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TRANSKRIP WAWANCARA 

Responden Daftar 

Pertanyaan 

Jawaban  

Bapak 

Bahrul 

Ulum, S. 

Pd  

 (General 

Manager) 

KSPPS 

Manhik 

Jaya 

Kaliwungu 

Kendal   

a. Bagaimana 

sejarah 

pendirian 

KSPPS 

Manhik Jaya 

Kaliwungu 

Kendal  

Awal pendirian KSPPS Manhik Jaya adalah 

Kumpulan para tokoh masyarakat Kaliwungu, 

tergabung dalam pengurus organisasi 

Kemasyarakatan . Kondisi Masyarakat Yang 

Sangat sulit dalam penyimpanan dan pinjaman 

berakibat para masyarakat sekitar masyarakat 

memerlukan simpanan dan pinjaman dalam 

lembaga ekonomi syariah. 

b. Identitas 

KSPPS 

Manhik Jaya 

Kaliwungu 

Kendal  

Pendirian  :  28 November 2015 

Beroperasi :  Januari 2016 

Badan Hukum :518/BH/XIV.13/2015/DKUMKM 

Alamat :  Jl. PT Kayu Lapis Desa Mororejo 

Kaliwungu Kendal 

 

c. Apa  Visi, 

Misi, dan 

Tujuan di 

KSPPS 

Manhik Jaya 

Kaliwungu 

Kendal 

Visi : 

1. Menjadi KSPPS Manhik Jaya sebagai 

lembaga keuangan syariah yang mandiri, 

Tangguh, Amanah, Terpercaya, Sehat dan 

berdaya saing yang dilandasi budaya ta’awun 

(Tolong-menolong) diantara anggotanya  

2. Membantu para anggota dan pedagang kecil-

menengah didalam mobilisasi pemodalan 

dalm mengembangkan kelancaran usahanya 

untuk meningkatkan kesejahteraannya. 

Misi : 

1. Meningkatkan kesejahteraan anggota yang 
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berlandaskan syari’ah ekonomi islam  

2. Mengelola usaha koperasi dengan budaya 

Shiddiq (Jujur), Tabligh (Komunikatif), 

Amanah (Dipercaya), Fatonah (Profesional) 

serta Transparan (Terbuka)  

3. Memberikan pelayanan prima, demokratis 

untuk kepuasan masyarakat yang menjadi 

anggota/calon anggota yangselalu 

mengedepankan kerjasama dan saling 

menghargai  

4. Memberikan pendidikan pelatihan terhadap 

usaha anggota secara terus menerus sehingga 

anggota memiliki kemandirian, kedisiplinan, 

kejujuran, tetangga.  

Tujuan 

1. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi 

ummat berdasarkan prinsip syari’ah yang 

amanah dan berkeadilan. 

2. Mengembangkan ekonomi ummat dalam 

bentuk usaha mikro, kecil, dan menengah 

dengan berpegang pada prinsip syari’ah. 

d. Bagaimana 

susunan 

organisasi 

kepegawaian 

di KSPPS 

Manhik Jaya 

Kaliwungu 

Kendal 

1. Pengawas  

2. Pengurus  

3. General Manager  

4. Accounting/ Administrasi  

5. Marketing/ Kolektor  

6. Customer Service  
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e.Bagaimana 

kepegawaian 

dan daftar 

karyawan di 

KSPPS 

Manhik Jaya 

Kaliwungu 

Kendal 

Dalam opersionalnya kantor KSPPS Manhik Jaya 

Kaliwungu Kendal di bantu 6 orang 6 Bagian kerja, 

meliputi. 3 pejabat pengawas, 3 pejabat pengurus, 

general manager, accounting/administrasi, 2 orang 

marketing merangkap kolektor, dan 1 orang 

catomer service  

f. Produk-

produkapasaj

a yang adadi 

KSPPS 

Manhik Jaya 

Kaliwungu 

Kendal 

1. SimpananWadiah 

2. Simpanan Pendidikan 

3. Simpanan Berjangka (deposito)mudharabah 

4. Pembiayaan murabahah 
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Responden Daftar 

Pertanyaan 

Jawaban  

Ayu Ning 

Tyas (CS) 

KSPPS 

Manhik 

Jaya 

Kaliwungu 

Kendal  

a.       

Bagaimana 

Pelaksanaan 

Akad 

Mudharabah 

di KSPPS 

Manhik Jaya 

Kaliwungu 

Kendal 

Mudharabah di KSPPS Manhik Jaya Kaliwungu 

Kendal hanya pada simpanan berjangka 

b.     Apa saja 

aplikasi Akad 

Mudharabah 

KSPPS 

Manhik Jaya 

Kaliwungu  

Aplikasi akad mudharabah di KSPPS Manhik 

Jaya Kaliwungu Kendal hanya terdapat pada 

produk penghimpunan dana yang terdiri dari : 

a. Simpanan Berjangka (Deposito) 

Mudharabah 

b. Simpanan Pelunasan Haji 

c. Simpanan Pensiunan 

 

 

c.       

Bagaimana 

prosedur 

deposito 

mudharabah 

KSPPS 

Manhik Jaya 

Kaliwungu 

Kendal 

 Simpanan berjangka (deposito) mudharabah 

adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan 

perjanjian nasabah dengan KSPPS Manhik Jaya 

Kaliwungu Kendal dan mendapat nisbah bagi hasil 

sesuai jangka waktu. 

Dalam deposito Mudharabah pengambilan 

harus setelah jatuh tempo, apabila diambil sebelum 

jatuh tempo akan dikenakan penalti. Penalti 

merupakan denda yang dibebankan kepada 
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nasabah deposito mudharabah apabila nasabah 

mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. 

Penalti ini dibebankan karena BMT telah 

mengestimasikan penggunaan dana tersebut, 

sehingga pencairan deposito berjangka sebelum 

jatuh tempo dapat mengganggulikuiditas BMT. 

BMT perlu membebankan penalti (denda) kepada 

setiap nasabah deposito berjangka yang menarik 

depositonya sebelum jatuh tempo. 

d.      Apa 

syarat – 

syarat untuk 

membuka 

rekening 

deposito 

mudharabah 

di KSPPS 

Manhik Jaya 

Kaliwungu 

Kendal 

Dengan syarat dan ketentuan 

a. Mengisi formulir pembukaan rekening simpanan 

berjangka mudharabah 

a. Mengisi formulir pembukaan rekening 

simpananwadi’ah (apabila nasabah belum 

mempunya irekening tabungan)  

b. Foto kopi identitas diri (KTP) 

c. Setoran minimal Rp. 1.000.000,00 atau 

kelipatannya 

d. Pengambilan setelah jatuh tempo, apabila 

diambil sebelum jatuh tempo dikenakan pinalti 

setara 5% 

e. Bagi hasil dapat diambil setiap bulan dan 

dibukukan rekening wadi’ah dan diterbitkan 

buku bukti setor berupa warkah 

f. Zakat 2,5 % (zakat dipungutoleh LAZISNU dari 

bagi hasil yang tersedia atas dasar persetujuan 

dari shohibul mal kepada LAZISNU) 

e.       

Bagaimana 

proses akad 

Setelah proses pembukaan rekening dan pihak 

KSPPS Manhik Jaya Kaliwungu Kendal 

menyetujui, maka selanjutnya adalah proses akad 
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deposito 

mudharabah 

di KSPPS 

Manhik Jaya 

Kaliwungu 

Kendal 

. Nasabah menandatangani surat perjanjian dan 

seluruh formulir pengajuan. Kemudian akan 

diterbitkan sertifikat simpanan berjangka 

(deposito) mudharabah. 

f.       

Bagaimana 

perhitungan 

nisbah 

deposito 

mudharabah 

di KSPPS 

Manhik Jaya 

Kaliwungu 

Kendal 

Nisbah bagi hasil antara shahibul mal dengan 

mudharib adalah 60:40 

a. Jangka waktu 1 bulan. Bagi hasil setara 

dengan 0,3% per bulan 

b. Jangka waktu 3 bulan. Bagi hasil setara 

dengan 0,5% per bulan 

c. Jangka waktu 6 bulan. Bagi hasil setara 

dengan 0,7% per bulan 

d. Jangka waktu 12 bulan. Bagi hasil setara 

dengan 1 % per bulan 

 

 

 

 

  



   

 

7 

 

Responden Daftar Pertanyaan Jawaban  

Abdul Latif  

Nasabah 

Deposito 

Mudharabah 

a.       Data Nasabah Nama: Abdul Latif   

Alamat : Ds. Karangtengah  2/4 

Kaliwungu  

Pekerjaan : Swasta  

b.Dari mana Bapak / 

Ibu tahu KSPPS 

Manhik Jaya 

Kaliwungu Kendal       

Dari teman, marketing  

c. Mengapa Bapak / 

Ibu memilihdi 

KSPPS Manhik Jaya 

Kaliwungu Kendal 

 

Setahu saya kalau syariah lebih 

aman 

d.Paham kah bapak/ 

Ibu dengan deposito 

mudharabah 

 

Tidak begitu paham, saya Cuma 

ingin investasi 

e. Pahamkah bapak / 

Ibu dengan 

perhitungan nisbah 

deposito 

mudharabah 

Kurangtahu 

f. Bagaimana 

menurut Bapak / Ibu 

dengan pelayanan 

KSPPS Manhik 

Jaya Kaliwungu 

Kendal 

Baik 
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Responden Daftar Pertanyaan Jawaban  

Winarti 

Nasabah 

Deposito 

Mudharabah 

a.       Data Nasabah Nama: Winarti  

Alamat : Ds. Sarirejo 3/6 

Kaliwungu 

Pekerjaan : Pedagang 

b.Dari mana Bapak / Ibu tahu 

KSPPS Manhik Jaya Kaliwungu 

Kendal 

Dari teman 

c. Mengapa Bapak / Ibu memilih 

di KSPPS Manhik Jaya 

Kaliwungu Kendal 

Ditawaribukadepositodansa

yatertarik 

d.Pahamkah bapak / Ibu dengan 

deposito mudharabah 

Tidaktahu 

e. Pahamkah bapak / Ibu dengan 

perhitungan nisbah deposito 

mudharabah 

Kurangtahu, yang 

pentingadabunga (bagihasil) 

tiapbulan yang 

masukketabungan 

f. Bagaimana menurut Bapak / 

Ibu dengan pelayanan di KSPPS 

BMT Nusa Ummat Sejahtera 

Cabang Kendal 

Baik, marketing yang 

datanglangsung 
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Responden Daftar Pertanyaan Jawaban  

Junaidi 

Nasabah 

Deposito 

Mudharabah 

a.       Data Nasabah Nama: Junaidi 

Alamat : Brangsong  

Pekerjaan : Usaha 

JasaFotocopy 

b.Dari mana Bapak /  Ibu tahu 

KSPPS Manhik Jaya Kaliwungu 

Kendal      

Kenal dengan 

marketingnya 

c. Mengapa Bapak / Ibu memilih 

di KSPPS Manhik Jaya Kaliwungu 

Kendal 

Berniat untuk deposito dan 

ditawari marketing yang 

kebetulan saya kenal 

d.Pahamkah bapak / Ibu dengan 

deposito mudharabah 

Saya paham, makanya 

memilih KSPPS Manhik 

Jaya Kaliwungu Kendal 

karena dengan  syariah 

tidak ada riba 

e.Pahamkah bapak / Ibu dengan 

perhitungan nisbah deposito 

mudharabah 

Iya paham 

f. Bagaimana menurut Bapak / 

Ibu dengan pelayanan di KSPPS 

Manhik Jaya Kaliwungu Kendal 

Baik dengan adanya 

syariah 
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Responden Daftar Pertanyaan Jawaban  

BapakUstadz 

Dhuhaini  

a.       Profil Nama: Dhuhaini 

Alamat : Poncorejo 3/3 Gemuh 

Kendal 

Jabatan : Ketua PR NU Poncorejo   

b.Pendapat terhadap 

akad mudharabah       

Mudharabah adalah kerjasama 

usaha oleh dua orang, yang satu 

sebagai pemberi modal dan yang 

satunya sebagai melaksana usaha, 

dengan pembagian keuntungan atau 

bagi hasil sesuai kesepakatan di 

awal.Praktek mudharabah sudah 

banyak dilakukan oleh banyak orang 

untuk mendirikan usaha, meksiterka 

dan mereka tidak mengerti mengenai 

aka dmudharabah. 

c. Pendapat terhadap 

perkembangan praktik 

akad mudharabah dalam 

dunia perbankan 

Dalam dunia perbankan saat ini, 

praktek mudharabah memang belum 

sempurna pelaksanaannya dan 

terdapat berbagai kendala. Teorinya 

mungkin menggunakan akad 

mudharabah tapi pada prakteknya 

seringkali sama dengan  bank umum 

lainnya. 

d.Pendapat terhadap 

praktek akad 

mudharabah di KSPPS 

Manhik Jaya Kaliwungu 

Kendal 

Dengan pedoman bagi hasil 60% 

untuk nasabah dan 40% untuk 

KSPPS Manhik Jaya Kaliwungu 

Kendal. Menurut saya itu sudah 

sesuai dengan dasar hukum akad 

mudharabah dan sah-sah saja.Karena 
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pembagian nisbahnya sudah sesuai 

akad yang disepakati diawal. Meski 

pada dasarnya nasabah memperoleh 

nisbah dengan persentase dari deposit 

yang mereka simpan. 
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Responden Daftar 

Pertanyaan 

Jawaban  

Bapak Ky. 

Zainuri 

a.       Profil Nama : Ky. Zainuri 

Alamat : Ds Mororejo  Kaliwungu Kendal 

Jabatan : Pengurus MWC NU Kaliwungu 

b.Pendapat 

terhadap akad 

mudharabah       

Akad mudharabah adalah transaksi 

penanaman modal dari pemilik dan pada 

pengelola dana untuk melakukan kegiatan 

usaha yang sesuai syariah,dengan pembagian 

hasil usaha antara kedua belah pihak 

berdasarkan nisbah yang telah disepakati 

sebelumnya. 

Akad mudharabah boleh dilakukan 

asalkan sesuai dengan perjanjian dan saling 

menguntungkan. Misalnya, “saya 

memberikan modal kepadakamu, kemudian 

harus dijalankan sesuai dengan kesepakatan 

dan jika laba dibagi sesuai kesepakatan, jika 

rugi bisa diambilkan dari laba (karena tidak 

terja diterus-menerus), jika tidak dilakukan 

sesuai aturan atau kesepakatan rugi 

ditanggungkamu.” 

c. Pendapat 

terhadap 

perkembangan 

praktik akad 

mudharabah dalam 

dunia perbankan 

Mudharabah samahalnya dengan Qiradh 

atau utang piutang, dalam dunia perbankan 

sudah ada aturannya. Perkembangannya pada 

saat ini sudah pada berbagai produk 

penghimpunan dana dan penyaluran dana. 

Misalnya pada Bank Syariah Mandiri, 

biasanya dilakukan pembiayaan mudharabah 

untuk modal kerja yang diberikan oleh pihak 
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bank dan pembagian nisbah harus sesuai 

kesepakatan 

d.Pendapat 

terhadap praktek 

akad mudharabah 

di KSPPS Manhik 

Jaya Kaliwungu 

Kendal 

Di KSPPS Manhik Jaya Kaliwungu Kendal 

sudah ada prosedur untuk pelaksanaan akad 

mudharabah.Dan kita sebagai nasabah harus 

mengikuti prosedur.Setidaknya dengan 

landasan syariah yang digunakan kita jadi 

lebih tenang karena jauh dari riba. Sudah 

dijelaskan dalam Al-qur’an surat Al-Baqarah 

ayat 275 yang artinya “Sesungguhnya Allah 

telah menghalalkan jual-beli dan 

mengharamkan riba”. 
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