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ABSTRAK 

       Skripsi yang berjudul Tinjauan Mas}lah}ah terhadap aplikasi akad 
Mud}a@rabah Muqayyadah Off Balance Sheet  pada kantor cabang Bank Mandiri 
Syariah Surabaya Rumusan masalah yang penulis ambil dari judul ini yaitu : (1) 
Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad Mud}a@rabah Muqayyadah off balance 
sheet pada kantor cabang bank Mandiri Syariah Surabaya? (2) Bagaimana Tinjauan 
Mas}lah}ah terhadap aplikasi akad Mud}a@rabah Muqayyadah Off Balance Sheet  
pada kantor cabang bank Mandiri Syariah Surabaya? 

       Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode yang dipergunakan dalam 
menganalisis data adalah deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan data yang telah 
berhasil dihimpun sehingga tergambar obyek masalah secara jelas dan rinci. Analisis 
ini dilakukan dengan pola pikir deduktif, yaitu penyimpulan yang bertitik tolak dari 
hukum islam tentang akad Mud}a@rabah Muqayyadah untuk ditarik kesimpulan 
dalam kaitanya dengan aplikasi akad Mud}a@rabah muqayyadah off balance sheet 
pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sorabaya. 

Hasil temuan dilapangan demikian yaitu (1)Pelaksanaan akad Mud}a@rabah 
Muqayyadah Off Balance Sheet pada kantor cabang bank Mandiri Syariah Surabaya 
s}a@h}ib al-ma@l  mengajukan kontrak MMOB kepada bank kemudian setelah 
s}a@h}ib al-ma@l  membaca persyaratan umum dari Bank lalu s}a@h}ib al-ma@l   
menyertakan dananya kepada BSM untuk pembiayaan MMOB (Mud}a@rabah 
Muqayyadah Off Balance Sheet) BSM memberikan PKS (perjanjian Kerjasama) 
kepada S}a>h}ib al-ma>l sebagai tanda bukti bahwasanya Sa>h}ib al-ma>l 
menitipkan atau menyertakan dananya, BSM mencarikan mud}a>rib seperti yang 
dikehendaki oleh s}a>h}ib al-ma>l  (2) Menentukan Mas}lah}ah terhadap aplikasi 
akad Mud}a@rabah Muqayyadah Off Balance Sheet . Akad Mud}a@rabah 
Muqayyadah Off Balance Sheet dapat menuai suatu kemanfaatan bagi perbankan dan 
nasabahnya, karena dari aplikasi akad tersebut tidak ada yang dirugikan. 

Saran yang dapat penulis sampaikan  untun Bank yaitu (1) Bank lebih 
mesosialisasikan produk investasi terikat syariah mandiri yang menggunakan akad 
Mud}a@rabah Muqayyadah Off Balance Sheet sebagai akad dalam transaksinya. (2) 
Nasabah diharapkan untuk lebih menginvestasikan dananya pada produk investasi 
terikat syariah mandiri yang mengunakan akad Mud}a@rabah Muqayyadah Off 
Balance Sheet. 

 

 

 


