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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada Bank Syariah Mandiri yang berpusat di 

Jl. Tanjung No. A4-A5, Kel. Sukorejo, Kec. Sukerejo, Kota Blitar, Jawa 

Timur. Objek penelitian ini dipilih karena perusahaan tersebut merupakan 

bank syariah terbesar di Indonesia dengan aset terbesar  dan dapat menjaga 

pangsa pasarnya di perbankan syariah. Dengan melakukan pengembangan 

jaringan dan kinerja penghimpunan dana serta produk yang ditawarkan 

terus meningkat. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti merupakan metode 

penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif merupakan metode yang 

digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan 

keuangan dan produk-produk Bank Syariah Mandiri Cabang Blitar. Jenis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. 

1. Data Primer  

Data yang berupa hasil wawancara. Dalam hal ini peneliti memperoleh 

data primer seperti : 
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a. Tentang sistem operasional dan profil perusahaan diperoleh dari 

staff operasional 

b. Tentang bagi hasil simpanan produk penghimpunan dana diperoleh 

dari staff marketing. 

c. Tentang produk-produk yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang 

Blitar diperoleh dari customer service. 

2. Data Sekunder 

Data yang diperoleh peneliti dengan adanya catatan dari Bank Syariah 

Mandiri Cabang Blitar seperti : 

1. Laporan Bagi Hasil. 

2. Produk-produk Bank Syariah Mandiri Cabang Blitar 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk 

memperoleh beberapa informasi dari subjek (responden). Peneliti 

menggunakan teknik ini untuk mendapatkan informasi penerapan 

sistem bagi hasil deposito mudharabah. 

2. Dokumentasi 

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang meliputi laporan 

bagi hasil dan jenis-jenis produk yang ada di Bank Syariah Mandiri 

Cabang Blitar 
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E. Teknik Analisis Data 

   Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif 

kualitatif dimana penulis mencari data dan mengelolanya lalu menganalisis 

penerapan sistem bagi hasil produk penghimpunan dana pada perusahaan 

telah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah dan aturan Fatwa Dewan 

Syariah Nasional atau tidak. 

   Tahapan analisis sistem bagi hasil simpanan mudharabah dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Menjelaskan tentang produk penghimpunan dana di Bank Syariah 

Mandiri Cabang Blitar. 

b. Menganalisis implementasi sistem bagi hasil produk penghimpunan 

dana di Bank Syariah Mandiri Cabang Blitar. 


