariah.6 Perbankan syariah tersebut mempunyai 

beberapa produk dalam kegiatannya yaitu : ijaarah (sewa menyewa), ’ariyah 

(pinjam meminjam), ar rahn (gadai), wadi’ah. Ijaarah artinya upah, sewa, jasa 

atau imbalan. ’Ariyah artinya sesuatu yang dipinjam, pergi dan kembali atau 

beredar (perbuatan seseorang yang membolehkan atau mengizinkan orang lain 

                                                 
4 Artikel Wikipedia, Perbankan Syariah. Hari Rabu Tanggal 25 November 2009. 
5 Majelis Ulama Indonesia “ Keputusan Dewan Syariah Nasional N0. 1 Tahun 2000 “, Dasar 
Pemikiran ke-3. 
6 Artikel Wikipedia, Op. Cit. 
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untuk mengambil manfaat barang miliknya tanpa ganti rugi. Ar rahn artinya 

menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang 

diterima (barang yang ditahan memiliki nilai ekonomis), dengan demikian pihak 

yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh 

atau sebagian utangnya. Sedangkan wadi’ah artinya memanfaatkan sesuatu 

ditempat yang bukan pada pemiliknya untuk dipelihara (dalam bahasa Indonesia 

disebut titipan).  

 Kendatipun perbankan syariah melalui program-programnya telah 

mensosialisasikan produk syariah ke masyarakat, namun masih ada sebagian 

masyarakat yang belum memahami beberapa produk syariah, padahal apabila 

dikaji tentang manfaatnya, semua produk syariah tentunya mempunyai fungsi dan 

perannya masing-masing dalam kehidupan ekonomi umat. Sebagai salah satu 

produk syariah adalah Wadi’ah (jasa penitipan) adalah jasa penitipan dana 

dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu, dimana bank 

tidak berkewajiban namun diperbolehkan memberikan bonus kepada nasabah.7 

Dalam perkembangannya produk wadi’ah terasa kurang populer dikalangan 

masyarakat. Hanya sebagian masyarakat mengetahui tentang apa yang dimaksud 

dengan wadi’ah, bagaimana prosedur untuk menikmati produk wadiah 

dilingkungan perbankan syariah serta bagaimana bentuk dan isi perjanjian 

wadi’ah. Sehingga perlu dilakukan pengenalan lebih lanjut kepada masyarakat 

akan produk-produk perbankan syariah dalam rangka perbaikan ekonomi serta 

kemaslahatan umat.  

                                                 
7 Ibid. hal 2 
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 Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memilih judul : 

PELAKSANAAN AKAD WADI’AH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  

( Studi di BMT HIRA Gabugan, Tanon, Sragen) 

 

B. Pembatasan Masalah 

  Agar skripsi ini mengarah kepada pembahasan yang diharapkan dan tidak 

menyimpang dari judul dan tujuan penelitian, Maka penulis membatasi 

permasalahan hanya pada masalah pelaksanaaan akad wadi’ah dilembaga 

keuangan syariah dalam hal ini yang terdapat dalam BMT HIRA Gabugan, 

Tanon, Sragen 

 

C. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan gambaran dan latar belakang masalah yang telah diuraikan 

diatas, Maka dapat dirumuskan suatu masalah yakni  

1.  Bagaimana prosedur akad Wadi’ah yang terdapat dalam BMT HIRA 

Gabugan, Tanon, Sragen? 

2. Bagaimana bentuk dan isi akad wadi’ah di BMT HIRA Gabugan, Tanon, 

Sragen? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

  Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana 

prosedur akad Wadi’ah yang terdapat dalam lembaga keuangan syariah (BMT 

dan Bank Syariah). 
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2. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat teoritis  

  Memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi 

perkembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya bidang hukum 

muamalah serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah 

yang dapat digunakan untuk melaksanakan kajian dan penelitian 

selanjutnya.  

b. Manfaat Praktis  

1) Memberikan saran dan masukan pada lembaga yang bersangkutan 

dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kiprah institusi atau 

perusahaan dalam meningkatkan ekonomi umat..  

2) Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah yang 

terkait dengan penelitian ini dan diharapkan akan berguna bagi pihak-

pihak yang berminat terhadap masalah yang sama.  

 

E. Metodologi Penelitian 

  Penelitian adalah sebagai usaha untuk mengemukakan, mengembangkan 

dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis 

dan sistematis. Metodologis berarti dengan menggunakan metode-metode yang 

bersifat ilmiah, Sedangkan sistematis berarti sesuai dengan pedoman atau aturan 

penelitian yang berlaku untuk suatu karya ilmiah. Adapun ilmu yang 

memperbincangkan metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran 
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pengetahuan disebut metodologi penelitian.8 

  Metode penelitian yang disajikan penulis adalah sebagai berikut :  

1. Objek Penelitian  

Pelaksanaan akad wadi’ah di lembaga keuangan syariah (Studi di 

BMT HIRA Gabugan, Tanon, Sragen)  

2. Jenis Penelitian  

  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian deskriptif bertujuan 

mendeskripsikan atau menggambarkan tentang suatu peristiwa yang lebih 

luas dan umum. Sehingga dalam penelitian ini penulis mencoba 

menggambarkan dan menjelaskan tentang Pelaksanaan akad wadi’ah di 

lembaga keuangan syariah (Studi di BMT HIRA Gabugan, Tanon, Sragen) 

3. Metode Pendekatan  

  Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode pendekatan yuridis empiris. Peneliti selain mempelajari beberapa 

dasar hukum Alqur’an Hadist dan buku-buku yang merupakan literatur yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, juga melakukan penelitian 

lapangan dalam rangka mengolah dan menganalisis data  yang dikemukakan 

sebagai pembahasan.  

4. Sumber data  

a. Data primer  

 Yaitu data asli yang diperoleh peneliti dari tangan awal, dari sumber 

                                                 
8 Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, Cet. XVII, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi 
UGM 
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asalnya yang pertama  yang belum diolah dan diuraikan orang lain yang 

diperoleh dari keterangan dan penjelasan pihak-pihak di obyek penelitian.  

b. Data sekunder  

 Yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari berbagai literatur 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, Dalam penelitian ini, data 

sekunder yang dibutuhkan adalah berupa : 

 Bahan Hukum Primer, yaitu : Bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat dalam hal ini terdiri dari Al-qur’an dan Al-Hadist. 

5. Metode atau Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi lapangan (Field Research)  

  Yakni penelitian yang dilakukan secara langsung dengan obyek 

yang diteliti untuk memperoleh data yang konkrit guna keperluan 

mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan. Dalam studi 

lapangan alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara bebas 

terpimpin yaitu perpaduan antara wawancara terpimpin dengan 

wawancara tidak terpimpin dimana wawancara tersebut dilakukan secara 

terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman.  

b. Studi Pustaka  

  Teknik studi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan atau 

memahami dasar-dasar hukum Islam yang berkaitan dengan penelitian. 

Yakni Al-Qur’an dan Al-Hadist serta literatur yang berkaitan dengan 

penelitian. 
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6. Teknis analisis data 

  Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif 

kualitatif. Yaitu suatu teknis analisis data yang tidak didasarkan pada angka-

angka tetapi dilakukan dengan menguraikan dan menerangkan data-data yang 

diperoleh melalui kalimat dan kata-kata yang disusun secara sistematis.  

  Sedangkan metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode berfikir secara deduktif, yakni cara berfikir dan pernyataan 

yang bersifat umum untuk ditarik menjadi  suatu kesimpulan yang bersifat 

khusus.9 

 

F. Sistematika Penulisan  

  Dalam rangka pencapaian tulisan yang sistematis serta untuk 

mempermudah pemahaman, skripsi ini dibagi dalam beberapa bab yang masing-

masing bab dibagi dalam beberapa sub bab :  

BAB I PENDAHULUAN  

 A. Latar Belakang Masalah  

 B. Pembatasan Masalah 

 C. Rumusan Masalah   

 D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

 E. Metodologi Penelitian 

 F. Sistematika Penulisan 

 

                                                 
9 Jujun, Suriya, Soemantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 
2000, Hal. 49 
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BAB II LANDASAN TEORI  

A.  Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Islam (Akad) 

1.  Pengertian Perikatan (Akad)  

2.  Unsur-unsur Perikatan (Akad) 

3.  Rukun dan Syarat Perikatan (Akad)  

4.  Asas-asas Perikatan (Akad)  

5.  Macam-macam Akad  

6. Berakhirnya Suatu Akad  

 B. Tinjauan Umum Tentang Wadi’ah 

1. Pengertian Wadi’ah  

2.  Dasar hukum Wadiah  

3. Pihak-pihak dalam perjanjian Wadi’ah  

4. Syarat sah Wadi’ah 

5. Sifat Akad Wadi’ah 

6. Perubahan Wadi’ah dari Amanat Menjadi Dhamaan 

 C. Tinjauan tentang Baitul Maal Wattamwil.(BMT) 

1. Pengertian BMT 

2. Dasar hukum BMT 

3. Alasan Pendirian BMT 

4. Kedudukan BMT dalam sistem perekonomian Indonesia 

BAB III A.  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Produk dan Prosedur akad Wadi’ah di BMT HIRA Gabugan, 

Tanon, Sragen 
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2. Bentuk dan isi Akad Wadiah di BMT HIRA Gabugan, Tanon, 

Sragen 

BAB IV Penutup 

A. Kesimpulan  

B. Saran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




