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Akad wadi’ah digunakan di perbankan syari’ah pada produk simpanan 

seperti giro, tabungan dan deposito. Bank Muamalat Indonesia Kota Malang 

menggunakan akad wadi’ah pada produk giro dan tabungan, dengan prinsip wadi’ah 

yad-dhamanah atau titipan yang boleh digunakan oleh penerima titipan atas izin 

penitip. Penggunaan akad pada operasional perbankan syari’ah merujuk pada fiqih 

muamalat yang berdasarkan prinsip Islam. Secara prinsip, wadi’ah berarti titipan 

murni yang tidak boleh digunakan oleh penerima titipan. Sementara perbankan 

syariah memanfaatkan dana titipan sebagai dana produktif yang disalurkan kepada 

nasabah untuk investasi dengan tujuan mendapat keuntungan. Bank mendapat 

keuntungan secara maksimal, sementara nasabah mendapat jaminan keamanan 

titipan serta pemberian bonus. Operasional prinsip wadi’ah ini  dinilai mendekati 

pada prinsip qardh, bahwa peminjam berhak menguasai dengan menggunakan dana 

secara maksimal, dan memberi jaminan keutuhan kepada pemberi pinjaman. 

Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu pada penerapan 

akad wadi’ah berdasarkan prinsip titipan murni. Sebab, bank menggunakan dana 

titipan sebagai investasi dan nasabah menuntut adanya jaminan keamanan dana yang 

dititipkan jika terjadi kesalahan meskipun tidak disebabkan oleh bank, serta adanya 

pemberian bonus bagi nasabah penitip. Penelitian ini untuk mengetahui penerapan 

prinsip titipan murni dalam pelaksanaan akad wadi’ah, khusunya pada produk Giro 

Wadi’ah di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang. 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris. Data yang 

dikumpulkan berupa data primer melalui observasi, wawancara, sedangkan data 

sekunder dan tersier berupa dokumen dan website. Analisis data menggunakan 

deskriptif kualitatif, yang menguraikan secara jelas dan ringkas mengenai penerapan 

prinsip titipan murni dengan menggunakan akad wadi’ah pada produk Giro Wadi’ah. 

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu implementasi pada operasional 

akad wadi’ah di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang pada produk Giro Wadi’ah 

menggunakan prinsip titipan yang boleh digunakan. Alasan signifikan yang temukan 

peneliti, bahwa operasional akad wadi’ah dengan prinsip titipan yang boleh 

digunakan pada produk simpanan di bank syari’ah, karena terdapat produk hukum 

ataupun Undang-Undang yang membolehkan untuk melakukan pelaksanaan prinsip 

tersebut. Sehingga prinsip titipan yang boleh digunakan memiliki legalitas sekaligus 

merujuk pada fiqih kontemporer yang membagi wadi’ah menjadi dua, dan melihat 

pada fungsi bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. 


