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ABSTRAK

Agustiani, Ayu, 2019 “Pertumbuhan dan minat nasabah dalam deposito
mudharabah pada Bank Sumsel Babel Syari’ah capem Muhammadiyah
Palembang”.Skripsi,Jurusan Ekonomi Syariah,Fakultas Agama Islam, Universitas
Muhammadiyah Palembang.

Pertumbuhan dan Minat nasabah dalam deposito tersebut dapat dikatakan
meningkat atau tidaknya tergantung dari jumlah nasabah deposito setiap
tahunnya,deposito tersebut menggunakan sistem mudharabah,

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan dan minat
nasabah dalam deposito mudhrabah pada bank sumsel babel syariah capem
muhammadiyah palembang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research,adapun data
penulis lakukan dengan metode wawancara dokumentasi,dan kuesioner/angket.
Data yang dikumpulkan tersebut bersumber dari Data primer dalam penelitin ini
berasal dari hasil wawancara dengan Customer Service dan penyebaran kuesioner
kepada nasabah. dan data sekunder yaitu data yang bersumber melalui media
perantara atau  secara tidak  langsung yang  berupa buku yang  secara otomatis
peneliti harus berkunjung ke perpustakaan untuk mencari buku yang berhubungan
dengan penelitinya.

Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa, pertumbuhan  dan  minat nasabah
dalam deposito mudharabah pada bank sumsel babel syariah capem
muhammadiyah palembang mengalami peningkatan dari tahun 2016-2018,
deposito kaffah paling banyak diminati dibanding deposito ropikoh salah satu
alasannya   karenadari segi jangka waktunya,kalau deposito kaffah jangka
waktunya 1 bulan,3bulan,6 bulang dan 12 bulan sedangkan deposito ropikoh
jangka waktunya hanya 1 bulan saja.

Kata kunci : pertumbuhan,minat nasabah,deposito mudharabah



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di indonesia,regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No 21

tahun 2008 tentang perbankan syari’ah,bank syariah adalah bank yang

menjalankan  kegiatan usahanya berdasarkan  prinsip syari’ah  dan  menurut

jenisnya terdiri atas bank umum syari’ah,unit usaha syari’ah dan bank

pembiaaan rakyat syariah (BPRS).1

Berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum

syari’ah,unit usaha syari’ah,dan bank pembiayaan rakyat syari’ah (BPRS).

Perkembangan bank syari’ah, kata bank berasal dari bahasa latin banco yang

artinya bangku atau meja. Pada abad ke 12 kata banco merujuk pada

meja,counter atau tempat penukaran uang (money charger).2

Fungsi utama bank ialah menghimpun dana dari masyarakat dan

menyalurkannya kembali kepada masyarakat, tetapi secara lebih spesifik bank

dapat berfungsi sebagai :

1) Agent of trust yang artinya bahwa masyarakat harus percaya bahwa

uangnya tidak akan disalah gunakan oleh bank dan uang masyarakat

akan dikelola dengan baik

2) Agent of development artinya kegiatan bank berupa penghimpunan dana

dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya perekonomian di

1 Andri soemitra,bank & lembaga keuangan syariah,cet ke-
7(jakarta:kencana,2017),halm 582 Ibid,halm 59

1
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sektor riil sehingga memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan

investasi, distribusi, dan konsumsi

3) Agent of service artinya bank juga memberikan penawaran jasa perbankan

yang lain kepada masyarakat seperti jasa pengiriman uang, jasa penitipan

barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Sejarah perkembangan Bank Syariah di Indonesia secara kelembagaan,

bank syari’ah yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah PT. Bank

Muamalat Indonesia (BMI), kemudian baru menyusul bank-bank lain yang

membuka jendela syari’ah (Islamis Window) dalam menjalankan kegiatan

usahanya. Indonesia dalam kebijakan mengenai perbankan menganut dual

banking system. Dual banking system maksudnya adalah terselenggaranya

dua sistem perbankan (konvensional dan syariah secara berdampingan) yang

pelaksanaanya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Sehingga yang terjadi adalah bank syari’ah tidak berdiri sendiri

(mandiri), sehingga dalam operasionalisasinya masih menginduk kepada

bank konvensional.

Jadi melalui Islamic Window ini, bank-bank konvensional dapat

memberikan jasa pembiayaan syari’ah kepada para nasabahnya melalui

produk-produk yang bebas dari unsur riba (usury), gharar (uncertainty dan

maisyir (speculative) dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha

Syari’ah (UUS). UUS adalah unit kerja dikantor pusat bank umum

konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang

syari’ah dan atau unit syariah.
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Dengan mengamati banyak nya lembaga keuangan yang beroperasi

berdasarkan prinsip syari’ah akhir-akhir ini,perkembangan perbankan

syari’ah tidak hanya terlihat dari sisi penambahan kuantitas saja,namun juga

dari sistem pembagian hasil pada suatu produk tabungan dan pelayanan.

Bank sumsel babel syariah merupakan unit dari PT bank pembangun

daerah sumsel yang menyediakan beberapa produk perbankan syari’ah yang

menjawab kebutuhan nasabah mulai dari produk pembiayaan, pendanaan,

dan sebagainya.

Pertumbuhan total aset Bank Syari’ah ini membuktikan bahwa dalam

menjalankan tiga fungsi utamanya bank syari’ah benar-benar fokus, salah

satu diantara nya dalam menghimpun dana pihak ketiga yang khususnya

adalah dengan titipan investasi berjangka yang dikenal dengan Deposito.

Minat merupakan kecenderungan hati kepada sesuatu,3secara sederhana

minat diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian

dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi obyek dari

minat tersebut dengan disertai perasaan senang. Nasabah menurut Undang-

Undang Republik Indonesia No 21 tahun 2008 tentang perbankan

syari’ah,nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syari’ah atau

unit usaha syari’ah.

Minat diartikan rasa ingin tahu yang mendorong seseorang untuk

melakukan sesuatu. Minat nasabah ditentukan oleh pelayanan dan produk

3Poerdaminta.W.J.S.Kamusbesarbahasaindonesia.(jakarta:balaipustaka.2006),edis
i III,hlm769
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yang dikehendaki nasabah sehingga jaminan kualitas menjadi prioritas

utama bagi bank.

Faktor yang mempengaruhi minat nasabah mengkonsumsi jasa

perbankan adalah produk tabungan. Seperti tabungan rofiqoh,tabungan

kaffah,tabungan tasbih dan masih banyak lagi.dan faktor lain yang

mempengaruhi minat nasabah yaitu bagi hasil,bagi hasil adalah sistem

pembagian hasil usaha dimana pemilik modal bekerja sama dengan pemilik

modal untuk melakukan kegiatan usaha.

Deposito mudharabah merupakan dana  investasi yang di tempatkan

oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah dan

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan

akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Sifat

deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka

waktunya.4 Deposito menurut UU No 1 tahun 2008 adalah investasi
dana

berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan

dengan prinsip syari’ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada

waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan syariah

dan/atau UUS.5

Deposito mudharabah mengikuti prinsip-prinsip mudharabah

sebagaimana tertuang  dalam ketentuan hukum syari’ah. Majlis Ulama

Indonesia  melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengelaurkan

fatwa mengenai deposito syari’ah, yaitu fatwa No: 03/DSN-MUI/IV/2000.

4 Ismail,MBA.,AK,perbankan syariah ,cet ke-1 (jakarta: kencana,2011), halm 915 Ibid,halm 91
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Menurut fatwa tersebut deposito yang tidak dibenarkan secara syari’ah,

yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. Deposito yang

dibenarkan yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Jangka waktu deposito berjangka antara lain: deposito jangka 1 bulan,3

bulan,6 bulan,12 bulan,24 bulan. Perbedaan jangka waktu deposito

berjangka yaitu perbedaan masa penyimpanan, juga menimbulkan

perbedaan balas jasa berupa besarnya persentase nisbah bagi

hasil.maksudnya semakin lama jangka waktu deposito berjangka akan

semakin tinggi persentase nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank

tersebut.6

Penelitian ini secara garis besar pengamatan mempengaruhi

pertumbuhan deposito mudharabah dan minat nasabah di dalam deposito

mudharabah tersebut.Adapun yang dimiliki oleh depositomudharabah

karena mayoritas muslim deposito mudharabah merupakan

pertumbuhan deposito yang sangat haram dalam bunga bank yang cukup

tinggi.

Deposito mudah di prediksi ketersediaan dananya karena   dalam

jangka waktu penempatannya.Sifat deposito yaitu hanya dapat dilakukan

sesuai dengan jangka waktunya, sehingga balas jasa dengan nisbah bagi

hasil yang diberikan oleh bank yang diberikan oleh deposito lebih di

bandingkan tabungan mudharabah.

6 Ismail,MBA.,AK,perbankan syariah ,cet ke-1 (jakarta: kencana,2011),halm 92
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Yang dijadikan landasan syari’ah dalam deposito mudharabah yaitu :

1.   Qur’an surat Al Muzammil ayat 20

عند تجدوه خیر من ألنفسكم تقدموا وما حسنا ....

Artinya : ...dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang

baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya

kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah  sebagai Balasan yang

paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan

kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang. (Al Muzammil ayat 20).

2.   Qur’an surah an-nisaa ayat 58

أن الناس بین حكمتم وإذا ھألھا إلى األمانات تؤدوا نــأ یأمركم هللا إن بصیرا سمیعا كان هللا

نــإ بھ ی◌َ عظكم نعما هللا نــإ بالعدل تحكموا

Artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu

menetapkan dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah  memberi  pengajaran

yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha

mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. an-Nisaa’ : 58 )

Berdasarkan latar belakang masalah diatas , maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian di bank sumsel babel syariah capem muhammadiyah

palembang untuk mengetahui bagaimana “Pertumbuhan dan Minat

Nasabah dalam Deposito Mudharabah di bank Sumsel Babel Syariah

Capem Muhammadiyah Palembang”.
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B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana upaya bank dalam meningkatkan nasabah deposito

mudharabah ?

2. Bagaimana pertumbuhan dan minat nasabah deposito mudharabah ?

C. BATASAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas maka perlu adanya batasan masalah agar

peneliti tetap fokus dengan pokok bahasan. Permasalahan yang diteliti hanya

sebatas pada Pertumbuhan dan Minat Nasabah dalam Deposito Mudharabah.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

a.  Untuk mengetahui upaya bank dalam meningkatkan jumlah nasabah

deposito mudharabah.

b. Untuk mengetahui pertumbuhan dan minat nasabah deposito

mudharabah

2.   Manfaat penelitian

a. Bagi Almamter
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Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi

peneliti berikutnya dan menambah pengetahuan tentang pertumbuhan

deposito mudharabah.

b. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti

sendiri sebagai tolak ukur  dan wacana keilmuan yang selama ini

diterima dan dipelajari dari tempatpeneliti belajar,khusus nya apada

masalah deposito mudharabah dibank sumsel babel syariah capem

muhammadiyah palembang.

c. Bagi Perusahaan

Hasil  penelitian  dapat  memberikan  masukan  bagi  perusahaan

dengan harapan dapat digunakan sebagai dasar kebijakan lebih lanjut

dalaam pertumbuhan deposito mudharabah dan minat nasabah di bank

sumsel babel syariah capem muhammadiyah palembang.

E. HIPOTESA PENELITIAN

Hipotesa Penelitian merupakan jawaban sementara terhadap tujuan

penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat.

Hipotesis merupakan pernyataan tentatif tentang hubungan antara beberapa

dua variabel atau lebih.7

1.   Dengan penelitan dilapangan dan melihat langsung di bank sumsel babel

syariah khususnya capem muhammadiyah palembang.

7 V.wiratna sujarweni,metode penelitian,cet.1,yogyakarta:pustaka barun
press,2014,halm 62
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2.   Deposito mudharabah merupakan dana yang ditempatkan oleh nasabah

yang bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat

dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian.8

3.   Minat nasabah didalam hal ini merupakan minat nasabah didalam

deposito mudharabah tersebut apakah minat nasabah tersebut sangat

antusias di deposito tersebut.

F. VARIABEL PENELITIAN DAN DEFINISI OPERASIONAL

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah  segala sesuatu yangberbentuk apa saja

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga dperoleh informasi

tentang hal tersebut,kemudian ditarik kesimpulannya.9

Dalam penelitian ini memiliki dua variabel yang akan diteliti yaitu sebagai

berikut:

Variabel X   : pertumbuhan deposito mudharabah

Variabel Y   :  minat nasabah dalam deposito mudharabah

Skema variabel

Variabel X (bebas)

Pertumbuhan deposito

mudharabah

Variabel Y (terikat)

Minat nasabah dalam

deposito mudharabah

8 Ismail,MBA.,AK,perbankan syariah ,cet ke-1 (jakarta: kencana,2011), halm 919 Sugiyono,metode penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif,kualitatif
dan R&D, cet 18 (bandung:alfabeta,2013),halm 60
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2. Definisi Operasional

a. Pertumbuhan  Deposito Mudharabah adalah  suatu  perkembangan

atau perubahan di dalam suatu produk perbankan terutama dideposito,

deposito mudharabah merupakan dana yang ditempatkan oleh

nasabah yang   bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya

hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad

perjanjian yang dilakukan oleh bank dan nasabah investor.di dalam

penelitian ini membahas tentang pertumbuhan deposito perbulannya.

apakah mengalami kenaikan atau tidak perbulannya.

b. Minat Nasabah adalah rasa yang   ingin Tahu seseorang   untuk

mendorong menggunakan jasa bank sumsel babel syariah atau unit

syariah lainnya. Faktor yang mempengaruhi minat nasabah

mengkonsumsi jasaperbankan adalah produk tabungan. Seperti

tabungan rofiqoh, tabungan kaffah, tabungan tasbih dan masih banyak

lagi.dan faktor lain yang mempengaruhi minat nasabah yaitu bagi

hasil.bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha dimana pemilik

modal bekerja sama dengan pemilik modal untuk melakukan kegiatan

usaha.

G. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis kuantitatif yaitu suatu

proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka
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sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui

berdasarkan beberapa ketentuan pertumbuhan deposito dalam perbankan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ada 2,yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh

secara langsung dari sumber asli. Data primer dalam penelitin ini

berasal dari hasil wawancara dengan Customer Service dan

penyebaran kuesioner kepada nasabah.

b. Sumber Data sekunder

Sumber Data sekunder adalah data yang bersumber melalui media

perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku yang secara

otomatis peneliti harus  berkunjung ke perpustakaan untuk  mencari

buku yang berhubungan dengan penelitinya.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik

kesimpulanya.10

10 V wiratna sujarweni,metodologipenelitian,cet ke-
1(yogyakarta:pustakabarupress),halm 65
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Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Syariah khususnya di

Bank Sumsel Babel Syari’ah, populasi dalam penelitian ini adalah

seluruh jumlah dari Deposito Mudharabah di Bank Sumsel Babel

Syari’ah Capem Muhammadiyah Palembang yang berjumlah 205

nasabah.

Tabel 1.1

jumlah populasi

NO TAHUN L P JUMLAH

1 2016 18 15 33

2 2017 34 30 64

3 2018 22 80 102

Jumlah keseluruhan 199

Sumber : bank sumsel babel syariah muhammadiyah

b. Sampel

Sampel merupakan sebagian atau setengah bagian dari keseluruhan

populasi yang diteliti melalui generalisasi atau penarikan kesimpulan

dari hasil penelitian sampel yang berlaku bagi populasi.

Sampel dalam penelitian ini adalah nasabah deposito di Bank

Sumsel Babel Syariah Capem Muhammadiyah Palembang. Sampel

digunakan untuk mewakili populasi yang respondennya minimal

sebanyak 70 nasabah.
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Tabel 1.2

jumlah sampel deposito mudharabah

NO UMUR L P JUMLAH

1 30-34 6 9 15

2 35-39 7 12 19

3 40-44 5 7 12

4 45-49 3 4 7

5 50-54 2 3 5

6 55-59 9 3 12

Jumlah keseluruhan 70

Sumber : bank sumsel babel syariah muhammadiyah

4.   Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data adalah cara yang dilakukan peneliti untuk

mengungkapkan atau menjaring  informasi kuantitatif dari responden

sesuai lingkup penelitian.11bagian-bagian dari teknik pengumpulan data

yaitu: observasi, wawancara, angket/kuesioner,  dokumentasi dan teknik

analisis data.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan daripencatatan secara sistematik

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.12 Dengan

menggunakan observasi ini, peneliti mendapatkan data tentang:

11 Ibid.,halm 7412 Ibid.,halm 75
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1. Pertumbuhan deposito mudharabah perbulannnya

2. Minat nasabah di dalam tabungan berjangka tersebut

b. Wawancara

Wawancara adalah satu instrumen yang digunakan untuk

menggali data secara lisan. Halini haruslah dilakukan secara

mendalam agar kita mendapatkan data yang valid dan

detail.13

Melakukan wawancara dengan pihak perusahaan dan pihak-pihak

lain yang  kompeten. Dari  hasil  wawancara tersebut,  diharapkan

terkumpul data mengenai pertumbuhan dan minat nasabah pada

deposito mudharabah.

c. Angket

Angket merupakan suatu alat pengumpulan informasi dengan

cara menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk menjawab

secara tertulis pula oleh responden.Angket bertujuan untuk

memperoleh informasi tentang  diri responden atau informasi

tentang orang lain.14

Angket dalam penelitian ini berupa pertanyaan minat nasabah

dalam deposito mudharabah (deposito berjangka) pada bank sumsel

babel syariah capem muhammadiyah palembang.

d. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data melalui

peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-
13 Ibid.,halm 7414 Margono.s metodologi penelitian pendidikan,cet ke-6, (jakarta:rineka
cipta,2009),halm 170
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buku tentang pendapat, teori dan lain-lain yang berhubungan

dengan masalah penelitian.15

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto, data-data tentang

nasabah deposito mudharabah dan karyawan bank sumsel babel

syariah capem muhammadiyah.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan upaya data yang  sudah tersedia kemudian

diolah dengan statistik dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan

masalah dalam penelitian,dan analisis dapat diartikan sebagai cara

pelaksanaan analisis terhadap data,dengan tujuan mengolah data tersebut

untuk menjawab rumusan masalah. 16

Setelah data terkumpul, teknik analisis yang digunakan untuk

menganalisis data – data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini

adalah dengan menggunakan untuk, Statistik Deskriptif adalah statistik yang

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau

generalisasi.17 metode ini memakai model grafik dan menggunakan SPSS.

Di dalam penelitian ini dalam menghitung angket menggunakan Uji

Validitas dan uji reliabilitas, dan juga analisis one sample t-test. Uji validitas

adalah ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan

15 Margono. S metodologi penelitian pendidikan, cet. Ke-6, (jakarta: rineka cipta,
2009), hal 18116 V wiratna sujarweni,metodologipenelitian,cet ke-
1(yogyakarta:pustakabarupress),halm 10317 Sugiyono,metode penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif,kualitatif dan
R&D, cet

18(bandung:alfabeta,2013),halm 207
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suatu instrumen. Sebuah tes dikatakan valid apabila mampu mengukur apa

yang hendak diukur. Uji Reliabilitas menunjuk  suatu pengertian bahwa

suatu instrumen cukup dapat dipercaya. Suatu tes dikatakan dikatakan

mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat

memberikan hasil yang tetap.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan penulisan dalam penyusunan penelitian ini,maka

sistem pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang meliputi : Latar belakang, batasan masalah,

rumusan masalah,tujuan dan manfaat , definisi operasional, variabel

penelitian, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, dan

sistematika penelitian

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori meliputi: Menjelaskan tentang penelitian sebelumnya

atau terdahulu,kemudian menjelaskan teorinya.

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

Deskripsi wilayah penelitian meliputi : Sejarah bank  sumsel babel

syariah,visi misi,struktur organisasi,letak geografisnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Analisa data/ hasil penelitian yang meliputi : pembahasan mengenai

upaya yang dilakukan bank untuk meningkatkan jumlah nasabah,

macam-macam deposito pada bank sumsel babel syariah,kelebihan
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dan kekurangan deposito syariah, dan minat nasabah dalam deposito

tersebut, bagian ini merupakan materi yang mendukung agar dapat

mempermudah untuk menganalisis dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang di ambil dari penelitian

dan saran –saran yang ditunjukkan untuk pihak terkait.
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