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ABSTRAK 

Abdul Ajiz: “Penerapan Biaya Pengawasan Dalam Pembiayaan Mudharabah 

Di BRI Syariah Cabang Citarum” 

Pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah adalah produk 

perbankan yang sarat akan resiko, hal ini disebabkan sahibul mall memberikan 

dana (modal) kepada mudharib (pengusaha) penuh dengan kepercayaan terhadap 

pelaksanaan usaha yang dilakukan oleh pengusaha (nasabah). Meskipun 

demikian, dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesi No.07/DSN-MUI/IV/2000 poin 

keempat menyebutkan tentang pemilik modal (bank) berhak memberikan 

pengawasan dan pembinaan terhadap nasabahnya. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan akad mudharabah 

dalam pembiayaan, penerapan biaya pengawasan dalam pembiayaan mudharabah 

dan tinjauan terhadap pembebanan biaya pengawasan yang muncul dalam catatan 

keuangan laporan usaha nasabah.  

Kerangka pemikiran penelitian ini disandarkan pada Al-Qur’an, Hadits, 

Ijma, Qiyas dan Fatwa. Fatwa DSN-MUI serta teori-teori yang berhubungan 

dengan mudharabah dan pengawsan pembiayaan yang merupakan rujukan dalam 

mengeluarkan produk-produk perbankan syariah.  

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriftif analisis. 

Metode deskriftif analisis merupakan metode yang digunakan untuk 

menggambarkan atau membeberkan keadaan yang sebenarnya (factual) 

berdasarkan objek yang dilihat dan diteliti yang kemudian dianalisis oleh kajian 

teori secara mendalam. Jenis data yang dikumpulkan menggunakan metode 

analisis non statistic (kualitatif). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 

data-data serta hasil wawancara yang diperoleh dari pihak Bank BRI Syariah 

Cabang Citarum. Sedangkan sumber data sekunder berupa buku-buku dan jurnal 

yang relevan dengan skripsi ini. Teknik pengumpulan data ditempuh dengan 

wawancara obeservasi langsung dan studi pustaka.  

Berdasarkan hasil penelitian, ketika bank melakukan pengawasan terhadap 

usaha nasabah, maka biaya pengawasan itu muncul dalam laporan keuangan usaha 

nasabah sebagai beban yang mengurangi pendapatan usaha. Hal ini tentunya 

mengurangi keuntungan dan nilai bagi hasil terhadap kedua belah piahak. 

Kemudian, tidak ada peraturan secara tertulis baik dalam klausal akad maupun 

dalam Standard Operational and Procedure (SOP) bahwa biaya pengawasan ini 

harus muncul dalam laporan keuangan usaha nasabah. Dalam DSN NO.7 Tahun 

2000 bahwa telah disebutkan sejatinya Hak dan Pembinaan adalah hak Bank, 

namun dalam perakteknya biyaya atas Hak dan pengawasan ini mengurangi laba 

penghasilan nasabah, sehingga mempengaruhi nilai bagi hasil atas pendapatan. 


