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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu konsep fiqh muamalah yang banyak dipraktekan oleh 

perbankan syariah adalah mudharabah. Mudharabah merupakan akad 

persekutuan dalam keuntungan dengan modal dari satu pihak dan kerja dari 

pihak lain.
1
 Setiap manusia senantiasa memerlukan bantuan orang lain dalam 

hidupnya, dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya yang makin bertambah.
2
 Kerjasama merupakan menukar barang 

dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan 

hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
3
 

Karena jual beli menjadi kebutuhan dalam kehidupan manusia, maka Islam 

menetapkan aturan-aturan tentang jual beli sebagaimana dinyatakan dalam Al-

Qur’an dan Hadits Nabi SAW.
4
  Sebagai berikut: 

Di dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman: 

ََب )امبقر  َم امّرِ  (572ة : َوَأَحلَّ هللُا امَْبْيَع َوَحرَّ

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.
5
 

Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi: 

ََّماامَْبْيُع َعْن َعْن َأِِبْ َسِعْيِد امُْخْدِرِيّ َرِِضَ هللُا َعْنُه َأنَّ َرُسوْ  ه
ِ
َ قَاَل: ا ََلهلِل َصَّلَّ هللُا عَلَْيِه َوَأِمهَِوَسَّلَّ

 تََراٍض, )رواه امبهيقي وابن ماجه وحصحه ابن حبان(

Artinya: “Dari Abu Sa‟ad Al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersadda, “ 

sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR Al-Baihaqi 

dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban) 

                                                 
1
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4
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Secara umum, ajaran Islam telah menghalalkan jual-beli dan 

mengharamkan riba. Dalam pelaksanaannya diperlukan aturan-aturan tekhnis 

yang harus dipelihara untuk menjamin muamalah yang baik. Jual beli tidak 

akan sempurna sesuai dengan ketentuan syara’, melainkan harus terpenuhi 

adanya ijab dan qabul, adanya dua akid yang sama-sama mampu bertindak 

atau dua orang yang diwakilkan, adanya barang atau ma‟qud „alaih ýang 

diketahui oleh kedua belah pihak, juga adanya barang yang memberi manfaat 

dan tidak diharamkan syara‟. Di samping itu, unsur kerelaan antara penjual 

dan pembeli merupakan pemegang peranan yang utama.
6
 

Demikian halnya, pada KSPPS Manhik Jaya Kaliwungu Kendal. 

(sementara kosong karna belum wawancara) 

Secara asalnya, jual beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah 

atau dibolehkan. Al-Imam Asy-Syafi’I menegaskan bahwa dasarnya hukum 

jual-beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari 

kedua-belah pihak. Kecuali apabila jual-beli itu dilarang oleh Rasulullah 

SAW. Atau yang maknaya termasuk yang dilarang beliau SAW.
7
 Dalam 

perspektif hukum Islam salah satu syarat kesempurnaan jual beli adalah 

bahwa barang yang diperjual-belikan di samping memberikan manfaat dan 

tidak diharamkan oleh syara‟.
8
 Juga jelas artinya barang yang dijual belikan 

wajib adanya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Yusuf Qardhawi, bahwa 

apapun kebiasaan yang berlaku, jika membawa perbuatan kepada maksiat 

adalah dilarang oleh Islam. Meskipun terdapat manfaat bagi umat manusia 

tetapi hal tersebut adalah kemaksiatan, maka membeli ataupun 

memperdagangkannya hukumnya haram. Misalnya babi, arak, makanan dan 

minuman yang diharamkan secara umum, patung, salib, lukisan dan 

sebagainya.
9
 

Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi: 

                                                 
6
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َّْيُث َعْن يَزًِِْدْبِن َأِِب حَ  تَْيَبةُ َحَدجَنَا قُ  ِاْبِن َأِِب ِرََبحٍ َعْن َجاِبِر بِْن ِبْيٌب َعْن َعطَ َحَدجَنَا انل

َ ًَُقْوُل عَاَم امَفْتِح َوُهَو َعْبُد هللِا َرِِضَ هللُا عَ  ُع َرُسْوَل هللِا َصََل هللُا عَلَْيِه َوَسَّلَّ َُّه ََسِ ْْنَُما َأه

ُم بَْيَع امَْخْمِر َوامَْمْيتَِت َوامِْخْْنِْيِر َواْْلَْصنَاِم )رواه امبخاري َة: ِاّن هللَا َوَرُسْوََلُ َحرَّ ِبَمكَّ 

 ومسَّل(

Artinya: Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah: pada tahun penaklukan 

Mekkah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Allah dan Rasul-Nya 

mengharamkan perniagaan minum-minuman keras, bagkai, babi, dan 

patung”. (H.R. Bukhari Muslim). 

 

Serta dalam hadits Nabi SAW yaitu:  

ََّماامَْبْيُع َعْن تََراٍض )رواه امبهيقى(  َوِاه

Artinya: Jual beli harus dipastikan saling meridhoi. (HR. Al-Baihaqi) 

Dari pernyataan yusuf Qardhawi dan hadits tersebut, tampaknya akad 

Mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) 

Manhik Jaya Kaliwungu Kendal sangat bagus untuk diterapakan sebagai 

transaksi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan syariah (KSPPS) Manhik 

Jaya Kaliwungu Kendal. Oleh karena itu peneliti merasa perlu untuk 

melakukan suatu penelitian yang membahas tentang  Analisis Hukum Islam 

Terhadap Implementasi Akad Mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam 

Pembiayaan Syariah (KSPPS) Manba’ul Himah (Manhik) Jaya 

Kaliwungu Kendal . 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih 

judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Mudharabah di 

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Manba’ul Hikmah 

(Manhik) Jaya Kaliwungu Kendal” adalah sebagai berikut: 

1. Mayoritas beragama islam dan diminati para nasabah dalam penggunaan 

simpanan berjangka di masyarakat tersebut. 
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2. Penulis ingin mengetahui realisasi pelaksanaan akad mudharabah dalam 

dalam Produk Simpanan Berjangka di Koperasi Simpan Pinjam 

Pembiayaan Syariah (KSPPS) Manhik Jaya Kaliwungu Kendal.  

3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan akad 

Mudharabah dalam Produk Simpan Berjangka di Koperasi Simpan Pinjam 

Pembiayaan Syariah (KSPPS) Manhik Jaya Kaliwungu Kendal.  

 

C. Telaah Pustaka 

Penelitian yang pernah dilakukan berhubungan dengan bagi hasil 

dengan akad mudharabah diantaranya adalah: 

1. Dalam penelitian Siti Uswatun Khasanah jurusan S1 Muamalat 

Universitas Wahid Hasyim Semarang yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Praktek Bagi Hasil Pada Sirela di KSPPS Bina Semarang”. Hasil 

penelitian ini menyatakan bahwa:Bila di tinjau dari konsep-konsep bagian dari 

hukum islam bahwa koperasi syariah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi 

islam terbebas dari transaksi riba yang di gantikan  dengan instrumen 

mudhorobah (profit and ioss sharing),transaksi mesir di gantikan dengan 

instrumen minkum yang berarti kerelaan dari pihak yang bertransaksi dan 

transaksi gharar di ganti dengan transaksi keterbukaan dan berdasarkan 

sumber-sumber penelitian yang ada,maka penulis dapat simpulkan bahwa 

praktek bagi hasil pada produk sirela di KSPPS Binama adalah sudah sesuai 

dengan bagi hasil dalam syariah islam.
10

 

2. Ahmad Sokib mahasiswa Universitas Wahid Hasyim Semarang 

dalam sekripsinya yang berjudul Analisis Aplikasi Pembiayaan Mudharabah 

Pada Ba‟itul Maal Wattamwil (BMT) Walisongo Semarang yang membahas 

tentang penerapan aplikasi pembiayaan mudharabah. Hasil penelitaian ini 

menyatakan bahwa BMT Walisongo Semarang dalam menjalankan 

programnya mempunyai berbagai macam-macam produk yang disediakan 

untuk masyarakat, salah satunya produk simpan pinjam dalam bentuk 

                                                 
10

 Siti Uswatun Khasanah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Pada 

Sirela di KSPPS Bina Semarang, Semarang: Fakultas Agama Islam Unwahas, 2015  
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pembiayaan, yakni pembiayaan mudharabah yang diberikan langsung kepada 

kalangan berbagai sektor dengan tujuan ,mengembangkan dan meningkatkan 

produktivitas dalanm menjalankan sebuah usaha perlu ditingkatkan karena 

merup[akan faktor terpenting dalam suatu usaha yang dijalankan agar tetap 

dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman 
11

  

3. Muhammad Abdul Khotib mahasiwa Universitas Wahid Hasyim 

Semarang dalam sekripsinya yang berjudul Analisis Hukum Islam Tentang 

Implementasi Deposito Mudharabah di BMT Bismillah Cabang Karangayu 

Cepiring Kendal yang membahas produk deposito mudharabah. Hasil 

penelitian ini menyatakan bahwa : pengelolaan dana deposito mudharabah 

dalm bentuk uang rupiah, adapun akad yang digunakan adalah mudharabah 

muthlaqah, selanjutnya perhitungan bagi hasil pada produk deposito 

mudharabah ini didasarkan pendapatan pihak BMT . Nisbah bagi hasilnya pun 

sudah ditentukan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. 
12

 

Adapun persamaanya yaitu dalam hal judul dan jangka metode 

penelitian yang digunakan. Yang menjadi inti pembahasan adalah tentang 

penerapan sistem bagi hasil. Sedangkan metode yang digunakan dalam 

penelitian terdahulu maupun penelitian sekarang yaitu metode kualitatif. 

Sedangakan perbedaannya dengan penelitian yang diatas adalah yang 

diteliti dalam Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Manhik 

Jaya Kaliwungu Kendal adalah dalam produk simpanan berjangka masyarkat 

atau nasabah datang dan melengkapi prosedur dan disitulah nantinya 

penjelesan berkaitan Akad mudharabah akan disampaikan dan pembagian 

nisbah antara shahibul mal dan mudharib. Dan pada ketentuan jatuh tempo 

nasabah bisa mengambil modalnya kembali. Dan juga keberadaan Koperasi 

Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Manhik Jaya Kaliwungu Kendal dalam 

                                                 
11

 Ahmad Sokib, Analisis Aplikasi Pembiayaan Mudharabah Pada Ba‟itul Maal 

Wattamwil (BMT) Walisongo Semarang, Semarang: Fakultas Agama Islam Unwahas, 2015  
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proses berkembang karna berdekatan dengan Kawasan Industri kendal juga 

bekerja sama dengan sekolahan  

Sedangkan penulis menyusun skripsi yang berjudul tentang Analisis 

Hukum Islam tentang implementasi Akad Mudharabah pada Koperasi Simpan 

Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Manhik Jaya Kaliwungu Kendal akan 

mengupas tentang Produk Simpanan Berjangka yang mana sudah sesuai 

ketentuan dengan syariat agama Islam yang membedakan dengan pembahasan 

dengan Lembaga Keuangan Syariah yang lain adalah Produk yang kami teliti 

adalah dalam simpanan berjangka. Sehingga akan terjadi kejelasan tentang 

tinjauan hukum Islamnya. 

  

D. Fokus Penelitian 

Dari latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka permasalahan 

yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana Konsep Akad Mudharabah dalam Hukum Islam di Koperasi 

Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Manhik Jaya Kaliwungu 

Kendal ? 

2. Bagaimana Pelaksanaan akad Mudharabah dalam Hukum Islam di 

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Manhik Jaya 

Kaliwungu Kendal ?  

3. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi Akad 

Mudharabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) 

Manhik Jaya Kaliwungu Kendal ? 

E. Penegasan Istilah 

Pada penegasan istilah ini penulis bermaksud untuk memberikan deskripsi 

pengertian judul skripsi “ Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad 

Mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) 

Manhik Jaya Kaliwungu Kendal”. Penegasan istilah dibuat untuk memudahkan 

pembaca dalam memahami kosakata atau istilah-istilah yang ada dalam judul 

penelitian peneliti. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain:  
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1. Analisis menurut KBBI adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang 

sebenarnya.
13

   

2. Hukum Islam adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh 

sendi kehidupan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat yang 

bersumber dari Al-Quran, Al-Hadits dan Ijtihat para Ulama’.
14

  

3. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 

yang sudah disusun secara matang dan terperinci.
15

  

4. Akad adalah pertalian ijab (pernyataan penyerahan) dan Kabul (pernyataan 

penerimaan) dengan cara tertentu yang diterima secara syariat sehingga 

membawa pengaruh kepada objek akad tersebut.
16

  

5. Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak 

pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi 

pengelola, keuntungan usaha secara Mudharabah dibagi menurut 

kesepakatan.
17

   

6. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Manhik Jaya 

adalah koperasi yang kegiatan usahanya di bidang pembiayaan, investasi 

dan simpanan dengan menggunakan sistim syariah dan bertempat di Jl. PT 

Kayu Lapis Desa Mororejo Kaliwungu Kendal.   

 

F. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Konsep Akad Mudharabah dalam Hukum Islam di Koperasi Simpan 

Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Manhik Jaya Kaliwungu Kendal 

                                                 
13

 http://www.khbi.web.id/analisis, diakses pada tanggal 28 September 2017  
14

 http://id.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islam, diakses pada tanggal 28 September 2017  
15

http://www.el-kawaqi.blogspot.com/2012/12/pengertian-implementasi-menurut-

para.html, diakses pada tanggal 28 September 2017  
16

 M. Iqbal Damawi, Kamus Istilah Islam, Yogyakarta: Qudsi Media, 2012, h.4 
17

 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema 

Insani, 2001, h. 95 

http://www.khbi.web.id/analisis
http://id.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islam
http://www.el-kawaqi.blogspot.com/2012/12/pengertian-implementasi-menurut-para.html
http://www.el-kawaqi.blogspot.com/2012/12/pengertian-implementasi-menurut-para.html
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2. Pelaksanaan Akad Mudharabah dalam hukum Islam di Koperasi 

Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Manhik Jaya Kaliwungu 

Kendal 

3. Analisis Hukum Islam terhadap implementasi Akad Mudharabah Pada 

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Manhik Jaya 

Kaliwungu Kendal 

G.  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini untuk kepentingan akademis pada khususnya dan pada 

umumnya untuk kepentingan umat Islam dalam rangka pelaksanaan akad 

mudharabah, baik secara teoritis maupun praktis. 

Hasil penelitian ini setidaknya akan memberikan manfaat sekurang - 

kurangnya untuk: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan khazanah 

ilmu pengetahuan kepada para akademisi guna mengetahui tentang 

ekonomi Islam. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi sumber 

referensi dalam penyelesaian masalah mengenai Simpan Berjangka. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

perusahaan-perusahaan dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan 

Syariah (KSPPS) Manhik Jaya Kaliwungu Kendal khususnya dalam 

menerapkan Produk Simpanan Berjangka dalam perspektif ekonomi 

Islam. 

H. Metode Penelitian 

 Dalam menyelesiakan penelitian ini, penuslis akan menggunakan 

metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian  

Penelitian ini adalah peneltian lapangan (field research) dengan jenis 

penelitiannya studi kasus yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif 

latar belakang, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial 
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seperti individu, kelompok, atau komunitas. Studi kasus merupakan 

penyelidikan mendalam mengenai unit sosial sedemikian rupa, sehingga 

menghasilkan gambaran yang terorganisikan dengan baik dan lengkap 

mengenai unit sosial tersebut.
18

 

Dalam hal ini penulis akan mengadakan penelitian pada Lembaga 

Perbankan syariah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) 

Manhik Jaya Kaliwungu Kendal.  

2. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu memahami 

fenomena yang terjadi secara alamiah (natural) dalam keadaan-keadaan yang 

sedang terjadi secara alamiah. Konsep ini lebih menekankan pentingnya sifat 

data yang diperoleh oleh penelitian kualitatif, yakni data alamiah.
19

  

3. Sumber data 

Yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah subjek dari 

mana data dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuesioner atau 

wewancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut 

responden yaitu yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan 

peneliti baik pertanyaan tertulis atau lisan.
20

  

a. Data Primer,  

Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh 

langsung dari sumber data lapangan, yaitu data yang diperoleh dari  :  

1) Manager Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah 

(KSPPS) Manhik Jaya Kaliwungu Kendal.   

2) Bagian administrasi, marketing dan teller Koperasi Simpan 

Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Manhik jaya Kaliwungu 

Kendal sebagai pelaksana koperasi.   

                                                 
18

 Saifudin azwar,  Metode Penelitian,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm.8 
19

 Rulam Ahmadi, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014, 

h. 15 
20

 Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, jakarta: 

PT. Rineka Cipta, Cet.Ke-11, 1998,h. 114 
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3) Anggota/nasabah yang menggunakan produk dengan akad 

mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah 

(KSPPS) Manhik Jaya Kaliwungu Kendal.  

b. Sumber Data sekunder,  

Yang dimaksud dengan data sekuder adalah data yang diperoleh 

data kepustakaan, buku, dokumendan lainnya dan tentunya 

berhubungan dengan produk simpanan berjangka. Data ini sebagai 

data awal sebelum peneliti terjun ke lapangan. 

4. Metode pengumpulan data  

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah:  

a. Metode Observasi  

Dalam observasi ini penilitian mengadakan pengamatan langsung 

yang bertujuan untuk mendiskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, 

orang yang terlibat di dalam kegiatan, dan waktu kegiatan yang 

diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang 

bersangkutan.
21

 

b. Metode Wawancara/ Interview  

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data 

dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi 

antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data 

(responden), wawancara dilakukan secara langsung dengan responden 

untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban 

responden dicatat oleh pewawancara.
22

 Melalui metode ini, 

wawancara ditujukan kepada Pimpinan Bank (pihak bank), Nasabah 

(customer), para karyawan dibank serta nasabah yang datang di bank. 

Adapun responden yang penulis ajukan sejumlah pertanyaan 

tersebut antara lain adala:  

                                                 
21

 Burhan ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996, hlm. 58 
22

 Rianato Adi, Metodologi Peelitian Sosial Dan Hukum, Edisi I, Jakarta: Granit, 2004, 

hlm. 72 
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1) Manager Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah 

(KSPPS) Manhik Jaya Kaliwungu Kendal.   

2) Bagian administrasi, marketing dan teller Koperasi Simpan 

Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Manhik jaya Kaliwungu 

Kendal sebagai pelaksana koperasi.   

3) Anggota/nasabah yang menggunakan produk dengan akad 

mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah 

(KSPPS) Manhik Jaya Kaliwungu Kendal.  

c. Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah teknik mencari data yang berkenaan 

dengan hal-hal yang berupa catatan-catatan atau transkip, surat Kabar, 

majalah dan lai-lain.
23

 Melalui metode ini, akan dikumpulkan data-

data berupa catatan-catatan dan tulisan mengenai letak geografis dan 

monografi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) 

Manhik Jaya Kaliwungu Kendal. 

5. Metode Analisis Data  

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 

tema dan dapat disarankan oleh data.
24

 Untuk menganalisa data yang telah 

diperoleh, dengan mengacu pada metode penelitian dan pokok 

permasalahan maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode 

analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif artinya melukiskan variable demi 

variable, satu demi satu, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi 

mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi dan 

bagaimana menyikapinya pada waktu akan mendatang.
25

 Kemudian 

                                                 
23

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002, hlm. 135 .  
24

 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Cet XVIII, Bandung: PT Remaja 

Rusdakarya, 2004. H. 103  
25

 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2002., h. 87  
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Kualitatif artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan 

bukan angka.
26

  

Setelah data dikumpulkan dari lapangan, tahap berikutnya adalah 

menganalisis data. Pada tahap inilah data dikerjakan dan dimanfaatkan 

sedemikian rupa sanpai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang 

dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam 

penelitian. 

Dalam menganalisa data, penulis mengguanakan metode analisis 

kualitatif deskriptif yaitu metode yang dipakai membantu dalam 

mengambarkan keadaan-keadaan yang memungkin terdapat dalam situasi 

tertentu serta mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan.
27

 

Data yang diperoleh akan dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh 

dari fenomena yang terjadi pada praktek akad Mudharabah di Koperasi 

Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Manhik Jaya Kaliwungu 

Kendal. 

6. Teknik Penyajian Data  

Penyajian data adalah salah stu teknik dari kegiatan penelitian 

ketika suatu informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan 

adanya penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data 

bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat (catatan lapangan), 

bagan,hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini milis dan 

Huberman menyatakan, yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
28

  

I. Sistematika Penulisan Skripsi  

Dalam penelitian tentang Analisis Hukum Islam terhadap 

Implementasi Akad Mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan 

Syariah (KSPPS) Manhik Jaya kaliwungu Kendal dilakukan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

  

                                                 
26

 Lexy J Moleong,Loc. Cit 
27

 Ibid  
28

 Rulam Ahmadi, Op. Cit., h. 249  
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BAB I, adalah Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, 

Alasan Pemilihan Judul, Telaah Pustaka, Fokus Penelitian, Penegasan Istilah, 

Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika 

Penyusunan Sekripsi.  

BAB II, dalam bab dua ini berisi tentang landasan teori akad 

mudharabah yang meliputi pengertian akad mudharabah, dasar hukum 

mudharabah, rukun dan syarat sah mudharabah, macam-macam akad 

mudharabah serta akad mudharabah dalam penerapan produk Simpanan 

Berjangka di koperasi.   

BAB III, dalam bab ini akan dikemukakan Laporan Hasil Penelitaian  

di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Manhik Jaya 

Kaliwungu Kendal yang meliputi Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam 

Pembiayaan Syariah (KSPPS) Manhik Jaya Kaliwungu Kendal, Konsep Akad 

Mudharabah dalam Hukum Islam di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan 

Syariah (KSPPS) Manhik Jaya Kaliwungu Kendal, Pelaksanaan Akad 

Mudharabah dalam Hukum Islam di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan 

Syariah (KSPPS) Manhik Jaya Kaliwungu Kendal dan Analisis Hukum Islam 

Terhadap Implementasi Akad Mudharabah di KSPPS Manhik Jaya 

Kaliwungu Kendal 

BAB IV, dalam bab  ini dilakukan Analisa Hasil Penelitian yang 

meliputi Analisis Konsep Akad Mudharabah dalam Hukum Islam di 

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Manhik Jaya 

Kaliwungu, Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah 

di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Manhik Jaya 

Kaliwungu, dan Analisa Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad 

Mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) 

Manhik Jaya Kaliwungu Kendal.  

 BAB V, Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil 

penelitian, yang juga sekaligus merupakan jawaban dari pokok masalah yang 

dikemukakan, serta saran-saran demi perbaikan penelitian ini.  

 


