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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang sebagai 

objek penelitian. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang yang beralamat di Jl. 

Kertanegara No. 2, Klojen, Kota Malang. Objek penelitian ini sengaja dipilih 

karena perusahaan tersebut telah menerapkan akuntansi syariah dan merupakan 

bank syariah pertama di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia berdiri di Indonesia 

sejak 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 

Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Total aset yang dimiliki Bank Muamalat 

Indonesia pada tahun 2015 sebesar Rp. 57.172,59 miliar. Dan jumlah keseluruhan 

nasabah Bank Muamalat Indonesia sepanjang tahun 2016 sebanyak 4 juta orang. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam 

penelitian ini data yang dikumpulkan bukan murni berupa angka-angka, 

melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, serta 

dokumen pendukung lainnya.    

 

C. Definisi Operasional 

1. Tabungan Mudharabah 



42 

 

Tabungan Mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik 

dengan cek atau semacamnya. Macam-macam produk dari tabungan 

mudharabah, yaitu: Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah, Tabungan iB 

Muamalat Rencana. 

2. Tabungan Wadi’ah 

Tabungan Wadi’ah merupakan titipan murni yang harus dijaga dan 

dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Macam-

macam produk tabungan wadi’ah, yaitu: Tabungan iB Muamalat, 

Tabungan Muamalat iB Haji dan Umroh, Tabungan Muamalat Dollar, 

Tabunganku, Tabungan Muamalat Prima iB, Tabungan iB Muamalat 

Sahabat, Tabungan Muamalat Simpel iB. 

3. Deposito Mudharabah 

Deposito mudharabah adalah simpanan dana dengan skema pemilik dana 

memercayakan dananya untuk dikelola bank dengan hasil yang diperoleh 

dibagi antara pemilik dana dan bank dengan nisbah yang disepakati sejak 

awal. Produk deposito di Bank Muamalat yaitu Deposito Mudharabah iB 

Muamalat. 

4. Giro Mudharabah 

Giro Mudharabah adalah merupakan instrumen menghimpun dana melalui 

produk giro yang menggunakan akad mudharabah. Giro mudharabah harus 

mengikuti fatwa DSN tentang mudharabah. Produk giro di Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Malang yaitu Giro Muamalat Ultima iB. 

5. Giro Wadi’ah  
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Giro wadi’ah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika 

pemiliknya menghendaki. Produk giro di Bank Muamalat Indonesia 

Cabang Malang yaitu Giro Muamalat Attijary iB. 

6. Produk Pembiayaan  

Di Bank Muamalat ada beberapa produk pembiayaan, yakni : 1) 

Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja, 2) Pembiayaan iB Muamalat 

Investasi, 3) Pembiayaan iB Muamalat Hunian Syariah Bisnis. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

dan produk-produk Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang. Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penulis 

mendapat data primer dengan cara sebagai berikut wawancara dengan Relationship 

Manager Funding  tentang profil perusahaan serta sistem operasional yang dipakai 

di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang, prinsip-prinsip syariah yang sedang 

digunakan sekarang, produk-produk yang ada di Bank Muamalat Indonesia, dan 

sistem bagi hasil produk-produk syariah.  

Data sekunder, data yang di peroleh peneliti dengan adanya catatan dari Bank 

Muamalat Indonesia Cabang Malang seperti, profil perusahaan, macam-macam 

produk syariah yang ada di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang, serta 

laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan 

data adalah sebagai berikut :  

1. Interview (wawancara)  

Melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dalam 

penyedia informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini yaitu staff operasional, 

staff marketing, dan custumer service. 

2. Dokumentasi 

Data ini diperoleh dengan cara mengambil dari dokumen-dokumen di 

Bank Muamalaat Indonesia Cabang Malang yang meliputi laporan 

keuangan, prinsip-prinsip syariah, produk-produk syariah.    

 

F. Tahapan Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Dengan cara mengelola data-data yang berupa bagi hasil yang sudah 

didapat lalu dianalisis apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah yang sebelumya 

sudah diterapkan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang.  

Adapun tahapan analisis sistem bagi hasil produk-produk syariah dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Menentukan nisbah bagi hasil produk mudharabah yang dilakukan oleh 

Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang.  

b. Menentukan bagi hasil produk mudharabah pada Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Malang. 
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c. Menganalisis sistem bagi hasil produk mudharabah apakah sudah sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah yang ada di Bank Muamalat Indonesia

Cabang Malang.

d. Menganalisis penerapan sistem pola bagi hasil terhadap Bank Muamalat

Indonesia Cabang Malang sesuai dengan PSAK 105.



46 

 

 


