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ABSTRAK 

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menggunakan 

sistem bagi hasil dalam operasional kegiatannya. Selain digunakan di 

lembaga keuangan yang besar seperti bank, sistem syariah juga 

digunakan oleh KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) atau BMT 

(Baitul Maal wa Tamwil). BMT adalah balai usaha kegiatan 

mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam 

meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan 

mendorong kegiatan menabung, dan menunjang pembiayaan kegiatan 

ekonomi, selain itu BMT juga menerima titipan zakat, infak, sedekah 

dan menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Salah 

satu lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah adalah 

KSPPS Arthamadina Banyuputih. KSPPS Arthamadina Banyuputih 

dalam penyaluran dananya menggunakan akad mudharabah digunakan 

untuk membiayai atau membantu usaha nasabah yang mengalami 

kekurangan dana, dan nantinya keuntungan dari nasabah tersebut 

dibagikan kepada bank sesuai kesepakatan bersama. Oleh karena itu 

penulis ingin mengkaji bagaimana penerapan  manajemen syari’ah 

dalam penyaluran pembiayaan akad mudharabah di KSPPS 

Arthamadina Banyuputih. Penelitian yang digunakan oleh penulis 

yaitu metedologi seperti objek penelitian, jenis penelitian, sumber 

data, metode pengumpulan data. Objek penelitian merupakan tempat 

dimana penulis melakukan penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan 

oleh penulis yaitu pendekatan kualitatif digunakan untuk mengamati 

tempat penelitian di lapangan guna mendapatkan data yang relevan. 

Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. 

Sedangkan metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis 

seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa di KSPPS Arthamadina Banyuputih penerapan 

manajemen syari’ah sudah berjalan dengan baik tetapi masih ada yang 

belum sesuai dengan SOP pembiayaan. Pembiayaan akad mudharabah 

dalam produk penyaluran dana masih ada yang belum sesuai dengan 

reoari yang ada tentang mudharabah. 

 

Kata kunci: perbankan syari’ah, manajemen syari’ah, mudharabah 
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