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ABSTRAK 

 

Azizah, Nur. 2015. Analisis Fiqih Terhadap Aplikasi Mud}ha>rabah Muthlaqah 

Untuk UMKM  Pada Bank Syari‟ah Mandiri Ponorogo. Skripsi. Progam Studi 

Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Atik Abidah, M.S.I 

 

Kata kunci : Mud}ha>rabah Muthlaqah  

Bank Syariah Mandiri adalah lembaga keuangan yang menggunakan 

prinsip syari‟ah artinya dalam operasionalnya tidak menggunakan riba. Pada Bank 

Syariah Mandiri ini mempunyai produk pembiayaan mud}ha>rabah muthlaqah. 

Namun pembiayaan mud}ha>rabah muthlaqah ini masih banyak digunakan untuk 

pembiayaan konsumtif. Meskipun bank sudah melakukan analisis permohonan 

pembiayaan dengan cermat resiko pembiayaan bermasalah masih mungkin terjadi.   

Berangkat dari masalah tersebut penulis akan membahas tentang “Analisis 

Fiqih Terhadap Aplikasi Mud}ha>rabah Muthlaqah Untuk UMKM  Pada Bank 

Syari‟ah Mandiri Ponorogo” dengan rumusan masalah: (1) bagaimana analisis 

fiqih terhadap akad mud}ha>rabah muthlaqah di Bank Syariah Mandiri Ponorogo? 

(2) bagaimana analisis fiqih terhadap sistem bagi hasil pada produk mud}ha>rabah 
muthlaqah di Bank Syariah Mandiri Ponorogo? (3) bagaimana analisis fiqih 

terhadap resiko pada pembiayaan mud}ha>rabah muthlaqah di Bank Syariah 

Mandiri Ponorogo? 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

lapangan. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan penelitian menggunakan 

metode observasi, wawancara, dokumentasi kemudian dianalisa.Dari hasil 

pembahasan dan analisa dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan 

pembiayaan akad mud}ha>rabah muthlaqah di bank syariah mandiri ponorogo 

sudah sesuai fiqih Islam, karena telah terpenuhinya rukun dan syarat sahnya akad 

mud}ha>rabah muthlaqah. Pembagian bagi hasil di Bank Syariah Mandiri 

pembagiannya belum sesuai fiqih, karena di dalam Bank Syariah Mandiri 

pembagian keuntungan yang dibuat antara nasabah dengan pihak bank 

berdasarkan nisbah dan bentuk nominal dalam menetukan nisbah bagi hasil yang 

disepakati di dalam kontrak awal (akad) dan nisbah yang diberikan nasabah 

kepada bank berupa angsuran tiap bulannya. Sedangkan menurut fiqih pembagian 

keuntungan dalam bentuk persentase bukan nominal Rp tertentu.  Resiko kerugian 

yang ada di dalam pembiayaan mud}ha>rabah muthalaqah  di Bank Syariah Mandiri  

belum sesuai  fiqih,  karena di bank syariah mandiri yang menganggung risiko 

kerugian kepada nasabah sedangkan  dalam fiqih jika terjadi kerugian akan 

dibebankan kepada shahibul mal, atau dikurangkan dari keuntungan jika terdapat 

keuntungan bisnis.  .  
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap 

dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi (mu’amalah). 

Sistem Islam ini berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai 

akidah maupun etika. Artinya, kegiatan muamalah yang dilakukan manusia 

dibangun dengan nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang 

dilakukan tidak hanya berbasis nilai materie, akan tetapi terdapat sandaran 

transkendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep 

dasar Islam dalam kegiatan ekonomi (mu’amalah) juga sangat dekat dengan 

nilai-nilai humanisme. Salah satu contoh dari nilai humanisme ini adalah 

utang piutang. Utang piutang seakan telah menjadi kebutuhan sehari-hari di 

tengah hiruk-pikuk kehidupan manusia.
1
 

Investasi yang baik-tepat akan membuahkan hasil yang baik, 

sebaliknya investasi yang  buruk akan memperoleh hasil yang buruk- 

bangkrut. Dalam muamalah misalnya Allah menegaskan “tolong-

menolonglah kalian semua dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan 

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 

bertakwalah kamu kepada Allah amat berat siksanya. 

                                                           
1
 Departemen Agama RI, al Qur‟an Wakaf, Da’wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, 

Mujama’ Malik Fahd Li Thiba’at Musaf Assysyarif (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushab AL-Qur‟an 
1990), 157. 



3 

 

 

                  { 
Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 

Allah Amat berat siksa-Nya.
2
 

 

Cuplikan surat al-Maidah (QS. Al-Maidah: 2). ayat ini menjadi 

prinsip dasar dalam peran manusia sebagai makhluk sosial yang 

memperolehkan untuk kerja sama baik secara formal (organisasi) maupun 

non formal hanya untuk tujuan saling menolong dalam: (1) mengerjakan 

kebajikan demi kebajikan, kebaikan demi kebaikan, dan (2) kompetisi untuk 

meningkatkan takwa. Sebaliknya dilarang berkoalisi untuk melanggar 

syai’ar-ayi’ar Allah, dilarang kerja sama untuk menciderai orang lain, 

melakukan penipuan baik sendiri maupun secara berjamaah (korupsi 

misalnya), berbuat dosa, batil, zalim, dan permusuhan baik sendiri maupun 

berjama‟ah (marahan ngajak orang lain atau tetangga misalnya).3 

Syariah Islam memperbolehkan bersekutu- kerja sama bisnis (yang 

bersih dari indikasi riba atau harta haram) dalam keuntungan dan kerugian. 

Persentase keuntungan dan kerugian ini sesuai perjanjian yang disepakati 

bersama. Salah satu pihak bisa mendapatkan setengah, sepertiga, seperempat 

atau kurang dari itu. Sedang sisinya untuk yang lain. Jadi  masing masing 

pihak akan mendapatkan bagian apabila usahanya untung, dan sama sama 

                                                           
2
 Departemen Agama RI, AL-Qur’an Dan Tafsirnya Jilid 2 (Jakarta: Departeman Agama 

RI, 2009), 349. 
3
 Ali Hasan, Manajemen Bisnis Syari’ah(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) 239. 
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menanggung kerugian apabila usahanya tidak berhasil. Oleh karena itu, 

kejujuran dalam mengelola dan keadilan berbagi hasil atau upah menjadi 

syarat mutlak dalam syari‟ah. 4 

Kerja sama perdagangan masa Rasulullah menganut prinsip-prinsip 

perdagangan seperti yang difirmankan Allah dalam AL-Qur‟an dan prinsip-

prinsip yang dicontohkan Nabi Muhammad. Konsep Islam yang difirmankan 

dalam AL-Qur‟an serta dianjurkan oleh Rasulullah adalah perdagangan yang 

adil dan jujur. 
5
 

  Kemudian sebagai sebuah kerjasama antara dua pihak yang berbeda 

untuk suatu tujuan diperlukan beberapa kesepakatan berupa ketentuan-

ketentuan yang meliputi aturan dan wewenang yang dirumuskan oleh kedua 

belah pihak yang akan menjadi patokan hukum selama perjanjian atau 

kontrak mud}ha>rabah  ini berlangsung. Ada beberapa hal yang perlu disepakati 

antara lain : 

1. Manajemen  

Dalam hal manajemen ini sangat tergantung pada jenis kontrak 

mud}ha>rabah yang dipakai oleh para pihak. 

2. Tenggang waktu (Duration) 

Tenggang waktu ini merupakan salah satu hal yang harus mendapatkan 

kesepakatan di antara kedua belah pihak.  

3. Jaminan (collateral) 

                                                           
4
 Ali Hasan, 242. 

   
5
 Jusmaliani, Masyhuri,dkk. Bisnis Berbasis Syari’ah.(Bumi Aksara: Jakarta, 2008), 50. 
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Pada dasarnya dalam sebuah kontrak bagi hasil (mud}ha>rabah) eksistensi 

dari jaminan (callateral) tidak dibutuhkan, mengingat didalamnya sudah 

mengatur mengenai resiko bagi para pihak ketika terjadi kerugian.
6
 

Pada prinsipnya mud}ha>rabah sifatnya mutlak di mana sha<hib al-maal 

tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si mudha<rib. 

Bentuk mud}ha>rabah ini disebut mud}ha<rabah muthlaqah. Namun demikian, 

apabila dipandang perlu sha<hib-maal boleh menetapkan  batasan-batasan atau 

syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. 

Syarat-syarat atau batasan ini harus dipenuhi mudha<rib. Apabila mudha>rib 

melanggar batasan-batasan ini, maka ia harus bertanggung jawab atas 

kerugian yang timbul.
7
 

Diantara dalil-dalil umum yang dapat menjadi dasar hukum akad 

mud}har>abah ialah : 

a. Ayat-ayat Al-Qur‟an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi 

al-Mud{ha<rabah  adalah  

                      
    

 

   Artinya : “Hai orang –orang yang beriman, jagalah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, 

                                                           

    
6
 Anggtota IKAPI, Perbankan Syari’ah di Indonesia( Yogyakarta: Gajah Mada 

Universitas Press , 2009)140-141. 
7
 Adiwarman  Azwar Karim, Analisis Fikih dan Keuangan ( edisi pertama)(Jakarta: IIIT 

Indonesia, 2003)188 
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kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 

sama suka diantara kamu”8
 

 

b. Diantara hadith Nabi yang dapat menjadi dasar akad mud}ha<rabah ialah 

hadith “Abdullah bin „Umar berikut: 

ها م  ل ا على أ يعت أرض ل خيبر   فع إلى ي خيبر  َبَي  َ ال أ
رها  سلَم شطر ث ل ّ صلَى ّ عليه  لرس م  ال  متَفق عليه. أم

 
Bahwasanya Nabi menyarahkan kepada bangsa Yahudi di  Khaibar 

kebun kurma dan ladang daerah khaibar, agar mereka yang menggarapnya 

dengan biaya dari mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah 

mendapatkan separoh dari hasil panennya. (Muttafaqun ‘alaih)9
 

Walaupun hadith diatas, secara khusus berkenaan dengan akad 

Musaaqaah, akan tetapi secara tidak langsung menjadi dalil 

disyari‟atkannya akad mud}ha<rabah. Yang demikian itu karena kedua akad 

ini serupa, baik dalam wujud lahirnya, atau konsekuensi hukumnya.  

c. Ijma‟ (kesepakatan) ulama 

Ibn Munzir asy-syafi‟I berkata, “kata tidak mendapatkan dalil 

tentang al-Qiraadh (Al-Mud}ha>rabah) dalam kitab Allah „Azza wa Jalla, 

tidak juga dalam sunnah Rasulullah. Akan tetapi kita dapatkan bahwa para 

ulama telah menyepakati akan kehalalan Al-Qiraadh dengan modal berupa 

uang dinar dan dirham.
10

 

                                                           
8
 Muhammad Arifin bin Badri, Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syari’ah( Bogor: 

CV. Darul Ilmu, 2012)132 
9
 Abdullah Shonhaji, Terjemahan Ibnu Majan III, Kitab Tijarah (Semarang: Elsy Syi‟fa, 

1993), 121. 
10

 Muharram, Riba & Tinjauan Perbankan  Syari’ah (Bogor: Darul Ilmu, 2012), 133-135 
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Dengan transaksi mud}ha>rabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama 

antara shahibul al-mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan 

tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
11

 

Di dalam syari‟at Islam telah diatur tentang bermacam-macam 

bentuk dan tata cara untuk bermuamalah antar sesama manusia dalam 

kehidupan sehari-hari salah satunya adalah mud}ha<rabah muthlqah. Salah 

satu akad ini dipergunakan di Bank Syari‟ah Mandiri Ponorogo. Dalam 

pembiayaan mudha<rabah muthlaqah di bank syari‟ah mandiri untuk 

UMKM  sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya 

dalam bentuk modal yang diberikan kepada nasabah. Campur tangan peran 

perbankan dalam pemberdayaan UMKM sangat berperan  dalam 

pembentukan, perluasan dan pengembangan usaha masyarakat, sehingga 

penyediaan lapangan pekerjaan semakin terbuka lebar, namun diimbangi 

juga dengan peningkatan sumber daya manusia yang kreatif, berkualitas 

sehingga mampu berdaya saing yang akhirnya meningkatkan pendapatan 

masyarakat. 

Tetapi dalam praktek di masyarakat dalam pembiayaan UMKM  

banyak yang menggunakan sebagai alternatife modal usaha, kegiatan 

usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) belum serta merta 

menerangkan analisis fiqih terhadap pembiayaan mud}ha<rabah  muthlaqah . 

Di  dalam pembiayaan mud}ha<rabah muthlaqah dimana nasabah tidak 

                                                           
11

 Mardani. Fiqih Ekonomi Syari’ah: Fiqih Muamalah( Jakarta :Prenada Media, 

2013).200. 
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memanfatkan dana pembiayaan dengan tepat dan amanah dengan tujuan 

pembiayaan yang diajukan sebelumnya.  

 Masih banyak dijumpai penggunaan dalam pembiayaan tersebut 

digunakan untuk pembiayaan konsumtif.  Meskipun bank sudah 

melakukan analisis permohonan pembiayaan dengan cermat resiko 

pembiayaan bermasalah masih mungkin terjadi. Selain itu, dalam perpektif 

syari‟ah pun, perlu kiranya untuk ditinjau ulang bagaimana sebaiknya 

implementasi akadnya sehingga tidak merugikan kedua belah pihak baik 

pihak bank maupun nasabah. Untuk mengetahui tentang tinjauan fiqih , 

diperlukan sebuah penelitian terhadap bank syari‟ah mandiri khususnya 

untuk pembiayaan mud}ha<rabah muthlaqah. Penelitian ini difokuskan pada 

Bank Syariah Mandiri Ponorogo. 

Karena latar belakang masalah di atas penulis ingin meneliti lebih 

mendalam dan mendetail terhadap Bank Syari‟ah Mandiri tersebut. Oleh 

karena itu penulis menuangkan masalah dalam bentuk skripsi yang 

temanya : “ANALISIS FIQIH TERHADAP APLIKASI PEMBIAYAAN 

MUD}HA<RABAH  MUTHLAQAH UNTUK UMKM (USAHA MIKRO 

KECIL DAN MENENGAH)  PADA BANK SYARI‟AH MANDIRI 

PONOROGO”  
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B. Definisi Istilah  

Analisis fiqih                 : Aturan-aturan (hukum) Allah yang ditujukan untuk 

mengatur kehidupan manusia dalam urusan 

keduniaan dan sosial kemasyarakatan. 

Pembiayaan mud}ha<rabah: 

muthlaqah                 : Adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan  

mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak 

dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha waktu, dan 

daerah bisnis.   

UMKM  

( usaha mikro kecil dan  

menengah )  :  Jenis usaha yang memiliki kekayaan bersih paling 

banyak Rp.200.000.000 tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri 

sendiri.   

          

C. Rumusan Masalah  

Dari judul yang penulis pilih dapat dirinci menjadi suatu rumusan 

masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana analisis fiqih terhadap akad mud}ha<rabah muthlaqah pada 

Bank Syari‟ah Mandiri Ponorogo? 

2. Bagaimana analisis fiqih terhadap sistem bagi hasil pada  produk 

mud}ha<rabah muthalaqah di Bank Syari‟ah Mandiri Ponorogo? 
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3. Bagaimana analisi fiqih terhadap resiko  pada pembiayaan  mud}ha<rabah 

muthalaqah di Bank Syari‟ah Mandiri Ponorogo? 

 

D. Tujuan Peneliti 

1. Untuk mengetahui analisis fiqih terhadap akad mud}ha<rabah muthlaqah di 

Bank Syari‟ah Mandiri Ponorogo 

2. Untuk mengetahui analisis fiqh terhadap bagi hasil pada UMKM (usaha 

mikro kecil dan menengah) di Bank Syari‟ah Mandiri Ponorogo 

3. Untuk mengetahui analisis fiqih terhadap  resiko  pada pembiayaan  

mud}ha<rabah muthalaqah di Bank Syari‟ah Mandiri Ponorogo 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian ini :  

1. Untuk kepentingan Ilmiyah 

 Sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan 

masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa  

2. Untuk kepentingah Bank Syari‟ah Mandiri  

Memberikan masukan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 

pembiayaan mud}ha>rabah yang dapat digunakan oleh pihak manajemen 

dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan kualitas pembiayaan 

pada BSM. 
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3. Untuk kepentingan masyarakat 

Sebagai informasi kepada calon nasabah dalam mengambil keputusan 

untuk memperoleh modal.  

 

F. Telaah Pustaka  

Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada sejauh ini 

penulis menentukan beberapa karya pustaka yang menyangkut beberapa 

pendapat tentang permasalahan diatas diantaranya yaitu : 

Dalam skripsi berjudul Implementasi  Prinsip Syari’ah dalam Praktek 

Pembiayaan Mud}a>rabah ( studi kasus KSU BMT Natijatul Umat Babadan 

Ponorogo dan KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo). Penelitian ini 

mengunakan penelitian kualitatif dimana diperoleh data dengan cara 

wawancara, observasi dan studi dokumentasi dan data tersebut di analisis 

dengan mengunakan metode analisis , deduktif  dan induktif. Dari hasil 

analisis dapat disimpulkan bahwa.KSU BMT Natijatul Umat Babadan 

Ponorogo. Pembagian keuntungan usaha dihitung berdasarkan hasil riil/nyata 

yang dapat oleh pengelola karena pembagian dilakukan langsung setelah 

pengelola mendapat keuntungan usaha.  KSP BMT Surya Abadi Jenangan 

Ponorogo perhitungan tersebut termasuk pada kategori bagi untung yakni 

untung dari penjualan dibagi oleh kedua belah pihak. 
12

 

Dalam skripsi berjudul “ Analisis Fikih Terhadap Operasional pada 

Duta Business School (DBS) di Kabupaten Ponoroga “ dapat disimpulkan 
                                                           

12
 Imas Putri, Implementasi Prinsip Syariah dalam Praktek Pembiayaan Mudarabah 

(Studi kasus KSU Natijatul Umat Babadan Ponorogo dan KSP BMT Surya Abadi Jenangan 

Ponorogo) (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2013 ) 
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Dalam aqad yang dipakai DBS pada saat awal perjanjian atau member 

mendaftar demikian secara kongkrit jika keduanya dikolaborasikan maka 

akad ini tidak sah atau tidak sesuai dengan syari‟ah. Sebab dalam murabahah 

tidak ada ujrah dan syarat yang mengikat pembeli untuk menjalankan 

sistemnya.Pada bagi hasil murabahah yang diaplikasikan DBS terdapat 

beberapa rukun dan Aqad yang digunakanpun juga tidak sesuai dengan aqad 

pertama menjadi anggota. Secara konkrit bagi hasil DBS tidak sesuai dengan 

syari‟ah. 13
 

Dalam skripsi berjudul “Analisi Fiqih Terhadap Praktek Pembiayaan 

Musharakah di Unit Keuangan Syariah “Nawa Kartika Ponorogo 

”Pelaksanaan  Pembiayaan akad Musyarokah di Unit Jasa Keuanagan 

Syari‟ah dengan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang 

berakad yaitu pihak UJKS Nawa Kartika dengan pihak nasabah dan 

disaksikan oleh kedua saksi dari pihak UJKS. Masing-masing pihak terkait 

untuk melakukan kewajiban sesuai dengan kesepakatan.Pembagian di UJKS 

Nawa Kartika pembagian atas dasar suka sama suka, tidak ada ke dzoliman 

dan pemerasan sebab pengelolaannya bersifat demokratis. Meskipun 

pembagian bagi hasil tersebut atas dasar suka sama suka.Dalam aplikasinya, 

UJKS Nawa Kartika apabila dalam akad kerjasama huku islam. Dalam 

syariah bila dalam akad musyarokah mengalami kerugian, maka kerugian 

ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi atau proporsi modal masing-

                                                           
13

  Andi Ardiyansyah,  Analisi Fiqih Terhadap Praktek Pembiayaan Musharakah di Unit 

Keuangan Syariah “Nawa Kartika Ponorogo ( Skripsi, STAIN Ponorogo, 2011 ) 
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masing pihak. Misalnya jika seorang nasabah menyertakan 40% maka ia 

harus menanggng 40 % kerugian tidak lebih tidak kurang.
14

  

Berdasarkan telaah penulis dari berbagai karya ilmiah diatas maka 

sejauh ini belum ada yang meneliti topik yang diangkat oleh penulis. Topik 

yang di ambil oleh penulis yakni berjudul ANALISIS FIQIH TERHADAP 

APLIKASI PEMBIAYAAN MUD}HA<RABAH  MUTHLAQAH  UNTUK 

UMKM ( Usaha Mikro Kecil dan Menengah)  PADA BANK SYARI‟AH 

MANDIRI PONOROGO”  oleh karena itu peneliti ini layak dilanjutkan. 

 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku. 

Sedangkan jenis penelitian lapangan (field research). Dimana peneliti ini 

menitikberatkan pada kualitas data atau lebih fokus pada pengamatan dari 

masalah-masalah yang terjadi sehingga peneliti ini bertumpu pada data 

yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan analisis.
15

 

 

 

 

                                                           
14

 Hafid  Asyad . A.,  Analisi Fiqih Terhadap Sistem Operasional Pada Duta Business 

School (DBS).( Skripsi, STAIN Ponorogo, 2010) 
15

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D(Bandung: Alfabeta, 

2013) 
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2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi di Kota 

Ponorogo yaitu Bank Syariah Mandiri bertempat di kantor Jln. Soekarno 

Hatta No. 216 kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo 

3. Sumber dan Data Penelitian  

Data penelitian berasal dari kata-kata dan tindakan orang-orang 

yang diamati meliputi pemusatan perhatian terhadap pembiayaan 

mud}ha>rabah muthlaqah  yang terjadi pada BSM dan diwawancara. Dan 

sumber data penelitiannya adalah  pimpinan, anggota BSM dan 5 nasabah 

BSM 

4.  Teknik Penggalian Data  

Teknik penggalian data dalam proposal ini adalah cara sebagai berikut 

a. Observasi  

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, 

penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-

gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.
16

  

b. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses 

tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan 

datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban diberikan oleh yang 

diwawancara. Kedudukan kedua belah pihak secara berbeda ini terus 

dipertanyakan selama proses tanya jawab berlangsung, berbeda 
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dengan dialog yang kedudukan pihak-pihak terlibat bisa berubah dan 

bertukar fungsi setiap saat, waktu proses dialog sedang berlangsung. 

c. Dokumentasi 

Studi dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan 

mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti 

yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan 

seorang klaien melalui catatan pribadi.
17

 

5. Teknik Pengolahan Data 

a. Menyiapkan data 

Pengolahan data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data 

dilaksanakan. 

b. Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai 

menghimpun data di lapangan. Proses editing dimulai dengan 

memberikan identitas pada instrumen penelitian yang telah terjawab. 

Kemudian, memeriksa satu per satu lembaran instrumen pengumpulan 

data, lalu memeriksa poin-poin serta jawaban yang tersedia. 
18

 

c. Organizing merupakan tahapan selanjutnya di mana penulis menyusun 

dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam kerangka 

paparan yang sudah penulis rencanakan sesuai dengan rumusan 

masalah. Setelah data-data tentang cara memasarkan produknya 

dengan pembiayaan mud}ha<rabah muthlaqah diperoleh maka penulis 
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18
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menyusun dan mensistematiskan data-data dari lapangan dengan 

rumusan masalah yang telah penulis buat, apakah data-data tersebut 

hasilnya sudah sesuai dengan rumusan masalah atau belum. 

d. Penemuan hasil  adalah tahapan akhir yang penulis lakukan, ini 

merupakan pelaksanaan analisa lanjutan terhadap hasil organizing 

dalam pengumpulan kaidah-kaidah teori, dan rumusan masalah. 

Setelah data tentang pembiayaan mud}ha<rabah muthlaqah sudah 

diperoleh dan sudah lengkap maka penulis menganalisa data-data 

tersebut dengan teori.
19

 

6. Teknik analisis data 

  Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

bahan-bahan lain, sehingga dapat difahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada 

orang lain.
20

 

  Teknik analisis data yang digunakan untuk dalam penelitian ini 

menggunakan konsep yang diberikan miles dan huberman yang 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitataif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada tahap 
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penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai penuh. Data yang 

dianalisis yang berkaitan dengan praktek pembiayaan mudharabah 

muthalaqah. Aktifitas dalam analisis data, meliputi data reduction
21

, data 

display 
22

dan conclusion. 
23

 

a. Reduksi data (Data Reduction) 

Adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal yang penting, mencari tema dan polanya, serta membuang yang 

tidak perlu. Dalam penelitian ini setelah seluruh data yang berkaitan 

dengan praktek pembiayaan mud}ha>rabah muthalaqah sudah 

terkumpul, maka untuk memudahkan dilakukan analisis data yang 

masih kompleks tersebut dipilih dan difokuskan menjadi lebih 

sederhana. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan.
24

 

b. Penyajian data ( Data Display) 

Adalah penyajian data yang diberikan dengan praktek pembiayaan 

mud}ha>rabah muthalaqah dalam bentuk uraian singkat, hubungan 

antara katagori dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman 

menyatakan: yang paling sering digunakan untuk menyajikan data 

                                                           
21

 Matthew B. Miles & AS. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif ( Jakarta: UI 

Press, 1992),16.  
22

 Ibid., 17. 
23

 Ibid., 19.  
24

 Lexy Meleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2000), 154. 



18 

 

 

dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan memahami apa 

yang telah terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

yang dipahami tersebut.
25

 

c. Penarikan kesimpulan (Conclusition Drawing) 

Adalah analisis data terus menerus baik selama maupun sesudah 

pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat 

menggambarkan pola yang terjadi.
26

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan  

Uji dilakukan data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan 

pengamanan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, 

kajian kasus negative dan pengecekan anggota.
27

 

8. Tahapan-tahapan penelitian  

Tahapan-tahapan penelitian dalam penelitian ini ada 3 tahapan dan 

ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan 

laporan hasil penelitian. Tahapan-tahapan penelitian tersebut adalah (1) 

tahap pra-lapangan, yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajangi dan menilai 

keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian data yang menyangkut persoalan etika penelitian. 

(2) tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami latar penelitian 
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dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. (3) tahap analisis data, yang meliputi selama dan 

setelah pengumpulan data.  

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, 

maka penulis mengelompokkan menjadi lima (V) bab, dan dari masing-

masing bab tersebut terbagi menjadi beberapa sub-bab yang kesemuanya itu 

merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara satu 

dengan lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola 

pemikiran keseluruhan skripsi ini yang meliputi : Latar 

Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, 

Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan. 

BAB II  :  AKAD MUD}HA>RABAH MUTHLAQAH  DALAM  FIQIH 

                  Bab ini merupakan landasan teori yang membahas tentang 

pengertian mudharabah muthlaqah, dasar hukum mud}ha>rabah 

muthlaqah, rukun mud}ha>rabah muthalaqah, mekanisme 

perhitungan bagi hasil usaha dan resiko dalam pembiayaan 

mud}ha>rabah muthlaqah. 
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BAB III :  PRAKTEK AKAD MUD}HA>RABAH MUTHLAQAH  DI 

BANK SYARI‟AH MANDIRI PONOROGO 

  Bab ini berisi tentang data lapangan yang meliputi praktek 

pembiayaan dengan penelitian yang membahas tentang profil 

bank syariah mandiri yang meliputi latar belakang berdirinya 

BSM, visi dan misi, struktur kepengurusan, produk-produk 

BSM dan pembiayaan mud}ha>rabah muthlaqah di BSM meliputi 

mekanisme pembiayaan mud}ha>rabah muthlaqah  pembagian 

hasil usaha dan resiko dalam pembiayaan mud}ha>rabah 

muthlaqah. 

BAB IV :  ANALISA FIQIH TERHADAP AKAD MUD}HA>RABAH 

MUTHLAQAH  DI BANK SYARI‟AH MANDIRI 

PONOROGO 

  Bab ini merupakan analisa fiqih mencakup akad mud}ha>rabah 

muthlaqah dan perhitungan bagi hasil usaha dan resiko dalam 

pembiayaan mud}ha>rabah muthlaqah . 

BAB V :  PENUTUP  

  Bab ini merupakan bagian akhir dari uraian skripsi yang terdiri 

dari kesimpulan dari hasil penelitian yang didasarkan menurut 

rumusan masalah dan berisi tentang saran saran penulisan. 

 

  


