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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ekonomi merupakan permasalahan kehidupan yang sering 

didiskusikan sebagian besar masyarakat. Ekonomi yang hadir dan terus 

mengalami perkembangan pesat sejak dua dekade terakhir adalah sistem 

ekonomi islam dan juga menjelma menjadi trend center.  Ekonomi islam pada 

masa sekarang sangat digandrungi oleh para pakar ekonomi. Mereka 

menyebut ekonomi islam sebagai ekonomi alternatif, yaitu suatu gubahan baru 

pada dunia ekonomi yang berbasis atau bermanajemen syariah. Sistem 

Ekonomi islam mempunyai tujuan dan sasaran yang bersifat jangka Panjang, 

menengah dan pendek guna mewujudkan adanya peningkatan  kesejahteraan 

bagi umat manusia, sehingga tentunya diperlukan adanya solusi yang tepat 

guna menunjang tujuan tersebut. Dengan demikian sistem ekonomi islam 

diharapkan menjadi salah satu alternatif terbaik dalam meraih kesejahteraan 

bagi  masyarakat.1 

 Dalam operasional di tingkat lapangan, keberadaan Lembaga 

keuangan Syariah (LKS) sangat dibutuhkan dalam sistem Ekonomi islam. 

Munculnya lembaga ini tidak terlepas dari kerangka kebutuhan sebagaimana 

yang telah dijlelaskan pada paragraf di atas, ekonomi islam di Indonesia 

                                                           
1 Heri Sudarsono, bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Iliustrasi, 

Yogyakarta: Ekonisia, 2013, hal, 13 
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mengenal Lembaga  yang berprinsip muamalah non ribawi yakni baitul maal 

wa tamwil.2 

Pada tahun 1998, terjadi krisis moneter yang melanda beberapa negara 

di dunia termasuk Indonesia. Banyak perbankan di Indonesia yang merasakan 

dampak dari krisi tersebut hingga mengalami kebangkrutan, lain halnya 

dengan bank yang bersystem Syariah, bisa bertahan di tengah gejolak krisis 

ekonomi di kala itu. Sejak kasus itu, di Indonesa muncul banyak gagasan 

untuk pembuatan perbankan dan lembaga keuagan yang bersistem syariah,. 

Dalam perkembangannya, telah banyak berdiri perbankan maupun Lembaga 

keuangan Syariah yang berskala besar maupun yang kecil. BMT (Baitul maal 

waa tamwil) merupakan salah satu contoh bentuk Lembaga keuangan Syariah 

(LKS) yang berskala kecil atau mikro. Keberadaan BMT ini sangat membantu 

bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat terpencil. 

BMT yang kini tengah berkembang untuk wilayah karanganyar 

terkhusus colomadu salah satunya adalah BMT KUBE Colomadu Sejahtera 

(selanjutnya disebut BMT KCS). BMT  tidak hanya berfungsi sebagai tempat 

untuk menabung bagi anggotanya, di lain sisi  juga bisa memberikan modal 

pinjaman kepada anggotanya. Pinjaman modal dari BMT ke nasabah 

berbentuk pembiayaan, pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana atau 

modal kepada anggota dan masyarakat. Pada BMT ini terdapat berbagai jenis 

pembiayaan, diantaranya pembiayaan mudharabah, musyarokah, murobahah, 

                                                           
2 Didiek Ahmad Supadie, sistem Lembaga Keuangan Syariah, Semarang: Pusaka Rizki 

Putra, 2013, hal. 13 
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ijaroh, hiwalah dan qordh. Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya 

meneliti pada pembiayaan mudharabah saja.  

Mudarabah merupakan suatu bentuk kontrak yang mana satu pihak 

berperan sebagai pemilik modal (sahibul mal) dalam hal ini adalah pihak 

BMT dan menyediakan modalnya 100% untuk dikelola oleh si pelaksana 

usaha (mudarib) dalam hal ini adalah nasabah BMT.3 salah satu dari 

karakteristik ekonomi islam adalah pengutamaan hubungan kerjasama antara 

berbagai pihak dengan memakai prinsip bagi hasil dan bagi resiko (risk and 

return) yang dikenal dengan istilah mudharabah. 

Pada praktik nya terkadang tak sesuai dengan aturan yang ada, dalam 

praktek pembiayaan mudarabah di beberapa BMT, Salah satu contoh adalah 

pada penentuan nisbah bagi hasil antara anggota pembiayaan dengan pihak 

BMT, menurut teori yang ada tentang mudarabah penentuan besaran bagi 

hasil merupakan hasil musyawarah antara kedua belah pihak yang melakukan 

akad mudarabah. Artinya di sini ada sebuah negosiasi untuk menyepakati 

besaran bagi hasil. Namun pada peraktinya di beberapa BMT, pihak BMT 

tidak menegosiasikan dengan nasabah tentang nisbah bagi hasilnya, akan 

tetapi nisbah bagi hasil dari pihak sudah baku seperti 60% : 40%; 70% : 30% 

dan lain sebagainya.4 

Pembiayaan mudarabah yang kemudian dalam akad  antara BMT 

dengan anggota disebutkan adanya jangka waktu pembiayaan, misalnya 6 

                                                           
3 Adiwarman Azwar Karim, Bank Islam Analisi fiqih dan keuangan, (Jakarta : Raja 

Grafindo Persada, 2004), hlm. 208. 
4 Emil Erisco, Praktik Bagi Hasil Akad Pembiayaan Mudharabah Di BMT MITRA 

ARTHA SYARI’AH Tahun 2011 Ditinjau Dari Hukum Islam, skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah 

dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012). 
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bulan, 12 bulan dan seterusnya. Padahal  pendapat kalangan Syafi’i dan 

Maliki, penetapan jangka waktu tertentu bagi kongsi tidak diperbolehkan 

untuk menjadi salah satu syarat dalam akad mudharabah.5 

Mudharabah Merupakan suatu pola kerjasama bisnis yang bagus. 

Investor tugasnya mengawasi kemana saja modalnya dikelola oleh pengusaha 

dan si pengusaha mengelola dana yang telah diberikan oleh investor 

berdasarkan aturan-aturan yang tertuang dalam kontrak atau akad. Pembagian 

keuntungan harus sesuai  dengan besaran bagi hasil yang telah disepakati, 

sedangkan resiko kerugian dibebankan kepada investor secara finansial dan 

kepada pengusaha kerugian berupa  kehilangan tenaga, pikiran dan waktu 

yang telah di gunakan selama menjalankan usaha.6 Investor memang harus 

mengawasi pengusaha seperti melihat langsung ke lapangan dan pengusaha 

harus menyampaikan laporan keuangan yang jujur dan rutin terkait dengan 

usaha yang dijalankan. Dengan hal ini, maka resiko kerugian mungkin bisa 

diminimalisir serta hasil usaha dari pengusaha tadi jelas apakah untung atau 

rugi karena memang berada di bawah pantauan investor dan laporan 

keuangannya pun jelas. 

Pada kenyataannya di beberapa BMT, setelah anggota mendapatkan 

modal dari pihak BMT, anggota akan menyetor bagi hasilnya per hari 

berdasarkan nisbah bagi hasil yang ditetapkan oleh BMT, akan tetapi peran 

BMT yang seharusnya mengawasi usaha anggota pembiayaan kurang tampak. 

                                                           
5 Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syari’ah, alih bahasa : Arif Maftuhin (Jakarta : 

Pramadina, 2004), hlm. 80. 
6 Emil Erisco, Praktik Bagi Hasil Akad Pembiayaan Mudharabah Di BMT MITRA 

ARTHA SYARI’AH Tahun 2011 Ditinjau Dari Hukum Islam, skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah 

dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012). 
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Begitupun dengan anggota pembiayaan yang tidak memiliki laporan keuangan 

yang jelas bagaimana keadaan usaha yang ia jalani apakah rugi atau berlaba. 

Maka implikasi dari hal ini adalah si nasabah tetap membayar sejumlah uang 

sesuai dengan kesepakatan dengan BMT. Praktik beberapa BMT yang 

disebutkan di atas sangat bertentangan dengan prinsip mudharabah. Karena 

dalam konsep mudarabah, bagi hasil didasarkan atas keuntungan yang 

diperoleh begitupun dengan kerugian.7 

Kondisi tersebut dapat dikaitkan dengan garar, karena memang tidak 

ada kejelasan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh oleh nasabah ataupun 

bagi kerugian dari kerugian yang didapatkan. Bagi hasil yang disetorkan 

nasabah ke pihak BMT per hari jumlahnya sama dan tidak didasari atas 

fluktuasi keuntungan yang diperoleh oleh nasabah itu sendiri, karena sesuatu 

yang didalamnya terdapat unsur garar yang diharamkan oleh Islam. Hal ini 

juga berimplikasi pada citra lembaga keuangan syariah atau khusus nya BMT 

yang bersangkutan.  

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, pembiayaan mudharabah 

yang merupakan implementasi dari sistem ekonomi Syariah yang diterapkan 

oleh  BMT KCS akan dijadikan objek penelitian. dengan begitu, akan 

dilakukan Penulisan berupa skripsi terkait kasus tersebut.  

 

                                                           
7 Emil Erisco, Praktik Bagi Hasil Akad Pembiayaan Mudharabah Di BMT MITRA 

ARTHA SYARI’AH Tahun 2011 Ditinjau Dari Hukum Islam, skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah 

dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012). 
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B. Rumusan Masalah 

Mengcau pada diskripsi di atas, pokok permasalahan yang akan   dikaji 

pada penulisan ini ialah :  bagaimana keseuaian penerapan atau pelaksanaan 

akad mudhrabaah pada BMT KCS yang di tinjau dari sudut pandang hukum 

islam. 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitan bertujuan melihat dan meneliti apakah pelaksanaan dan 

penerapan pembiayaan akad mudharabah pada BMT KCS telah sesuai dengan 

aturan hukum islam ataukah tidak. 

Adapun kegunaan penelitan adalah: untuk mendapatkan bahasan 

terkait implementasi pembiayaan mudharabah  sehingga diharapkan dapat 

memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih detail dan rinci terkait 

pembiayaan mudharabah. Diharapkan juga kedepannya terdapat penelitian 

serupa yang bisa mengulas lebih dalam mengenai ekonomi islam.   

 

D. Telaah Pustaka 

Sejauh pemikiran dan pengetahuan penulis, penelitian tentang tinjauan 

hukum islam terhadap penerapan pembiayaan mudharabah di BMT KUBE 

COLOMADU SEJAHTERA belum di temukan, yang berarti belum ada 

penelitian sebelumnya yang mengulas tentang bahasan tersebut. Adapun 

beberapa penelitian yang sejenis dengan permasalahan yang diteliti, antara 

lain : 
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1.  Skripsi Abdul Aziz, yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Penerapan Pembiayaan Mudarabah Di BMT INSAN MANDIRI 

Murangan Sleman Yogyakarta” (2013). Skripsi ini berisikan tentang 

bagaimana penerapan akad mudarabah yang dilakukan oleh pihak BMT 

INSAN MANDIRI yang di tinjau dari sudut pandang hukum islam. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan normative. Pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini 

bersifat deskriptif-analitik. Penelitian ini mengkususkan mengkaji dan 

menganalisa tentang kebijakan pihak BMT yang memastikan perolehan 

keuntungan yang akan di peroleh dari usaha yang dijalankan anggotanya, 

dengan cara pihak anggota harus memberikan persentase keuntungan yang 

dihitung berdasarkan pokok pembiayaan kepada pihak BMT tiap bulannya. 

Hal itu jelas bertentangan dengan aturan akad mudharabah yang terdapat 

penentuan nisbah keuntungan yang ditetapkan Bersama di awal akad. Dalam 

penelitian ini sama-sama membahas tentang akad mudharabah, adapun 

perbedaannya ialah pada lokasi/BMT tempat penelitian dilakukan.8 

2.  Skripsi Emil Erico yang membahas tentang “ Praktik Bagi Hasil Dengan 

Akad Pembiayaan Mudarabah Di BMT MITRA ARTHA SYARI’AH Tahun 

2011 Ditinjau Dari Hukum Islam” (2012). Skripsi ini membahas tentang 

pelaksanaan pembiayaan mudarabah yang di lakukan oleh BMT MITRA 

ARTHA SYARI’AH pada tahun 2011 yang ditinjau dari sudut pandang 

hukum islam. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

                                                           
8 Abdul Aziz, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pembiayaan Mudharabah di 

BMT Insan Mandiri Murangan Sleman Yogyakarta, Skripsi Sarjana S1 Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. 



8 
 

ini ialah interview (wawancara), Dokumentasi dan Kepustakaan. Metode 

Analisa data pada penulisan penelitian ini menggunakan kerangka berfikir 

deduktif yaitu berangkat dari norma yang ada, kemudian melihat dan menilai 

apakah praktik praktik akad mudharabah yang ada di BMT MITRA ARTHA 

SYARI’AH telah sesuai dengan teori-teori akad mudharabah. Penelitian ini 

berfokus pada masalah penetapan besaran nisbah yang ditentukan sepihak 

oleh BMT. Berikutnya mengenai adanya jangka waktu pembiayaan yang 

dimana kita ketahui Bersama bahwa di dalam akad mudharabah tidak 

terdapat penetapan jangka waktu akad, ditambah lagi dengan permasalahan 

pihak BMT mengharuskan pihak anggota pembiayaan menyetor bagi 

hasilnya per hari berdasarkan nisbah yang ditetapkan oleh BMT. Pada 

penelitian diambil kesimpulan bahwa penerapan akad pada BMT tersebut 

belum sesuai dengan hukum islam.9  

3. Skripsi Laili Tsulutsul Uula Darobi yang membahas tentang “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Mudharabah di BMT UMMAT 

Wonosari Gunungkidul Yogyakarta” (2016). Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan dengan tehnik pengumpulan 

data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun pendekatan 

yang digunakan yakni pendekatan normatife, sehingga dengan pendekatan 

tersebut dapat diperoleh hasil penelitian. Penelitian ini bersifat preskriptif, 

yaitu menilai bahwa pelaksanaan akad mudharabah di BMT UMMAT 

Gunungkidul sudah sesuai atau tidak dengan hukum islam. Penelitian ini 

                                                           
9 Emil Erisco, Praktik Bagi Hasil Dengan Akad Pembiayaan Mudarabah Di BMT Mitra 

Artha Syari’ah Tahun 2011 Ditinjau Dari Hukum Islam, Skripsi Sarjana S1 Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012. 
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menjelaskan bagaimana praktek pembiayaan mudharabah yang ada di BMT 

UMMAT Wonosari Gunungkidul yang ditinjau dari segi hukum islam.10  

Sepengetahuan penyusun, sampai saat ini belum ada penelitian 

mengenai mudharabah di BMT KCS, riset ini bukan merupakan duplikasi dari 

riset-riset sebelumnya. peneliti akan berfokus pada pembiayaan mudharabah 

yang di tinjau dari hukum islam dan dikaitkan dengan fatwa Dewan Syariah 

Nasional (DSN) MUI. 

 

E. Kerangka Teoritik 

Hukum secara umum bermakna peraturan yang berupa norma dan 

sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, 

menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum 

menjadi pedoman bagi masyarakat dalam bertindak. Masyarakat juga berhak 

mendapat kepastian dan perlindungan hukum. Terdapat sanksi dan hukuman 

bagi orang yang melanggar hukum. Pengertian hukum menurut KBBI (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia) adalah peraturan atau adat yang secara resmi 

dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum 

juga dapat diartikan sebagai undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk 

mengatur pergaulan hidup masyarakat.11 

Hukum Islam (Syari’at Islam), Syariat menurut bahasa berarti jalan. 

Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk 

                                                           
10 Laili Tsulutsul Uula Darobi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan 

Mudharabah di BMT UMMAT Wonosari Gunungkidul Yogyakarta, Skripsi Sarjana S1 Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. 
11 (https://www.zonareferensi.com/pengertian-hukum/, diakses 25 oktober 2019)  

https://www.zonareferensi.com/pengertian-hukum/
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umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan 

dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan 

dengan amaliyah. Menurut Prof. Mahmud Syaltout, syariat adalah peraturan 

yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepadaNya di 

dalam perhubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama Muslim dengan 

saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya 

dan hubungannya dengan kehidupan. 

Menurut Muhammad ‘Ali At-Tahanawi dalam kitabnya Kisyaaf 

Ishthilaahaat al-Funun memberikan pengertian syari’ah mencakup seluruh 

ajaran Islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan muamallah 

(kemasyarakatan). Syari’ah disebut juga syara’, millah dan diin. Sedangkan 

menurut ulama fiqh hukum syara’ ialah efek yang dikehendaki oleh kitab 

syari’ dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah.12 

Dalam Bahasa arab, mudharabah berasal dari kalimat (الضرب فى األرض) 

yang berarti pergi guna keperluan niaga/dagang. Selain itu, mudharabah juga 

dinekal  dengan istilah muqaradah atau qirad yang bermakna al-qath’u 

(potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk 

diperdagangkan oleh pengusaha dengan tujuan untuk memperoleh  

keuntungan.13 

Mudharabah ini disebut juga dengan qirad atau muqaradah yang 

artinya al-qath’u (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya 

                                                           
12 (https://studihukum.wordpress.com/2013/07/22/pengertian-hukum-islam/, diakses 25 

oktober 2019) 
13 Harun, Fiqh Muamalah (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 190. 

https://studihukum.wordpress.com/2013/07/22/pengertian-hukum-islam/
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untuk diperdagangkan oleh pengusaha dan memperoleh sebagian keuntungan. 

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama 

(shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedang pihak lain sebagai 

pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut 

kesepakatan dua pihak yang dituangkan dalam akad (kontrak), jika terjadi 

kerugian ditanggung oleh pemilik modal (shahibul mal), selagi kerugian itu 

bukan akibat kelalaian si pengelola (mudharib). Jika kerugian itu akibat 

kecurangan atau kelalain si pengelola (mudharib), maka si pengelola harus 

bertanggung jawab atas kerugian tersebut.14 

Jika kita merujuk pada penulisan skripsi ini yang berjudul Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Penerapan Pembiayaan Mudharabah di BMT KUBE 

COLOMADU SEJAHTERA, maka judul tersebut berisikan tentang 

penjelasan proses dan tahapan penerapan pembiyaan akad mudharabah di 

BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA berdasar pada hukum islam yang 

telah di terangkan pada paragraf sebelumnya. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan pendekatan penelitian  

a. Jenis penelitian 

Jika ditinjau dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk 

penelitian lapangan (field research). Dalam hal ini yaitu pelaksanaan 

akad mudharabah di BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA. 

                                                           
14 Harun, Fiqh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 

190. 
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b.   Pendekatan penelitian 

Metode yang digunakan untuk mendekati masalah ini bersifat 

deskriptif  yaitu penelitian yang bertujuan memberikan penjelasan 

terhadap pelaksanaan akad mudharbah oleh BMT KUBE 

COLOMADU SEJAHTERA. 

2. Sumber data dan tempat penelitian 

a. Data primer 

Data primer merupakan data utama yang didapatkan secara 

langsung dari pihak BMT KCS baik bersumber dari pihak pengelola, 

karyawan ataupun anggota BMT tersebut. Peneliti akan menggunakan 

data hasil wawancara dengan pihak (manager) BMT yang terkait 

langsung dengan pelaksanaan akad mudharabah sebgagai data yang 

akan diteliti.  

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti misalnya, jurnal ilmiah, internet atau 

referensi penunjang sebagai bahan tambahan untuk lebih memperjelas 

dalam melakukan penelitian terhadap masalah ini.15 

c. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di BMT KUBE COLOMADU 

SEJAHTERA, dikarenakan BMT ini merupakan salah satu BMT yang 

cukup besar dengan produk-produknya yang menerapkan prinsip 

                                                           
15 Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta: PT Prasetia Widya Pratama, 2002), hlm. 56. 
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Syariah. Sehingga BMT ini dapat penulis gunakan sebagai tempat 

penelitian. 

d. Waktu penelitian 

Waktu yang dibutuhkan untuk survey awal, penyusunan instrumen 

penelitian, pengumpulan data, analisis data dan interpretasi hasil 

penelitian ini selama kurang lebih sepuluh bulan, sejak oktober 2018 

hingga juli 2019.  

3. Metode pengumpulan data 

a. Metode observasi 

 Observasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala 

yang akan diselidiki.16 Metode ini dilakukan oleh peneliti untuk 

melihat langsung penerapan pembiayaan akad mudharabah yang 

terjadi di BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA. 

b. Metode wawancara (Interview)  

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan, bertatap muka dua orang atau lebih untuk 

mendapatkan informasi-informasi atau keterangan secara langsung.17 

Dalam hal ini, yang diwawancarai adalah manager dari pihak BMT 

KCS (KUBE COLOMADU SEJAHTERA). 

 

 

                                                           
16 Nawari, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: gajah mada university press, 

1991), hlm. 100. 
17 Ibid, hlm. 53. 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen, baik berupa literatur, brosur, data transaksi, 

website dan sumber-sumber pendukung lainnya. 

4. Metode Analisis Data 

Metode analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara 

sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan 

menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.18 Setelah data terkumpul, 

maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data untuk memperoleh 

kesimpulan. 

 

G. Sistematika Penyusunan 

penulis menyusun pokok pembahasan secara sistematis dan runtut 

yang terdiri dari lima bab. Tiap babnya terdapat sub bab penjelas sebagai 

rinciannya. Sistematika pembahasannya sebagai berikut: 

Bab 1 berisi pendahulauan yang memaparkan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, 

metode penelitian, dan terakhir penjelasan singkat mengenai sistematika 

penulisan skripsi ini. 

Kemudian bab 2 membahas mengenai  ulasan akad mudarabah yang 

mencakup pengertian, rukun, dasar hukum, syarat pembiayaan, prinsip-

                                                           
18 Muhadjir Noeng, Metode Penellitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasi, 1989), hlm. 

171. 
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prinsip, dan berakhirnya akad mudarabah. Pembahasan tersebut bertujuan 

untuk memberikan pemahaman yang utuh guna menganalisa  ulasan  pada bab 

berikutnya. 

Bab 3, berisi ulasan lengkap meneganai BMT KCS yang mencakup, 

letak geografis, sejarah berdirinya BMT KCS, visi dan misi Lembaga, struktur 

organisasi, sistem operasional, dan menajemen organisasi. Hal ini bertujuan 

guna menggambarkan secara utuh tentang BMT KCS.  

Bab 4 memaparkan analisia penerapan pembiayaan mudarabah di 

BMT KCS yang ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam, adapun yang 

menjadi titik fokusnya ialah pada rukun, syarat dan penerapan pelaksanaan 

akad mudharabah di BMT KCS. 

Pada bab 5, berisi kesimpulan dari penulisan skripsi ini. Kesimpulan 

tersebut didapat dari hasil analisa pada bab-bab sebelumnya, yang tidak 

terlepas dari tujuan penelitian. Kemudain pada akhir bab ini, dipaparkan 

sejumlah saran guna penelitian selanjutnya oleh pihak lain. 

 

 


