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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

 Peneliti mengambil objek Bank NTB Syariah, Kantor Cabang 

Sumbawa Besar yang beralamatkan jalan Hasanuddin No. 25 Sumbawa 

(0371-2628243). Karena pada produk mudharabah terutama pada produk 

deposito yang ada di Bank NTB Syariah merupakan alternative investasi yang 

baik dan menguntungkan untuk nasabah dan setiap tahunnya mengalami 

peningkatan. 

 

B. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif  kualitatif, 

yaitu dengan mendeskripsikan data-data kualitatif berupa metode dalam 

penelitian sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu system 

pemikiran ataupun peristiwa masa sekarang, dengan maksud agar penulis 

dapat menggambarkan tentang obyek tugas akhir. 

 

C. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari: 

1. Data primer  

Data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara secara langsung dengan 

pihak-pihak bank NTB syariah. 
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a. Tentang system operasional dan profil perusahaan diperoleh dari staff 

umum dan customer service 

b. Tentang bagi hasil produk mudharabah (deposito) diperoleh dari staff 

marketing. 

2. Data sekunder. 

Data yang diperoleh peneliti dengan adanya catatan dari Bank NTB 

Syariah Cabang Sumbawa seperti : 

a. Laporan Bagi Hasil 

b. Perhitungan pola bagi hasil deposito mudharabah. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

a. Interview (wawancara) 

 Wawancara adalah proses memperoleh informasi atau keterangan yang 

bertujuan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara ini dilakukan 

dengan bentuk komunikasi verbal seperti melakukan percakapan dan tanya 

jawab kepada pegawai yang terlibat langsung terkait dengan produk 

deposito mudharabah. Penulis melakukan wawancara ini dengan pihak 

administrasi, customer service dan pihak staff umum di bank NTB syariah. 

b. Dokumentasi 

 Dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang meliputi laporan bagi 

hasil atas produk deposito yang adap ada Bank NTB Syariah Cabang 

Sumbawa. 
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E. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif adalah 

metode penelitian sekelompok manusia, suatuobyek, suatu kondisi, suatu 

system pemikiran ataupun peristiwa masa sekarang, dengan maksud agar 

penulis dapat menggambarkan tentang obyek tugas akhir. Penelitian 

bermaksud untuk menggambarkan keadaan yang ada dilapangan kemudian 

mengadakanan alisis data-data yang diperoleh. 

Langkah-langkah yang dilakukan setelah memperoleh data adalah 

sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan produk deposito mudharabah yang ada pada NTB

syariah yaitu mekanisme deposito mudharabah.

2. Menganalisis pola bagi hasil atas produk deposito mudharabah pada bank

NTB syariah.


