
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sejalan dengan perkembangan dan penyebaran Bank Syari'ah Mandiri 

yang semakin luas dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia yang memiliki 

keunikan budaya maupun strata ekonomi masyarakat, maka sudah menjadi 

keharusan bagi Bank Syari'ah Mandiri untuk segera mengantisipasi kebutuhan 

masyarakat tersebut dengan membuat produk-produk yang variatif dan 

menarik dengan harapan produk-produk Bank Syari'ah Mandiri dapat 

memenuhi beragamnya kebutuhan masyarakat tersebut.  

Keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam 

bidang investasi keuangan pada masa kini memerlukan jasa perbankan, dan 

salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat 

yang dapat dijadikan pilihan dalam berinvestasi salah satunya berupa deposito, 

yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

pada waktu tertentu (jatuh tempo) berdasarkan perjanjian antara nasabah 

penyimpan dengan bank. Dalam pelaksanaan deposito ini dapat menggunakan 

mata uang rupiah ataupun mata uang asing, namun tidak semua kegiatan 

deposito ini dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah). 

Deposito merupakan bentuk produk penghimpunan dana yang 

memiliki bagi hasil tertinggi di Bank Syari'ah Mandiri dibandingkan dengan 

tabungan dan giro, serta semakin lama waktu jatuh tempo deposito akan 

semakin besar nisbah bagi hasil yang akan diberikan. Di Bank Syariah 
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Mandiri terdapat dua macam produk Deposito  yaitu deposito dengan mata 

uang rupiah Indonesia (IDR) atau disebut Deposito BSM dan deposito dengan 

mata uang dollar Amerika (USD) atau disebut Deposito Syariah Mandiri 

Dollar. Produk deposito dalam pelaksanaannya di Bank Syariah Mandiri 

mengacu pada Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Edisi Revisi 

Tahun 2006 No: 03/DSN-MUI/IV/2000 yang membahas tentang deposito 

dengan penerapan akad mudharabah.   

Produk Deposito Syariah Mandiri Dollar merupakan produk yang saat 

ini belum banyak produk sejenis di bank syariah yang lain. Deposito Syariah 

Mandiri Dollar menjadi pilihan investasi yang menguntungkan bagi nasabah 

karena keamanan, nilai mata uang dollar yang dapat dikatakan stabil, 

membantu dalam transaksi luar negeri dan membantu dalam hal pembiayaan 

karena dapat dijadikan agunan. Nilai tukar dollar yang tidak sama saat 

pembukaan deposito dan saat jatuh tempo juga dapat menjadi salah satu 

masalah bagi nasabah, menjadikan nasabah mengalami keuntungan atau 

bahkan kerugian apabila berniat menukarkan mata uang dollar mereka ke 

rupiah.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih 

mendalam tentang produk pendanaan yang dimiliki oleh Bank Syari'ah 

Mandiri Cabang Semarang yaitu Deposito Syariah Mandiri Dollar. Oleh 

karena itu, penulis ingin menjadikan produk Deposito Syariah Mandiri Dollar 

sebagai obyek penulisan tugas akhir dengan judul “PROSEDUR DAN 



 3 

PERHITUNGAN BAGI HASIL DEPOSITO SYARIAH MANDIRI 

DOLLAR  DI BANK SYARIAH MANDIRI”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis akan mengungkap beberapa 

hal yang berkenaan dengan produk yang ada di Bank Syari’ah Mandiri 

Cabang Semarang yaitu produk Deposito Syariah Mandiri Dollar dengan 

prinsip Mudharabah, yang antara lain meliputi:  

1. Bagaimana prosedur pembukaan dan penutupan Deposito Syariah Mandiri 

Dollar di Bank Syariah Mandiri? 

2. Bagaimana perhitungan bagi hasil pada Deposito Syariah Mandiri Dollar 

di Bank Syariah Mandiri? 

3. Bagaimana perhitungan nilai tukar dollar terhadap rupiah atau sebaliknya 

dalam pelaksanaan Deposito Syariah Mandiri Dollar? 

Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut diharapkan tugas 

akhir ini dapat terarah dalam hal pembahasannya serta dapat bermanfaat bagi 

penulis maupun pembaca pada umumnya.  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulis dalam penyusunan tugas akhir ini diantaranya adalah  

1. Untuk memenuhi tugas dan persyaratan guna memperoleh gelar Ahli 

Madya Ilmu Perbankan Syari’ah di D3 Perbankan Syari’ah Institut Agama 

Islam Negeri Walisongo Semarang. 
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2. Untuk mengetahui prosedur dalam pembukaan dan penutupan Syariah 

Mandiri Dollar di Bank Syariah Mandiri. 

3. Untuk mengetahui perhitungan bagi hasil dari Deposito Syariah Mandiri 

Dollar di Bank Syariah Mandiri. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penulis berharap semoga penyusunan tugas akhir ini dapat bermanfaat 

bagi semua pihak diantaranya: 

1. Menambah pengetahuan penulis dan pembaca tentang perbankan syariah  

2. Menambah pengetahuan dan pemahaman penulis dan pembaca tentang 

produk – produk yang dimiliki Bank Syariah Mandiri  

3. Menambah referensi bacaan di perpustakaan IAIN Walisongo Semarang. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara kerja untuk dapat memahami obyek 

yang menjadi sasaran atau tujuan penelitian.1 Dalam penyusunan tugas akhir 

ini, penulis menggunakan berbagai metode penelitian. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang 

                                                 
1 Husein Umar, Research Methods In Finance and Banking, Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2002, hlm 46. 
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alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah2  yang 

penulis lakukan di Bank Syari’ah Mandiri Semarang.  

2. Sumber Data 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

responden atau obyek yang diteliti atau ada hubungannya dengan 

obyek yang diteliti.3 Dalam penyusunan tugas akhir ini, data primer 

adalah informasi tentang Deposito Syariah Mandiri Dollar yang 

diperoleh dari wawancara dan observasi. 

b. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih 

lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh 

pihak lain.4 Data sekunder yang didapat dalam penyusunan tugas akhir 

ini adalah lampiran formulir, brosur, dan modul tentang produk- 

produk Bank Syariah Mandiri. 

3. Teknik Pengumpulan Data5 

a. Interview (wawancara) 

Interview atau wawancara adalah salah satu teknik 

pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara 

langsung berhadapan dengan yang diwawancarai. Dalam penyusunan 

                                                 
2 Prof. DR. Lexy J. Moelong, MA, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Cet. 

Ke-24, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007, hal. 6 
3 Drs. H. Moh Pabundu Tika, MM, Metodologi Riset Bisnis, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

cet. ke – 1, 2006. hlm. 57. 
4 Husein Umar, Research Methods In Finance and Banking, Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2002, hlm 82 
5 Ibid, hal. 116 
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tugas akhir ini, wawancara dilakukan dengan Bapak Akhmad Nurudin, 

SE selaku kepala kas dan Rosid W. Nugroho selaku customer service. 

b. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang menuntut 

adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung maupun tidak 

langsung terhadap obyek penelitiannya. Disini, pengamatan dilakukan 

dengan melihat secara langsung bagaimanakah proses Pembukaan 

maupun penutupan Deposito Syariah Mandiri Dollar dan apa saja 

persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. 

4. Metode Analisis 

Metode analisis yang digunakan penulis dalam penyusunan tugas 

akhir ini adalah metode deskriptif. Deskriptif adalah metode dalam 

meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu 

sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. 

Tujuan dari deskriptif ini adalah untuk membuat deskreptif gambaran atau 

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

sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.6 Berdasarkan metode 

ini, penulis ingin menggambarkan atau menjabarkan bagaimana prosedur, 

proses dan transaksi-transaksi yang terjadi Deposito Syariah Mandiri 

Dollar di Bank Syariah Mandiri.  

                                                 
6  Moh. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm 54. 
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F. Sistematika Penelitian 

Untuk mempermudah pemahaman isi tugas akhir ini, penulis akan 

menjelaskan sistematika penulisan tugas akhir sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab pendahuluan, akan dijelaskan tentang latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM BANK SYARI’AH MANDIRI  

Pada bab ini, penulis memberikan gambaran umum tentang 

Bank Syari’ah Mandiri, mulai dari sejarah ringkas Bank Syari’ah 

Mandiri, struktur organisasi, Visi, Misi dan budaya kerja, dan 

produk – produk yang dimiliki oleh Bank Syari’ah Mandiri. 

BAB III : PEMBAHASAN 

Dalam bab pembahasan, penulis bagi dalam beberapa sub bab 

yaitu: pengertian Deposito Syariah Mandiri Dollar, landasan 

syariah, prosedur pembukaan dan penutupan Deposito Syariah 

Mandiri Dollar; Perhitungan pembagian bagi hasil saat jatuh tempo, 

dan Analisis SWOT. 

BAB IV : PENUTUP 

Pada bab penutup berisi kesimpulan dari penyusunan tugas 

akhir ini, saran–saran yang disampaikan oleh penulis, dan penutup. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


