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ABSTRAK 

Perkembangan masyarakat yang semakin sadar akan Islam sebagai agama 
yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, 
bcrpengaruh juga pada sek10r perbankan, dengan semakin merebaknya bisnis 
perbankan syariah yang sejak dekade 70-an umat Islam di berbagai negara telah 
berusaha untuk mendirikannya. Dasar pemikiran didirikannya bank Islam 
bersumber dari adanya larangan bunga atau riba didalam Al-Qur'an dan Hadist, 
bahkan praktek riba juga dilarang dikalangan ajaran diluar Islam. Masyarakat 
Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim masih meragukan hukumnya 
bWlga pada bank konvensionaL Sehingga diperlukan adanya suatu sistem 
alternatif sebagai solusi bunga. Islam memberikan altematif solusi bunga yaitu 
dengan prinsip mudharabah dengan sistem bagi hasil yang diharapkan akan dapat 
membawa pada perekonomian yang lebih adil dan kesejahteraan seluruh urnat. 

Skripsi ini berjudul Telaah Penerapan Prinsip Mudharabah Dengan 
Sistem Bagi HasH Sebagai Alternatif Solusi Praktek Bunga Bank Pada 
Pembiayaan Mudharabah PT. BMI Cabang Surabaya. Pennasalahan yang 
dirumuskan dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan prinsip mudharabah 
dengan sistem bagi hasil pada produk pembiayaan mudharabah sebagai alternatif 
solusi bunga bank. Pembahasan atas pennasalahan tersebut, penulis mencoba 
mcnguraikan rnekanisme perhitungan bunga kredit dengan beberapa metod~ 
kemudian dibandingkan dengan mekanisme perhitungan sistem bagi hasil dengan 
menggunakan metode profit sharing ataupun revenue sharing, sehingga dari 
perbandingan tersebut akan diketahui etbktifttas bagi hasil sebagai alternatif 
solusi bunga 

Hasil yang diperoleb dari penelitian ini mcnunjukkan bahwa sistem bagi 
basil memang efektif sebagai altematif solusi bunga. Disamping bagi hasil 
merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam syariah, sisteIri bagi hasil lebih 
adil dan juga terbukti lebih meringankan nasabah serta tidak membawa implikasi 
yang buruk terhadap perekonomian sebagaimana bunga yang erat kaitannya 
dengan inflasi. Dalam kondisi perekonomian sedang resesi akibat inflasi, bank 
yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil terbukti lebih eksis daripada bank 
yang menerapkan bunga. Sehingga kehadiran bank syariah dengan sistem bagi 
hasilnya benar-benar merupakan altematif solusi untuk rnembangun kembali 
dunia perbankan di Indonesia yang sempat terpuruk akibat adanya krisis 
ekonomi. Meskipun dalam penerapannya ketepatan sistem bagi basil hams 
benar-benar diperhatikan agar tidak tcrjebak dalam praktek bunga terselubung. 
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