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MOTTO  

 

”Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 

harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya 

atau tidak”. (Aldus Huxley) 
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PERSEMBAHAN 

 

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Tuhan seluruh alam 

yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan kenikmatan kepada 

penulis berupa kenikmatan jasmmani maupun rohani, sehingga penulis dapat 

menyusun tugas akhir yang dilaksanakan di Bank Jateng Syariah Cabang 

Pembantu Unissula Semarang. 

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi 

agung Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau yang telah 

membawa kita dari zaman kebodohan hingga menuju zaman yang terang 

benderang ini yaitu zaman islamiyah. 

Dalam perjalanan hidupku, aku tak pernah bisa sendiri, aku selalu 

butuh orang lain untuk berbagi suka maupun duka. Orang-orang yang selalu 

siap membantu dan berdoa untuk keberhasilanku. Dan sebagai bentuk 

terimakasih kepada mereka, aku hanya bisa mempersembahkan sebuah karya 

sederhana ini. Karya tulis ini kupersembahkan kepada : 

1. Allah  SWT  yang  selalu  melimpahkan  rahmat  karunianya,  sehingga  

penulis dapat menyelesainkan penyusunan tugas akhir ini. 

2. Kedua orang tuaku bapak Isnadi dan ibu Umi Farokah tercinta, hanya 

ucapan terimakasih yang yang setulusnya tersirat dihati yang ingin 

kusampaikan atas segala usaha dan jerih payah pengorbanan untuk anakmu 

selama ini, terimakasih atas segala do’a dan dukungan sehingga tugas akhir 

ini berakhir. 

3. Bapak  dan  Ibu  Dosen  Program  D3  Perbankan  Syari‟ah  Fakultas  

FEBI UIN  Walisongo  Semarang,  yang   telah  banyak  memberikan  
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ilmunya kepada penulis sebagai bekal dalam kegiatan praktek kerja 

lapangan. 

4. Saudara-saudara dan keluarga besarku tercinta yang senantiasa 

memberikan motivasi dan do’a yang selalu mengiringiku. 

5. Adikku tercinta Elisa Maylani yang sangat saya banggakan, semoga kelak 

bisa menjadi orang yang sukses dan membahagiakan kedua orang tua. 

6. Sahabat-sahabat terbaikku Sariatul Muadhomah, Puji Astuti, Ulan Nurul F, 

Rifki Handayani dan Yuliana Maula, terimakasih atas kebaikan kalian yang 

senantiasa menerimaku dan menyayngiku seperti saudara sendiri. 

7. Seluruh teman-temanku angkatan 2013, terutama pbsc yang senantiasa 

menemani dalam susah, sedih, maupun senang. Terimakasih ku ucapkan 

untuk persahabatan yang indah, dan semoga persahabatan kita takkan 

terputus sampai disini. 

8. Keluarga baruku di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Unissula 

Semarang, terimakasih atas kebaikan, ilmu, waktu dan pengalaman yang 

telah kalian smua berikan kepada saya dengan penuh keikhlasan dan 

kesabaran. 
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DEKLARASI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa tugas akhir 

ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian 

juga tugas akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi 

yang terdapat dalam referensi yang djadikan sebagai rujukan. 

 

 

 

 

 

Semarang, 14 Mei 2016 

Deklarator, 

 

Khalim Maskuroh 

NIM. 132503088 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

ABSTRAK 

 

Deposito merupakan salah satu sarana investasi yang disediakan oleh bank 

yang paling diminati oleh sebagian besar masyarakat. Namun, deposito yang 

menggunakan sistem bunga dilarang dalam hukum Islam karena mengandung unsur 

ribawi. Deposito yang sesuai dengan syariah adalah deposito yang berdasarkah prinsip 

mudharabah. Salah satu bank syariah yang menjadi pilihan masyarakat untuk 

mendepositokan dana adalah Bank Jateng Syariah Cabang Pambantu Unissula 

Semarang. Dalam mengelola dana deposito syariah dibutuhkan ketelitian dalam 

pengelolaannya, sehingga terhindar dari unsur ribawi. 

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis produk deposito mudharabah dan 

penerapannya pada Bank Jateng Syariah Cabang Pambantu Unissula Semarang. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Transaksi 

deposito mudharabah di Bank Jateng Syariah Cabang Pambantu Unissula Semarang 

menggunakan akad bagi hasil mudharabah, yaitu akad kerjasama usaha antara dua 

pihak di mana pihak pertama adalah nasabah yang berperan sebagai pemilik modal 

(shahibul maal), sedangkan pihak kedua adalah bank yang berperan sebagai pengelola 

modal (mudharib). Besarnya nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan 

masing-masing pihak yang berkontrak.Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai 

hasil tawar-menawar antara shahibul maal dengan mudharib. Dalam sistem tersebut 

terdapat risiko atas kerugian yang sewaktu-waktu dapat ditimbulkan. Apabila terdapat 

kerugian finansial/material, hanya pemilik modal yang menanggung kerugian tersebut. 

Selain itu pengelola dana hanya menanggung kerugian waktu dan tenaga dari apa yang 

telah diusahakannya, kecuali mudharib (dalam hal ini bank sebagai pengelola dana) 

lalai dalam melaksanakan tugasnya.  
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan 

limpahan rahmat, taufiq dan hidayahnya kepada kita semua.  

Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada nabi Muhammad 

SAW, yang mana telah membawa umat manusia dari zaman gelapnya akal 

manusia tentang ketuhanan sampai pada zaman dimana manusia dapat 

mengetahui tuhan yang sebenarnya yaitu ALLAH SWT., sehingga penulis 

dapat menyelesaikan Tugas Aakhir  yang  berjudul  “IMPLEMENTASI 

AKAD MUDHARABAH PADA DEPOSITO SYARIAH DI BANK JATENG 

SYARIAH CABANG PEMBANTU UNISSULA SEMARANG” Tugas Akhir 

ini disusun  dalam  rangka  memenuhi  salah  satu  syarat  guna  menyelesaikan 

pendidikan  prodi  perbankan  syariah  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam 

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan Tugas Akhir ini 

dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan 

serta perhatiannya. Untuk  itu  pada  kesempatan  ini  penulis  mengucapkan  

terimakasih sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Prof.Dr.H.Muhibbin,M.Ag  selaku  Rektor  UIN  Walisongo 

Semarang. 

2. Bapak Dr.H. Imam Yahya,M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. 

3. Bapak H.Johan  Arifin,S.Ag,MM  selaku  Ketua  Prodi  D3  Perbankan 

Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. 
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4. Bapak H.Choirul Huda,M.Ag selaku  Dosen  Pembimbing  yang telah  

bersedia  meluangkan  waktunya  untuk  memberikan  bimbingan  dan 

pengarahan dalam menyusun Tugas Akhir ini. 

5. Seluruh dosen pengajar D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang. 

6. Semua karyawan Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Unissula 

Semarang yang telah meluangkan  waktunya membantu penulis dalam 

pembuatan Tugas Akhir ini. 

7. Bapak  Ibuku  tersayang  dan  semua  keluargaku  yang  selalu 

menyemangatiku dan mengajari ilmu kehidupan. 

8. Perpustakaan Institut dan Fakultas yang telah meminjamkan buku-buku 

yang dperlukan penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

9. Teman-teman  D3  Perbankan  Syariah  angkatan  2012  yang  telah 

memberikan warna dalam hidupku. 

10. Semua  pihak  yang  tidak  dapat  penulis  sebutkan  satu  persatu  yang  

telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 

Penulis  percaya  bahwa  Tugas  Akhir  ini  masih  jauh  dari  sempurna, 

sehingga  penulis  akan  sangat  berterimakasih  atas  kritik  dan  saran  yang  

bersifat membangun penyempurnaan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis 

berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

Semarang, 14 Mei 2016 

Penulis 

 

Khalim Maskuroh 

NIM.132503088 
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