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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara (intermediary) 

antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (surplus unit) dengan 

unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana (deficit unit). Melalui bank 

kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan 

sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Kualitas bank syariah 

sebagai lembaga perantara ditentukan oleh kemampuan manajemen bank untuk 

melaksanakan perannya. 

Dalam bank syariah hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan 

hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (partnership) 

antara penyandang dana (shahibul mâl) dengan pengelola dana (mudharib). Oleh 

karena itu tingkat laba bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat bagi 

hasil untuk para pemegang saham tetapi juga berpengaruh pada bagi hasil yang 

dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana.   

Bank sebagai lembaga perantara keuangan harus melakukan mekanisme 

pengumpulan dan penyaluran dana secara seimbang, sesuai dengan ketentuan-

ketentuan yang berlaku. Dewan syariah yang nantinya harus memahami persoalan 

hukum, ekonomi dan bisnis, serta adanya sistem bagi hasil dalam bank syariah 

tersebut maka sebelum sampai detail operasional, perlu diketahui sistem 

muamalah Islam. 
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Berdasarkan prinsip pengembangan produk bank syariah, maka dapat 

diketahui bahwa produk bank syariah sangat bervariasi, tergantung pada prinsip 

yang akan dijadikan rujukan dalam pengembangan produk. Di antara prinsip-

prinsip dalam pengembangan produk bank syariah, antara lain: prinsip wadi’ah 

(simpanan), prinsip syirkah (bagi hasil), prinsip tijaroh (jual beli/pengembalian 

keuntungan), prinsip Al-Ajru (pengembalian fee), prinsip Al-Qard (biaya 

administrasi). 

Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan 

landasan dasar bagi operasional Bank Syariah berdasarkan pada kaidah 

Mudharabah. Berdasarkan prinsip ini bank syariah akan berfungsi sebagai mitra 

baik dengan penabung maupun dengan nasabah yang menjamin dana. Secara 

syariah, prinsip bagi hasil (profit sharing) berdasarkan pada kaidah mudharabah 

dengan penabung, bank akan bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) 

sementara penabung sebagai shahibul mâl (penyandang dana). 

Aktivitas perbankan yang paling utama adalah penghimpun dana, 

penyaluran dana, dan penyedia jasa keuangan. Dalam penghimpunan dana dari 

masyarakat, salah satu produk yang ditawarkan oleh bank adalah deposito. 

Deposito ini sangat berguna untuk memenuhi keperluan masyarakat (nasabah) 

yang mengalami kelebihan likuiditas, bisa berfungsi untuk menyimpan dan 

sekaligus sebagai wahana investasi, karena biasanya produk ini menawarkan 

financial return. 

Menurut Muhammad Syafe’i Antonio, aplikasi mudharabah dalam 

produk-produk dan penghimpunan dan pembiayaan dana. Pada sisi penghimpunan 
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dana, diantaranya al-Mudharabah diterapkan untuk kepentingan investasi yaitu 

salah satunya pada tabungan deposito. Dalam UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang 

perbankan syariah dijelaskan bahwa deposito adalah investasi dana berdasarkan 

akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah 

yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad 

antara nasabah penyimpan dana dan bank syariah.
1
 

Dalam pelaksanaannya nasabah selaku deposan akan mendapatkan 

kontraprestasi berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah 

ditentukan diawal akad. Dengan menggunakan akad mudharabah nasabah juga 

menanggung risiko tidak mendapatkan keuntungan, bahkan akan kehilangan 

sebagian uang yang disimpannya jika usaha yang didanai mengalami kerugian.
2
 

Pada dasarnya bank memberikan bagi hasil kepada deposan dengan 

pendekatan Financial to Deposit Ratio (FDR), sedangkan bank konvensonal 

melalui pendekatan biaya. Artinya dalam mengakui pendapatan, bank bagi hasil 

menimbang rasio antara dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan, serta 

pendapatan yang dihasilkan dari dua faktor perpaduan tersebut. Sedangkan bank 

konvensional langsung menganggap semua bunga yang diberikan adalah biaya, 

tanpa memperhitungkan berapa pendapatan yang dapat dihasilkan dari dana yang 

terhimpun tersebut. 

CIMB Niaga Syariah merupakan Unit Usaha Khusus CIMB Niaga yang 

didirikan untuk memberikan respon terhadap perkembangan Sharia banking 

                                                           
1
 Syafe’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press, 

2003) hlm. 97. 
2
 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia  ( Yogyakarta : Gadjah Mada 

University Peress, 2009), hlm. 20. 
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business di Indonesia dan demand nasabah terhadap transaksi perbankan secara 

Syariah yang semakin besar. Keunggulan teknologi dipadukan dengan excellent 

service quality merupakan konsep modern yang diterapkan CIMB Niaga Syariah. 

Transaksi perbankan secara Syariah yang ditawarkan oleh CIMB Niaga Syariah, 

Insya Allah, memberikan rasa aman, nyaman, adil dan tentram bagi seluruh 

nasabah.  

CIMB Niaga Syariah memiliki produk deposito yang bernama deposito iB 

Mudharabah. Deposito iB adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah 

dan bank. Depositi iB pada Bank CIMB Niaga Syariah berdasarkan prinsip 

mudharabah. 

Tabel 1.1 

PERBEDAAN FITUR PRODUK DEPOSITO iB 

Features CIMB NIAGA CIMB NIAGA SYARIAH 

Akad  - Mudharabah  

Jenis Insentif Bunga  Bagi Hasil * (ketentuan) 

Perhitungan Insentif Bulanan/harian Harian  

Perhitungan Insentif Anniversary  End of month 

Break Penalty  Rp. 50.000 secara prinsip tidak 

boleh dilakukan 

Mata uang Tersedia dalam 

beberapa mata uang 

Hanya rupiah 

Sumber: Modul III Product Knowledge Funding CIMB Niaga Syariah 
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*Ketentuan bagi hasil tidak berlaku apabila pendapatan bank menurun. 
3
 

 

Adapun ketetapan bagi hasil antara nasabah dengan Bank CIMB Niaga 

Syariah adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

PERSENTASE BAGI HASIL JANGKA WAKTU 

53% 1 Bulan 

55% 3 Bulan 

57% 6 Bulan 

59% 12 Bulan 

Sumber: Dikembangkan dari hasil wawancara dengan salah satu karyawan 

Bank CIMB Niaga Syariah yang berama Widyanti Hidayat AM (Assistant 

Manager) pada tanggal 02 April 2013. 

 

Adapun diluar ketentuan tersebut, bank mengeluarkan kebijakan jika ada 

nasabah yang akan menyimpan dana besar dan jangka waktu yang cukup lama, 

maka bank akan menambah nisbah bagi hasilnya dengan pertimbangan dana yang 

ditempatkan besar, akan tetapi jika pendapatan bank menurun, maka jumlah bagi 

hasilpun akan menurun tanpa diberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah. dan 

jika bank mengalami kerugian maka kerugian tersebut tidak diberatkan kepada 

nasabah. 

Dalam perhitungan keuntungan bagi deposan dalam pembagian 

keuntungan atau bagi hasil merupaan ciri utama bagi sebuah bank syariah. 

Contoh kasus: 

                                                           
3
 Modul Iii Product Knowledge  Consumer Funding CIMB Niaga Syariah 
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Pada tanggal 1 Januari 2009 Bapak Ahmad mendepositokan dana nya di 

CIMB Niaga Syariah sebesar Rp. 40 juta dengan nisbah bagi hasil 53 : 47. Pada 

akhirbulan tersebut pendapatan yang akan dibagi hasilkan oleh CIMB Niaga 

Syariah adalah sebesar Rp. 20 juta sedangkan total DPK Mudharabah adalah 

sebesar 2 Milyar. Maka bagi hasil yang akan diterima oleh Bapak Ahmad adalah : 

Gross Yield               = 
   

         
 x 

   

  
 

                                      = 
          

             
 x 11.77 

                                      = 11.77% 

Equivalent Rate            = Gross Yield x nisbah 

                                      = 11.77 % x 53% 

                                      = 6.24% 

Bagi hasil Pak Ahmad = Eq rate x nominal deposito x hari mengendap 

                                     = 6.24% x 40.000.000 x 30/365 

                                     = Rp. 205.150,68 

Sumber: Modul III Product Knowledge Funding CIMB Niaga Syariah 

 

Untuk perhitungan dalam sistem bagi hasil di Bank CIMB Niaga Syariah 

terdapat equivalent rate yang menggunakan presentase, equivalent rate tersebut 

tidak ada dalam teori akad mudharabah. Sedangkan teori mudharabah tidak 

tergantung pada equivalent rate melainkan kepada keuntungan bank tersebut. 

Dari hasil wawancara pada tanggal 02 April 2013 pukul 15.57 dengan 

salah satu karyawan Bank CIMB Niaga Syariah yang bernama Widyanti Hidayat, 

AM menyebutkan bahwa jika pendapatan bank menurun maka presentase bagi 
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hasil yang diberikan kepada nasabah pun ikut menurun, tidak mengikuti sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut 

tentang “MEKANISME PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL DALAM PRODUK 

DEPOSITO iB MUDHARABAH DI BANK CIMB NIAGA SYARIAH CABANG 

BANDUNG” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses perhitungan bagi hasil pada akad mudharabah, dan bagi 

hasil pada akad deposito syariah ? 

2. Bagaimana penentuan bagi hasil deposito iB mudharabah di Bank CIMB 

Niaga Syariah Cabang Bandung ? 

3. Bagaimana tinjauan  fiqh Muamalah pada penentuan bagi hasil deposito iB 

mudharabah di Ban CIMB Niaga Syariah Cabang Bandung ? 

C. Tujuan Masalah 

1. Untuk mengetahui proses perhitungan bagi hasil pada akad mudharabah, dan 

bagi hasil pada akad deposito syariah. 

2. Untuk mengetahui penentuan bagi hasil deposito iB mudharabah di Bank 

CIMB Niaga Syariah Cabang Bandung. 

3. Untuk mengetahui tinjauan  fiqh Muamalah pada penentuan bagi hasil 

deposito iB mudharabah di Ban CIMB Niaga Syariah Cabang Bandung. 

D. Kerangka Pemikiran 

Ulama Hijaz menamakan mudharabah sebagai qiradh. Menurut jumhur 

ulama, mudharabah adalah bagian dari musyarakah. Dalam merumuskan 
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pengertian mudharabah, Wahbah Az-Zuhaily mengemukakan bahwa pemilik 

modal menyerahkan hartanya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan 

bagian keuntungan yang telah disepakati dengan ketentuan bahwa kerugian 

ditanggung oleh pemilik modal, serta pengusaha tidak dibebankan kerugian 

sedikitpun.
4
 

Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana 

pihak pertama (shahibul mâl) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak yang 

lainnya menjadi pengelola (mudharib). Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, 

bank syariah akan membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah 

yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam 

mengelola dananya tersebut bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian 

yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya.Namun,apabila yang terjadi malah miss 

management (salah arus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian 

tersebut.
5
 

Mudharabah ada dua macam, yaitu mudharabah muthlaq, yakni 

mudharabah yang tidak terikat kepada syarat-syarat ketentuan seputar materi 

usaha, dan mudharabah muqayyad, yakni mudharabah yang terikat kepada 

syarat-syarat materi usaha.
6
 

                                                           
4
 Andrin Sutedi, Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum (Jajarta : 

GhaliaIndonesia, 2009) hlm.69 
5
 Adiwarman A. karim. Bank Islam analisis fiqh dan keuangan (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2007) hlm. 204. 
6
 Ibid.hlm. 70 
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Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang 

dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh 

pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.
7
 

Adapun yang menjadi landasan syariah mudharabah secara umum seperti 

yang tercantum dalam firman allah Q.S Al-Baqarah [2]: 283: 

                         

                              

                 

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada 

barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika 

sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang 

dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 

Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikan-

nya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”
8
 

 
 

 Faktor-faktor yang harus ada dalam akad mudharabah adalah: 

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha); 

2. Objek mudharabah (modal dan kerja); 

3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul); 

4. Nisbah keuntungan. 

                                                           
7
 Rifki Muhammad, Akuntansi Keuangan Syariah (Yogyakarta: P3EI Press, 2008) hlm. 

275. 
8
 Yayasan penyelenggara penterjemah. Al-Quran, Al Hikmah : Al-Quran & 

terjemahnya, (Bandung : Diponogoro, 2007) hlm. 49. 
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Di dalam akad mudharabah keuntungan yang akan menjadi milik 

pengelola dan pemilik modal harus jelas presentasenya, umpamanya setengah, 

sepertiga, atau seperempatnya.
9
 

Pembagian keuntungan dan kerugian dalam akad mudharabah tergolong 

kedalam kontrak investasi (natural uncertainly contrac) yang tergantung kepada 

kinerja sektor ril nya. Bila laba bisnisnya besar maka keduanya mendapat bagian 

yang besar, bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. 

Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk 

presentase bukan nominal. Tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak 

nisbah tersebut disebut sebagai nisbah keuntungan, bila bisnis rugi, kerugiannya 

harus dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak, bukan berdasarkan 

nisbah.
10

 

Fatwa DSN NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa Penyedia 

dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak 

boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, 

kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Namun yang terjadi di bank CIMB 

Niaga Syariah adalah apabila ada kerugian, tidak diberatkan kepada penyedia 

dana (nasabah) melainkan ditanggung oleh bank. 

Dari segi fiqh kedudukan hukum mudharabah berbeda-beda karena 

adanya perbedaan keadaan. Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh 

pengelola harta, pengelola mengambil upah dari tenaga yang dikeluarkan. Apabila 

                                                           
9
 Hendi Suhendi. Fiqh Muamalah (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada,  2012)  hlm. 140. 

10 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan  (Jakarta : PT 

Rajapindo Persada, 2010), hlm. 207.  
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pengelola modal mengingkari ketentuan yang telah disepakati maka telah terjadi 

kecacatan dalam akad mudharabah. 

Di dalam kontrak mudharabah akan menghasilkan keuntungan usaha atau 

kerugian usaha. Keuntungan usaha inilah yang akan dibagi menurut kesepakatan 

yang telah dituangkan dalam kontrak berupa besarnya bagi hasil. 

Nisbah bagi hasil merupakan presentase keuntungan yang akan diperoleh 

shahibul mâl dan mudharib yang ditentukan sesuai kesepakatan. Jika usaha 

tersebut merugi akibat resiko bisnis, bukan akibat kelalaian mudharib, maka 

pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang telah disetor masing-

masing pihak. 

Prinsip bagi hasil merupakan landasan operasional utama bagi produk-

produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah dalam perbankan syariah. 

Prinsip dasar inilah yang membedakan antara bank syariah dengan bank 

konvensional. Prinsip bagi hasil di Indonesia diterapkan dengan dua metode, yaitu 

profit sharing dan revenue sharing. Profit sharing menggunakan dasar 

perhitungan berupa laba yang diperoleh mudharib dalam mengelola usahanya, 

sedangkan revenue sharing menggunakan basis berupa pendapatan yang diperoleh 

mudharib. 
11

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Muhamad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Princing di Bank Syariah, (Yogyakarta: 

UII Press, 2012) hlm. 96. 



12 
 

 

Tabel 1.3 

Perbedaan Sistem Bungan dengan Sistem Bagi Hasil 

BUNGA BAGI HASIL 

Penentuan bunga dibuat pada waktu 

akad dengan asumsi harus selalu 

untung 

Penentuan besarnya rasio atau nisbah 

bagi hasil ditetapkan pada waktu akad 

dengan berpedoman pada 

kemungkinan untung rugi 

Besarnya presentase berdasarkan pada 

jumlah uang (modal) yang diinginkan 

Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan 

pada jumlah keuntungan yang 

diperoleh 

Pembayaran bunga tetap seperti yang 

dijanjikan tanpa pertimbangan apakah 

proyek yang dijalankan oleh pihak 

nasabah untung atau rugi 

Bagi hasil tergantung pada keuntungan 

proyek yang dijalankan. Bila usaha 

merugi, kerugian kerugian akan 

ditanggung bersama-sama oleh kedua 

belah pihak 

Jumlah pembayaran bunga tidak 

meningkat, sekalipun jumlah 

keuntungan berlipat atau keadaan 

ekonomi sedang bagus. 

Jumlah pembagian laba meningkat 

sesuai dengan peningkatan jumlah 

pendapatan 

Eksistensi bunga diragukan oleh 

semua agama, termasuk Islam 

Tidak ada yang meragukan keabsahan 

sistem bagi hasil. 

Sumber: Syafe’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik,(Jakarta: Gema 

Insani, 2001) hlm. 61. 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tertang 

perbankan,yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tetentu menurut perjanjian 

antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud 

dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan dengan prinsip syariah. 

Dalam hal ini, dewan syariah nasional telah mengeluarkan fatwa NO: 03/DSN-

MUI/IV/2000bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan 

prinsip mudharabah.
12

 

                                                           
12

 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000. 
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Transparansi bagi hasil merupakan salah satu asas muamalah yaitu 

musyarakah. Adapun asas-asas muamalah tersebut terdiri dari: 

1. Asas Tabadalul al-Manafi 

Bahwa segala transaksi harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama 

bagi para pihak yang terlibat. 

2. Asas Musawamah (Asas Persamaan) 

Penerapan prinsip keadilan dalam muamalah yang menghendaki agar harta itu 

tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang. 

3. Asas ‘an taradhin 

Setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan 

kerelaan masing-masing. 

4. Asas ‘adam al-gharar 

Setiap bentuk muamalat tidak boleh ada gharar, yaitu tipu daya atau segala 

sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak 

lainnya 

5. Asas al-birr wa al-taqwa 

Praktek muamalat itu tidak boleh bertentangan dengan tujuan-tujuan 

kebajikan dan ketakwaan. 

6. Asas musyarakah 

Setiap bentuk muamalat merupakan kerjasama antar pihak yang saling 

menguntungkan kedua belah pihak. 
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E. Langkah-langkah Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini disusun 

berdasarkan metode Deskriptif Analisi. Deskriptif Analisis adalah metode 

penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan pelaksanaan deposito 

mudharabah dalam produk deposito mudharabah di CIMB Niaga Syariah 

Cabang Gatot Subroto Bandung, berdasarkan hubungan teori dengan 

kenyataan di lapangan. Serta mendeskripsikan suatu satuan analisis secara 

utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Tipe penelitian Deskriptif 

Analisis seperti ini merupakan metode studi kasus, yaitu metode yang 

memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa 

sekarang, seperti pelaksanaan deposito mudharabah pada prodak deposito 

mudharabah di CIMB Niaga Syariah Cabang Gatot Subroto Bandung. 

2. Sumber data 

Berdasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, maka sumber data dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Sumber data primer adalah keterangan atau penjelasan dari orang-orang 

yang terlibat langsung dalam penelitian ini. Dalam hal ini data yang 

dijadikan data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh 

penulis dari sumber-sumbernya, baik itu data yang diperoleh dalam 

bentuk file dan selebaran ataupun yang diperoleh secara lisan dan tulisan 

melalui proses wawancara. Wawancara yang digunakan adalah 

wawancara terstruktur artinya wawancara yang pewawancaranya 
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menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan 

diajukan. Dengan metode ini peneliti bertujuan mencari jawaban 

terhadap hipotesis kerja. Untuk itu pertanyaan-pertanyaan disusun rapi 

dan ketat.13 

b. Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari tulisan-

tulisan yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini. 

Baik berupa surat kabar atau informasi selebaran yang berkaitan dengan 

masalah yang dibahas, namun lebih ditekankan pada informasi yang 

bersumber dari buku yang ada hubungannya dengan masalah yang 

sedang dibahas.14 

3. Jenis Data 

Kategori data yang digunakan penulis dalam karya tulis ini adalah Data 

Kualitatif. Dalam menganalisis data yang bersifat kualitatif diperlukan 

langkah-langkah sebagai berikut yaitu proses satuan uniting, kategorisasi, dan 

penafsiran.15
 Dan data-data tersebut tentu saja data yang berhubungan dengan 

inti masalah yang akan dibahas, yaitu pelaksanaan deposito mudharabah  

dalam produk deposito mudharabah di CIMB Niaga Syariah cabang Gatot 

Subroto Bandung. 

4. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Bank CIMB Niaga Syari’ah Cabang Gatot 

Subroto Bandung. Dengan pertimbangan bahwa di Bank CIMB Niaga 

Syariah Cabang Gatot Subroto Bandung terdapat permasalahan yang 

                                                           
13 Moleong Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif ( Bandung: Rosda, 2008), hlm. 190. 
14 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif(Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 128. 
15 Moleong Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosda, 2008),hlm. 190. 
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berhubungan dengan penelitian ini. Adapun alasan penulis melakukan 

penelitian di Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Bandung adalah: 

a. Lokasi penelitian yang dekat dengan tempat tinggal penulis; 

b. Sebelumnya belum ada peneliti yang meneliti tentang deposito syariah di 

Bank CIMB Niaga Syariah; 

c. Penulis memperoleh izin penelitian di Bank CIMB Niaga Syariah Cabang 

Bandung. 

5. Teknik pengumpulan data 

Dalam pengumpulan data untuk melengkapi penelitian, penulis menggunakan 

beberapa teknik penelitian sebagai berikut: 

a. Observasi  

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk 

melakukan pengamatan langsung terhadap gejala-gejala yang timbul dan 

penulis melakukan observasi langsung ke lokasi untuk mendapatkan 

gambaran secara nyata dari objek yang diteliti. 

b. Wawancara  

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 

suatu data tertentu.16 Teknik ini digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data dan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan masalah yang teliti.17 Dalam hal ini penulis melakukan 

wawancara dengan karyawan dari CIMB Niaga Syariah yang bernama 

                                                           
16 Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 190. 
17 Moleong Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosda, 2008), hlm. 148. 
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Widyanti Hidayat AM yang sudah ditunjuk untuk memberi penjelasan 

tentang masalah yang akan diteliti oleh penulis, pada tanggal 02 April 

2013 pukul 15.57 WIB. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai 

sesuatu yang tertulis, tercetak atau terekam yang dapat dipakai sebagai 

bukti atau keterangan.18 Keabsahan data hasil penelitian juga dapat 

dilakukan dengan memperbanyak referensi yang dapat menguji dan 

mengoreksi hasil penelitian yang telah dilakukan, baik referensi yang 

berasal dari orang lain maupun referensi yang diperoleh selama penelitian 

seperti gambar video lapangan, rekaman wawancara, maupun catatan 

harian lapangan.19 

d. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan ini digunakan sebagai data pelengkap primer untuk 

mencari data mengenai literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini, 

dan memperoleh perbendaharaan kerangka pemikiran dengan cara 

mengutip langsung atau menyimpulkan langsung dari buku yang berkaitan 

dengan judul proposal ini atau dokumen serta media yang mendukung. 

6. Analisis Data 

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis melalui beberapa tahapan, 

antara lain: 

                                                           
18 Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,  2008), hlm. 
19 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana,2009),hlm. 259 
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a. Mengkaji semua data yang telah diperoleh, baik itu hasil wawancara 

ataupun hasil studi kepustakaan. 

b. Mengklasifikasikannya ke dalam satuan unit dengan pernyataan 

penelitian. 

c. Mengklasifikasikan lagi data yang telah diklasifikasikan tadi dengan 

kerangka pemikiran. 

d. Mencari titik temu antara data dan referensi yang telah terkumpul dengan 

realita di lapangan. 

e. Mencari kesimpulan yang diperlukan dari data yang dianalisis dengan 

mangacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian. 

 


