
 

 

BAB I 
 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 
 

Kegiatan-kegiatan  investasi Bank  Islam oleh para teoritis Perbankan Islam 

membayangkan  mesti  di  dasarkan  pada  dua  konsep  hukum  Mudhârabah  dan 

Musyarakah,  atau  yang  dikenal dengan  istilah  Profit  and  Loss  Sharing  (PLS). 

Mereka   berpendapat   bahwa Bank   Islam   akan   menyediakan   sumber-sumber 

pembiayaan  yang  luas  kepada para peminjam dengan prinsip  berbagi-risiko,  tidak 

seperti   pembiayaan   berbasis bunga   dimana   peminjamnya   menanggung   semua 

risiko. ( Edi Wibowo,2005:33  ). 

Profit   sharing   menurut   etimologi   Indonesia   adalah   bagi   keuntungan. 

Dalam  kamus  ekonomi  diartikan  pembagian  laba.  Profit  secara  istilah  adalah 

perbedaan  yang  timbul ketika  total pendapatan  (total revenue) suatu perusahaan 

lebih besar dari biaya total (total cost).  Didalam istilah lain profit sharing adalah 

perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah 

dikurangi  dengan   biaya-biaya  yang  dikeluarkan  untuk   memperoleh  pendapatan 

tersebut. Pada Perbankan Syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and loss 

sharing,  hal  ini  dapat  diartikan  sebagai  pembagian  antara  untung  dan  rugi dari 

pendapatan yang diterima  atas hasil usaha yang telah dilakukan. 

Sistem profit  and  loss  sharing  dalam pelaksanaannya merupakan bentuk 

dari   perjanjian kerjasama   antara   pemodal   (investor)   dan   pengelola   modal 

(entrepreneur) dalam   menjalankan   kegiatan   usaha   ekonomi,   dimana   diantara 

keduanya  akan terikat  kontrak  bahwa  di  dalam  usaha  tersebut  jika  mendapat 

keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, 
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dan  begitu  pula  bila  usaha  mengalami  kerugian  akan  ditanggung  bersama  sesuai 

porsi  masing-masing.  Kerugian  bagi  pemodal  tidak  mendapatkan  kembali  modal 

investasinya  secara  utuh  ataupun  keseluruhan,  dan  bagi  pengelola  modal  tidak 

mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya  atas kerja yang telah dilakukannya. 

BPRS  Harta  Insan  Karimah menawarkan  berbagai produk  penghimpunan 

dana   dan   juga   penyaluran   dana. Dalam   penghimpunan   dana   BPRS   HIK 

menawarkan  produk   dalam  bentuk tabungan  dan  deposito.   Sedangkan  dalam 

penyaluran   dana   menawarkan   produk   pembiayaan   konsumtif  dan  pembiayaan 

produktif serta modal kerja dengan prinsip  akad murabahah dan mudhârabah. 

Produk  pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS HIK salah satunya adalah 

produk   pembiayaan   al-Mudhârabah.   Al-Mudhârabah   adalah  akad   kerjasama 

usaha antara dua belah pihak  dimana pihak  pertama (shahibul mâl) menyediakan 

seluruh   dana   (100%)   modal, sedangkan   pihak   lainnya   menjadi   pengelola. 

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi   menurut    kesepakatan    yang 

dituangkan  dalam kontrak,  sedangkan  apabila  rugi ditanggung  oleh pemilik modal 

selama   kerugian   itu   bukan   akibat  kelalaian  si  pengelola.   (Muhammad Syafi‟i 

Antonio,2001:95). 

Fenomena  yang  terjadi  di  BPRS  HIK  Cabang  Cikarang,  bahwa dalam 

pelaksaan   akad   pembiayaan   Al-Mudhârabah   seringkali  terjadi  ketidaksesuaian 

antara  teori  dengan  praktek,   dimana  dalam  menyampaikan  produk  penyaluran 

dana   di   antaranya   adalah   produk   dengan   akad   Al-Mudhârabah   di   dalam 

prakteknya  nasabah  tidak  mengerti dengan  akad-akad  yang  terjadi di perbankan 

syariah,  yang  terpenting  buat  nasabah adalah mendapatkan pinjaman uang dengan 

jumlah yang diinginkan  untuk  pengadaan suatu proyek atau usaha tertentu. 
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Berdasarkan  studi  pendahuluan  dan  wawancara  dengan  Bapak  Solahudin 

staf  administrasi  pembiayaan   yang dilakukan   selama   berada   di  BPRS   HIK, 

penulis  mendapatkan  suatu  hal yang janggal yang  menyimpang  dengan teori yang 

selama   ini   dipelajari   yaitu   dalam penyaluran   dana   kepada   nasabah   untuk 

pembiayaan suatu proyek  atau usaha dengan menggunakan akad Al-Mudhârabah, 

karena dalam pembiayaan Al-Mudhârabah keuntungan bank di dapatkan dari bagi 

hasil suatu proyek  atau usaha maka di dalam akad akan dicantumkan nisbah bagi 

hasil antara bank dengan nasabah. 

Nisbah   keuntungan   harus   dinyatakan   dalam  bentuk   persentase   antara 

kedua belah pihak,  bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp  tertentu.  Jadi nisbah 

keuntungan  itu  misalnya  adalah  50:50,   70:30,  atau  60:40,  atau  bahkan  99:1. 

Nisbah  keuntungan  ditentukan  berdasarkan kesepakatan,  bukan berdasarkan porsi 

setoran modal,   tentu  dapat  saja  bila  disepakati  ditentukan  nisbah  keuntungan 

sebesar porsi  modal.  Nisbah  keuntungan  tidak  boleh  dinyatakan  dalam  bentuk 

nominal Rp  tertentu,  misalnya  shahibul  mall  mendapat  Rp  50.000,00,  mudharib 

mendapat Rp 50.000,00. (Adiwarman  A Karim,2006:206). 

Sebagai  contoh  nasabah  mengajukan  pembiayaan  dengan  akad  bagi hasil 

Al-Mudhârabah  untuk  suatu  proyek  sebesar  Rp  10.000.000,-  jangka  waktu  10 

bulan,  dan nisbah bagi hasilnya adalah 20% pihak  bank  dan 80% pihak nasabah. 

Jika  pada  bulan  ke-1  setelah  tanggal  pencairan  nasabah  mendapat  keuntungan 

sebesar Rp 4.000.000,- maka kewajiban yang harus dilakukan nasabah tersebut ke 

bank pada bulan ke-1 adalah: 

Pokok : Rp 1.000.000,- (Rp 10.000.000,- /10 Bulan). 

Bagi hasil                    : Rp    800.000,- (Rp 4.000.000,- x 20%). 

Jumlah  angsuran : Rp 1.800.000,- 
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Jadi  jumlah  angsuran  yang  harus  dikembalikan  oleh  nasabah  kepada  bank  pada 

bulan  pertama  sebesar  Rp  1.800.000,-  tetapi untuk  bulan berikutnya belum tentu 

nasabah  mengembalikan  angsurannya  sebesar  Rp  1.800.000,-  karena  keuntungan 

yang   diperoleh   nasabah   tidak   selamanya   sebesar   Rp   4.000.000,-   kadang 

mengalami kenaikan kadang juga mengalami  penurunan. 

Dalam studi pendahuluan  dan wawancara dengan Bapak  Solahudin bagian 

staf  administrasi  pembiayaan  di  BPRS   HIK   Cabang  Cikarang,   bahwa  dalam 

pelaksanaan  bagi  hasilnya  telah  ditentukan  proyeksi  keuntungan  bagi  bank  dan 

juga  nasabah.  Ketika  nasabah  akan  mengajukan  permohonan  pembiayaan  untuk 

membiayai suatu  proyek  sebesar  Rp  10.000.000,-  dalam jangka  waktu 3  bulan. 

Dengan nisbah bagi hasil 80:20, artinya 80% untuk pihak nasabah dan 20% untuk 

pihak   bank,   proyeksi  keuntungan  Rp   5.600.000,-,   sehingga  keuntungan  untuk 

nasabah  sebesar  Rp  4.480.000,-,  dan  keuntungan  untuk  pihak  bank  sebesar Rp 

1.120.000. 

Setelah  diketahui besarnya  proyeksi keuntungan  dan  bagi hasil yang telah 

terbagi diantara  kedua  belah  pihak  maka  dalam cicilan nasabah ke bank  bersifat 

flat dengan menggunakan  sistem groce periode yaitu: 

Sumber : diolah peneliti di sesuaikan doc dari PT BPRS HIK Cabang 
Cikarang 

Dengan   ditentukannya   proyeksi   keuntungan   di   BPRS   HIK,   ini  akan 

berpengaruh  terhadap   angsuran  perbulannya  dipastikan  akan  selamanya  bersifat 

 

No 
 

 

Bulan ke 
 

Angsuran 

Pokok Bagi hasil 

1 1 - Rp      373.000,- 

2 2 - Rp      373.000,- 

3 3 Rp 10.000.000,- Rp 10.373.000,- 

 



 

 

5 

flat,   padahal   pada   kenyataannya   tidak   seperti   itu   karena   keuntungan   yang 

diperoleh oleh nasabah dalam suatu usaha atau pun proyek akan bersifat fluktuatif, 

maka  untuk  angsuran  pengembalian  ke  bank  pun  tidak  selamanya  bersifat  flat 

tetapi dipengaruhi oleh besar kecilnya  keuntungan  yang diperoleh. 

Setelah  permohonan  pembiayaan  dengan  akad  Al-Mudhârabah  dicairkan, 

maka  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  nasabah  adalah:  plafon  pembiayaan 

sebesar Rp 10.000.000,- dalam jangka waktu 3 bulan, nisbah bagi hasil 20% untuk 

bank   dan  80%  untuk   nasabah  dengan  proyeksi  keuntungan  Rp  5.600.000,-, 

angsuran  bulanan  dari  bagi  hasil  untuk  bank  adalah  sebesar  Rp  373.000,-  dan 

angsuran  jatuh tempo  sebesar Rp  10.000.000,-,  biaya administrasi Rp  150.000,-, 

biaya materai Rp 18.000,-, dan asuransi sebesar Rp 12.000,-. 

B.  Rumusan Masalah 

Masalah penelitian ini adalah sistem   bagi   hasil   dengan proyeksi 

keuntungan ditentukan di awal akad  dengan angsuran bersifat  flat di BPRS Harta 

Insan   Karimah   Cabang   Cikarang.   Dari   masalah   ini  dapat   ditarik   beberapa 

pertanyaan penelitian  sebagai berikut: 

1. Bagaimana  pelaksanaan pembiayaan akad  Mudhârabah  di BPRS  Harta Insan 

Karimah Cabang Cikarang? 

2. Bagaimana cara penentuan bagi hasil dalam akad pembiayaan Mudhârabah di 

BPRS Harta Insan Karimah Cabang Cikarang? 

3. Bagaimana   Harmonisasi   antara   Fatwa   DSN   No   07/DSN-MUI/IV/2000 

terhadap  penentuan  bagi hasil Mudhârabah  dengan proyeksi keuntungan yang 

ditentukan  di awal akad di BPRS Harta Insan Karimah Cabang Cikarang? 
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C.  Tujuan  Penelitian 

Sejalan  dengan  masalah  yang  telah  di rumuskan sebelumnya,  maka tujuan 

dari penelitian  ini adalah: 

1. Untuk  mengetahui pelaksanaan pembiayaan akad Mudhârabah di BPRS Harta 

Insan Karimah Cabang Cikarang. 

2. Untuk mengetahui   cara   penentuan   bagi   hasil   dalam   akad   pembiayaan 

Mudhârabah di BPRS Harta Insan Karimah Cabang Cikarang. 

3. Untuk  mengetahui Harmonisasi antara Fatwa DSN  No  07/DSN-MUI/IV/2000 

terhadap  penentuan  bagi hasil Mudhârabah  dengan proyeksi keuntungan yang 

ditentukan  di awal akad di BPRS Harta Insan Karimah Cabang Cikarang. 

D. Kerangka Berfikir 

Produk pembiayaan   mudhârabah   merupakan   transaksi   yang   bersifat 

investasi  dalam rangka  penyediaan  modal  usaha  untuk   jangka  waktu  tertentu 

sesuai   dengan kesepakatan   bersama   antara   bank   dan   nasabah   (Rachmadi 

Usman,2009:209).  Selain  itu  produk pembiayaan  mudhârabah  merupakan  salah 

satu  kegiatan  usaha  yang  dilakukan oleh  Bank  Umum  Syariah.  Sesuai  dengan 

ketentuan   perundang-undangan  yang berlaku,   yakni  UU  No   21   Tahun  2008 

tentang  Perbankan  Syariah  pasal  19  ayat  1  poin  (c)  yang  berbunyi:  “kegiatan 

usaha bank umum syariah meliputi:   menyalurkan pembiayaan    bagi   hasil 

berdasarkan  akad  mudharabah,  akad  musyarakah,  atau  akad  lain  yang  tidak 

bertentangan  dengan  prinsip  syariah  (Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah:2009). 
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Menurut  Atang  Abd.Hakim  (2011:222)  makna  akad  mudhârabah  dalam 

penyaluran   dana   atau   pembiayaan   ialah   kerjasama   suatu  usaha  antara  pihak 

pertama  (malik,  shahib  al-mal,  atau  bank  syariah)  yang  menyediakan  seluruh 

modal dan  pihak  kedua  („amil,  mudhârib,  atau  nasabah)  yang  selaku  pengelola 

dana  dengan membagi  keuntungan  usaha  sesuai  kesepakatan  yang  dituangkan 

dalam   akad, sedangkan   kerugian   ditanggung   sepenuhnya   oleh   bank   syariah 

kecuali   jika pihak   kedua   melakukan   kesalahan   yang   disengaja,   lalai   atau 

menyalahi  perjanjian.   Mudhârabah   adalah  akad   antara  pemilik   modal  (harta) 

dengan mengelola modal tersebut,  dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua 

belah   pihak   sesuai   jumlah   kesepakatan   (Hendi   Suhendi,2002:138).   Menurut 

Syafi‟i  Antonio  (2001:97)  yang  dimaksud  dengan  transaksi  mudhârabah  adalah 

bentuk kerjasama antara shahibul mâl dan mudhârib yang cakupannya sangat luas 

dan  tidak  dibatasi oleh  spesifikasi jenis  usaha,  waktu,  dan  daerah bisnis.  Secara 

teknis,  mudharabah  adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak, dimana 

pihak  pertama  bertindak  sebagai pemilik  dana  (shahibul mâl) yang menyediakan 

seluruh   modal   (100%),    sedangkan   pihak lainnya   sebagai   pengelola   usaha 

(mudhârib).   Keuntungan   usaha   yang   didapat   dari  akad   mudhârabah   dibagi 

menurut  kesepakatan  yang dituangkan dalam kontrak,  dan biasanya dalam bentuk 

nisbah  (prosentase).   Jika  usaha  yang  dijalankan  mengalami  kerugian,   kerugian 

ditanggung oleh   shahibul   mâl  sepanjang  kerugian  itu  bukan  akibat  kelalaian 

mudhârib. Sedangkan  mudhârib  menanggung  kerugian  atas  upaya,  jerih  payah, 

dan  waktu yang  telah  dilakukan  untuk  menjalankan  usaha.  Namun,  jika kerugian 

itu  diakibatkan  karena  kelalaian  mudhârib,  mudhârib  harus  bertanggung  jawab 
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atas kerugian tersebut.  Bagi bank/LKS  secara umum pembiayaan mudhârabah ini 

merupakan  produk  penyaluran  dana  bank/LKS  (rupiah  dan  valuta  asing)  untuk 

membantu usaha nasabah melalui penyediaan modal usaha. Sebagai 

kompensasinya  bank/LKS  memperoleh  bagi  hasil.  Sementara  itu,  manfaat  utama 

bagi   nasabah   adalah   penggunaan   pembiayaan   mudhârabah   untuk   memenuhi 

kebutuhan   permodalan   usaha   nasabah.   Selain  dipergunakan  untuk   pembiayaan 

modal  kerja,  secara  umum pembiayaan  mudhârabah  digunakan  untuk pembelian 

barang investasi dan pembiayaan  proyek. (Rachmadi Usmani,2009:210). 

Skema 1.1 Pembiayaan Mudhârabah 

Sumber: Wirdyaningsih,  2005: 123 
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Landasan syariah  yang berkaitan dengan akad mudhârabah adalah: 

1. Al-Qur‟an 

a.   Q.S Al-Muzammil [73] : 20 

. .     
 

 
. . 

   
 
 Artinya:  “….dan  dari  orang-orang  yang  berjalan  di  muka  bumi  mencari 

sebagian karunia allah….” (Fadhal AR Bafadhal dkk,2005:575). 

b.   Q.S Al-Baqarah [2] : 283 

. .         
   . .  

 
Artinya:  “…maka,  jika  sebagian  kamu  mempercayai  sebagian  yang  lain, 

hendaklah   yang   dipercayai  itu   menunaikan   amanatnya  (hutangnya)  dan 

hendaklah  ia  bertaqwa  kepada  Allah  Tuhannya….” (Fadhal AR  Bafadhal 

dkk,2005:49). 

c. Al-Hadits 

 ع   ل   ي
 بن

 س    م ع    حن
ص   ر بح    ن احل   قا   

    ت احلب      زا   ر ث   ن   ا ن       
 ث   ن   ا ب       ش   ر ب    حن ث   اب   

 حل     ال   ل
 ا

 حل         سن
 ا

   دث   ن   ا
    ح بح    ح    

    صال   

 حن د   ا   ود    ع    حن
 حيحم ب   

 ع   بحد ال      ر  
 بح    د ال      رحح         ن

  ق   ا    ل: ق   ا    ل    ر    سحو   ل
 ا   ب   يحو  

 ب ع    حن
 ل ن     ص   هيح   

   ل   ا       ج   
 ا   

 احلب   يح    ع

 ه      ن    
   م    ث        ث   ال       ث فحي  

     و    سل     
 ع   ل   حيو  

لل    ى اه
 هلل      صل     

 ا   

    ضة
والح    م   قا   ر

    

 حخال       ط
    وا   

    ة
      ر   ك
 ا   لحب

 ل    ول      ده   .
 م حن    ما  

   

ل      ر   ج    ل
    مال   

 ل   لحب   يح   ع
ال     ل   لحب   يح    

ت
    

      شع   ح   ي  
    ب      ب   ال

 احل  

    ب
 Telah  disampaikan  kepada  kami Hasan bin  Ali  al-Khilal  disampaikan“ ب   ا

Basyar   bin   Tsabit   al-Bazar   disampaikan   Nashir bin   al-Qasim   dari 
dari   Shuhaib   dari 

hal yang  didalamnya 
(memberikan  modal 

Abdurahman   Abdurrahim   dari   Daud dari   Shalil 

Bapaknya  berkata:  Rasulullah  SAW.  Bersabda:”Tiga 
ada  berkah  adalah  jual  beli  bertempo,   ber-qiradl 

kepada seseorang hasil dibagi dua) dan mencampur gandum dengan sya‟ir 

untuk makanan   dirumah,   bukan   untuk   dijual.”   (Sunan   Ibnu   Majah 
No.2289 Bab al-Syirkah  wal Mudhârabah) 
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Berdasarkan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional No.  07/DSN-MUI/IV/2000 

bahwa  Keuntungan  mudhârabah  adalah  jumlah  yang  didapat  sebagai  kelebihan 

dari modal. Syarat keuntungan  berikut ini harus dipenuhi: 

a.   Harus  diperuntukkan  bagi  kedua pihak  dan  tidak  boleh  disyaratkan  hanya 

untuk satu pihak. 

b.   Bagian   keuntungan   proporsional bagi   setiap   pihak   harus   diketahui   dan 

dinyatakan  pada waktu kontrak  disepakati dan harus dalam bentuk  prosentasi 

(nisbah) dari   keuntungan    sesuai   kesepakatan. Perubahan   nisbah   harus 

berdasarkan kesepakatan. 

c.   Penyedia dana  menanggung  semua  kerugian  akibat  dari  mudhârabah,  dan 

pengelola tidak  boleh  menanggung  kerugian  apapun  kecuali  diakibatkan  dari 

kesalahan disengaja,  kelalaian,  atau pelanggaran  kesepakatan. 

Kontrak  pembiayaan mudhârabah  di BPRS  Harta Insan Karimah,  bahwa 

dalam  proses  untuk  menentukan  keuntungan  bagi  hasil suatu  proyek  atau  usaha 

yang   dibiayai  sudah   ditentukannya   proyeksi  keuntungan  sebelum  proyek   atau 

usaha  tersebut  dikerjakan  oleh  nasabah  sehingga  bagi  hasil  yang  didapat  oleh 

kedua  belah  pihak  tersebut  bukanlah  hasil dari keuntungan  yang  murni tapi dari 

proses  proyeksi  yang  telah  di  tentukan  diawal  akad,  ini  sangatlah  bertentangan 

dengan  Fatwa DSN  tersebut di atas karena di dalam Fatwa DSN  No  07/DSN - 

MUI/IV/2000  tidak  menentukan  bagi hasil yang berasal dari proyeksi keuntungan 

untuk  pembiayaan  mudhârabah,  tetapi  bagi  hasil  yang  berasal  dari  keuntungan 

usaha   atau   proyek   yang  telah  dikerjakan  oleh  nasabah.   Dengan  pernyataan- 

pernyataan  tersebut  selanjutnya  dapat  memberi  gambaran  yang  diharapkan  akan 

membantu  dalam menjawab permasalahan-permasalahan  dalam penelitian  ini. 
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E.  Langkah-langkah  Penelitian 

1.   Metode Penelitian 

Dalam  menentukan   metode   penelitian   ini  penulis  menggunakan  metode 

penelitian  deskriftif,   dimana  penelitian  ini  menggambarkan  tentang  permasalahan 

sistem  bagi  hasil  dengan  penentuan  proyeksi  keuntungan  yang  ditentukan  diawal 

akad dengan angsuran  yang bersifat  flat. 

Selain  itu,  tujuan penelitian  deskriptif  adalah  untuk  membuat  pecandraan 

secara  sistematis,  faktual, dan  akurat  mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi 

atau   daerah   tertentu.   ( Sumardi  Suryabrata,1998:18   ).   Metode  deskriptif  ini 

memaparkan  pelaksanaan yang  sebenarnya  terjadi di BPRS  Harta Insan Karimah 

Cabang Cikarang tentang akad al-mudhârabah dalam sistem bagi hasil. 

2.   Sumber Data 

Yang    menjadi sumber    penelitian dalam memperoleh data yang 

berhubungan  dengan permasalahan  di atas adalah: 

a.   Sumber data primer 

Data   diperoleh   secara   langsung   dari   sumber   yang   bersangkutan,   melalui 

metode  wawancara  dengan  bagian  staf admin pembiayaan BPRS  Harta Insan 

Karimah  Cabang  Cikarang  yaitu  Bapak  Solahudin di Jl.  RE Martadinata No. 

1-D Karang Baru Cikarang Utara Bekasi. 

b.   Sumber data sekunder 

Merupakan  data  penunjang  yang  berkaitan  dengan  penelitian  seperti referensi 

buku, skripsi,  catatan perkuliahan,  internet,  dan sebagainya. 
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3.   Jenis Data 

Jenis   data   yang   digunakan   dalam  penelitian   ini  adalah   data   kualitatif 

adalah   metode   penelitian   yang   digunakan   untuk   meneliti  kondisi  objek   yang 

alamiah.   Dimana   sekumpulan   data   yang   diperoleh   dari  penelitian   merupakan 

jawaban atas setiap pertanyaan yang diajukan terhadap masalah    yang 

diidentifikasi pada tujuan yang telah ditetapkan. 

Penulis  menulis  masalah  yang akan di bahas dalam skripsi ini yaitu sistem 

bagi hasil dengan  proyeksi keuntungan  ditentukan  di awal akad  dengan angsuran 

bersifat flat di BPRS Harta Insan Karimah Cabang Cikarang. 

4.   Teknik Pengumpulan  Data 

a.   Survei 

Merupakan   kegiatan   penelitian   yang   mengumpulkan   data   pada   saat 

tertentu   dengan  tiga  tujuan  penting  yaitu:  (1)  mendeskripsikan  keadaan  alami 

yang  hidup  saat  itu;  (2)  mengidentifikasi secara  terukur  keadaan  sekarang  untuk 

dibandingkan;  (3)  menentukan  hubungan  sesuatu  yang  hidup  diantara  kejadian 

spesifik.  Penulis  melakukan  survei  langsung  ke  lokasi  penelitian  yang  bertempat 

di  Bank   Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Harta  Insan  Karimah  Cabang  Cikarang, 

untuk  mendapatkan  gambaran  secara  nyata  dari  objek  yang  diteliti,  dan  untuk 

mendeskripsikan  dan mengeksplanasikan  fakta dari objek yang diteliti. 

b.   Wawancara 

Yaitu  digunakan  sebagai  teknik   pengumpulan  data  dan  apabila  peneliti 

ingin   melakukan   studi   pendahuluan   untuk   menemukan   masalah   yang   diteliti. 

Adapun  wawancara  ini dengan  melakukan  tanya  jawab  dengan  para  pihak  yang 
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terkait   diantaranya   dengan   staf  admin   pembiayaan   dan   staf  marketing  Bank 

Pembiayaan  Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cabang Cikarang. 

c.   Studi kepustakaan 

Yaitu teknik   pengumpulan   data   dengan   cara   mempelajari   sejumlah 

referensi   kepustakaan   sampai   pada   tahap   menganalisis   materi  bacaan   dalam 

kategori   ilmu ekonomi   Islam, yang dipilih    sedemikian rupa berdasarkan 

perhitungan  relevansi dan kebaruan bahan-bahan bacaan tadi. 

5.   Analisis  Data 

Analisa  data  merupakan  penguraian  data  melalui tahapan  kategorisasi dan 

klasifikasi,  perbandingan  dan  pencarian  hubungan  antar  data  yang  secara  spesifik 

tentang  kualitatif,  seluruh  data  terkumpul  dari  data  primer  dan  data  sekunder, 

dianalisis dengan pendekatan rasional. Setelah data-data yang diperlukan 

terkumpul,  maka langkah  selanjutnya  mengelola  dan menganalisis  data tersebut. 

Analisis  data tersebut dilakukan  dengan tahapan-tahapan  sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan  data,  langkah  ini  dilakukan  dengan  mengumpulkan  data  dan 

informasi tentang pelaksanaan  akad dan penentuan  sistem bagi hasil; 

b. Mengklasifikasikan   data   yang   telah   terkumpul,   adapun  tahapan  ini  adalah 

mengklasifikasikan   data   dalam   satuan-satuan   sesuai  dengan   masalah   yang 

diteliti; 

c. Menafsirkan  data yang terpilih  dengan menggunakan  kerangka pemikiran; 

d. Menarik   kesimpulan  tertentu  sesuai  dengan  perumusan  masalah  yang  telah 

ditentukan. 

 


