
 

 

 

 

ABSTRAK 

PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT DUTA JAYA SIMPANG 

RANDU WAY SEPUTIH 

Oleh: 

Muhamad Fauzi Hanif 

Secara umum kegiatan utama BMT adalah sebagai mediator yang menjembatani 
kepentingan anggota, yaitu melakukan penghimpunan dana dari anggota melalui 
tabungan dan simpanan. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada anggota yang 
membutuhkan melalui fasilitas pembiayaan. Penghitungan nisbah bagi hasil pada 
BMT Duta Jaya yaitu berdasarkan asumsi keuntungan, bukan berdasarkan 
keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan. Tidak jarang dalam 
transaksi keuangan antara pihak BMT dengan anggotanya tidak selalu berjalan 
lancar, melainkan dapat terjadi sengketa. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 
Bagaimana hubungan Hukum antara pemberi modal (shahibul maal) dengan 
pengelola modal (mudharib), bagaimana penerapan bagi hasil pembiayaan 
mudharabah Pada BMT Duta Jaya Simpang Randu Way seputih dan bagaimana 
penyelesaian pembiayaan mudharabah bermasalah Pada BMT Duta Jaya Simpang 
Randu Way seputih. 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 
normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang 
dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif–terapan. Data yang 
digunakan data primer yang didapat dari hasil wawancara dan data sekunder yang 
terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan 
melalui studi pustaka, wawancara dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan 
dengan cara pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi 
data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa hubungan hukum antara 
shahibul maal dan mudharib merupakan hubungan yang sejajar, dimana kedua 
belah pihak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang 
melakukan perjanjian. Penerapan pembiayaa yang dilakukan oleh BMT Duta Jaya 
Simpang Randu yaitu penentuan keuntungan dilakukan diawal akad bukan setelah 
usaha berjalan, dengan ketentuan bagi hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak, 
hal ini belum sesuai dengan syariat Islam yang mana penentuan bagi hasil 
dilakukan setelah mendapatkan keuntungan. Penyelesain pembiayan bermasalah 
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lebih diutamakan dengan musyawarah untuk menyelesaiakan masalah, 
penjadwalan kembali (rescheduling) lebih diutamakan untuk dipakai karena tidak 
memberikan risiko merugikan pihak BMT Duta Jaya ataupun pihak anggota. 
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