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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hadirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, telah 

memberikan inspirasi untuk membangun kembali sistem keuangan yang lebih 

dapat menyentuh kalangan bawah. Pada mulanya harapan ini hanya tertumpu 

pada Bank Muamalat Indonesia saja. Namun, harapan ini terhambat oleh Undang-

Undang Perbankan, karena usaha kecil/mikro tidak mampu memenuhi prosedur 

perbankan yang telah dibakukan. Meskipun misi keutamaannya yang cukup 

tinggi, namun realitas dilapangan banyak mengalami hambatan, baik dari sisi 

prosedur, plafon pembiayaan maupun lingkungan bisnisnya.  

Ketika krisis melanda Indonesia pada tahun 1997 semakin memperparah 

perekonomian Indonesia. Menurut Utomo (2014) ketika krisis ekonomi di 

Indonesia yang terjadi pada tahun 1997-1998, dimana saat itu kurs rupiah sangat 

turun terhadap dolar. Krisis tersebut menyebabkan 54 bank ditutup, dimana ke 54 

bank tersebut merupakan bank konvensional. Disaat krisis tersebut Bank 

Muamalat mampu bertahan dari krisis moneter saat itu. Bertahannya Bank 

Muamalat jika ditelusuri, menurut Utomo (2014) menyebutkan bahwa kekuatan 

yang dialami bank syariah menghadapi krisis itu tidak lepas dari pondasi yang 

kokoh pada sistem ekonomi syariah.  

Dari persoalan diatas, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang 

semakin meningkat muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga 

keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Setelah entitas perbankan yang 
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beralih dari sistem konvensional ke sistem yang berbasis syariah kini 

bermunculan badan-badan atau lembaga yang juga beralih ke sistem syariah. 

Salah satunya Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang proses kegiatannya 

berdasarkan prinsip syariah. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang 

mempunyai peran cukup penting bagi perkembangan usaha menengah ke bawah. 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau lebih dikenal Baitul Maal wa 

Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi karena 

Kemenrian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) telah mengeluarkan 

SK No:91/kep/M.UKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Muhammad, 2008:43). 

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga ekonomi atau keuangan 

syariah non perbankan yang bersifat informal, disebut informal karena lembaga 

ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga 

keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya (Djajuli dan Janwari, 

2002:17) dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi 

dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil yang lain 

mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan 

ekonominya. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) juga bisa menerima titipan zakat, 

infak dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturannya (Andri 

2010:463).  

Dalam mengelola aset lembaga keuangan syariah atau Baitul Maal wa Tamwil 

(BMT) maka diperlukan sistem akuntansi yang baik oleh karena itu IAI (Ikatan 

Akuntansi Indonesia) mengeluarkan pernyataan standar akuntansi keuangan 
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(PSAK) yakni mengatur tentang akuntansi perbankan syariah yakni PSAK No.59 

yang berisi tentang mengatur pengakuan dan pengukuran masing-masing produk 

yakni, Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Salam, Istishna, Ijarah dan 

transaksi-transaksi berbasis imbalan, 

Namun pada saat ini sesuai dengan perekembangan IAI telah mengeluarkan 

PSAK No. 101 (2014) yang mengatur mengenai Laporan Keuangan Syariah 

khususnya laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan pada paragraf ke-123 

sampai 127. Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS 

IAI) telah mengesahkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 

101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah mulai berlaku efektif pada tanggal 15 

Oktober 2014 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 januari 2015. 

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) juga seperti halnya bank atau lembaga 

keuangan syariah yang mempunyai berbagai produk pembiayaan salah satunya 

yakni akad Qardhul Hasan. Qardhul Hasan adalah pemberian harta kepada orang 

lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan 

tanpa mengharapkan imbalan (Antonio, 2013: 131). Lebih lanjut Antonio dengan 

mengutip asy-Syarbasyi bahwa dalam literatur fikih klasik, qardh dikategorikan 

dalam akad tathawwui atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.  

Dalam proses pembiayaan Qardhul Hasan BMT bertindak sebagai pemberi 

modal atau pihak yang meminjamkan kepada pihak yang ingin meminjam. 

Kemudian BMT akan menganalisa pembiayaan yang akan dilakukan. Adapun 

pembiayaan Qardhul Hasan yang dilakukan oleh Baitul Mal wat Tamwil (BMT) 
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Al Ittihad Rumbai Pekanbaru adalah Qardhul Hasan kesehatan, Qardhul Hasan 

pendidikan anak, Qardhul hasan pembelian laptop dan Qardhul hasan 

pernikahan. 

Dengan dikeluarkannya PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan 

Syariah khususnya mengenai laporan sumber dan penggunaan dana Qardhul 

Hasan, dalam hal ini, sumber dana Qardhul Hasan berasal dari penerimaan infak, 

sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang 

berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif, denda dan penerimaan dana non 

halal. Pelaporan Qardhul hasan disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan 

penggunaan dana kebajikan karena aset tersebut bukan aset bank yang 

bersangkutan. 

Berdasarkan laporan Pemeriksaan Pengawas Keuangan KSPPS BMT Al 

Ittihad Rumbai Tahun Buku 2015 dan 2016 terdapat laporan pembiayaan Qardhul 

Hasan. Dimana keadaan pembiayaan Qardhul Hasan pada tahun 2016 adalah Rp 

415.421.600 dibandingkan ditahun 2015 mengalami penurunan sebesar -37,79% 

dimana totalnya pada tahun 2015 Rp 507.029.300.  

Berdasarkan hasil wawancara serta analisis yang peneliti lakukan dan data 

yang diperoleh pada Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Al Ittihad Rumbai Pekanbaru 

ditemukan beberapa permasalahan, antara lain: 

Pertama, Penyajian laporan keuangan terdapat adanya pos pembiayaan 

Qardhul Hasan. Pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT Al Ittihad yang salah satu 

sumber dananya berasal dari dana Zakat, Infaq dan Sedekah dengan itu penulis 
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mengasumsikan pembiayaan Qardhul Hasan berasal dari dana zakat, infak, dan 

shadaqah berdasarkan item pada kewajiban berupa simpanan pada Laporan 

Neraca Keuangan BMT Al Ittihad tahun 2016, serta adanya lembaga pengumpul 

dana Zakat, Infaq dan Shadaqah yang menjadi kesatuan dalam BMT yaitu PIZSA. 

Pada laporan keuangan BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru tidak membuat 

laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan melainkan memasukkan laporan 

sumber dan penggunaan dana kebajikan pada laporan neraca. Berdasarkan 

penerapan PSAK No.101 menyatakan bahwa didalam penyusunan laporan 

keuangan lembaga keuangan syariah, harus membuat laporan sumber dan 

penggunaan dana kebajikan. Sebagaimana diketahui Qardhul Hasan disebut 

dengan dana kebajikan itu merupakan dana kebajikan sehingga pelaporannya 

dibedakan atau dipisahkan.  

Kedua, BMT Al Ittihad memutuskan pembiayaan Qardhul Hasan yang 

melenceng dari ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-

MUI/IV/2001 poin a yaitu Al-Qardh adalah pinjaman kepada nasabah 

(muqtaridh) yang memerlukan. Maksud dari nasabah yang memerlukan adalah 

nasabah internal dan nasabah eksternal. Pada BMT Al Ittihad nasabah yang 

mendapatkan pinjaman ini hanyalah nasabah internal saja tidak diperuntukkan 

untuk nasabah eksternal sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN 

tentang Qardhul Hasan. Penggunaan dana Qardhul Hasan menurut (Antonio, 

2013:133) digunakan untuk membantu usaha yang sangat kecil atau membantu 

sektor sosial.  
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Ketiga, dalam pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Al Ittihad BMT sudah 

bertindak sebagai pemberi dan nasabah sebagai peminjam. Menurut Fatwa DSN: 

No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardhul Hasan ketentuan umum qardh salah 

satunya nasabah qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan 

sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Pada saat akhir 

pembayaran pinjaman qardh nasabah melakukan pembayaran yang disertai 

sedekah/infaq kepada BMT. Tetapi BMT tidak mengakui atau melakukan 

pencatatan penerimaan sedekah/infaq sebagian dana kebajikan. Sebagaimana 

sedekah/infaq merupakan dana kebajikan yang nantinya dapat diberikan kepada 

pihak yang berhak menerimanya salah satunya untuk penerima yang mendapatkan 

pembiayaan Qardhul Hasan.  

Penelitian sebelumnya Umama (2013) dengan judul “Analisis Penerapan 

Pembiayaan Dengan Akad Qardhul Hasan Di BMT Bismillah Kantor Cabang 

Ngadirejo Temanggung”. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan 

pembiayaan dengan akad Qardhul Hasan ini untuk membantu nasabah yang 

kekurangan dana untuk mencukupi kebutuhan mendesak atau untuk modal usaha 

dengan jumlah yang tidak memberatkan dan tidak ada pengambilan keuntungan 

dari pihak BMT. Nasabah yang mengajukan pembiayaan ini juga mendapatkan 

kemudahan dalam pengembalian pembiayaan selain bisa diperpanjang sesuai 

dengan kemampuan nasabah, apabila nasabah benar-benar tidak mampu 

mengembalikan maka nasabah bisa tidak mengembalikan pembiayaan. 

Penelitian yang dilakukan Zuyyinah (2014) dengan judul “Analisis Efektivitas 

Pembiayaan Qardhul Hasan dan Perlakuan Akuntansinya Berdasarkan PSAK 
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Syariah (Studi pada Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa”)”. Berdasarkan 

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan Qardhul Hasan di eL-Zawa 

selama tahun 2012 dan 2013 telah mencapai tujuan yang ditetapkan dalam 

Program Kerja yang disusun berdasarkan hasil Rapat Kerja pihak eL-Zawa. Maka 

dari itu, pelaksanaan pembiayaan Qardhul Hasan di eL-Zawa secara mayoritas 

dinilai telah efektif, baik itu jenis Qardhul Hasan UMKM, Karyawan, 

Mahasiswa, dan Motor. Kemudian untuk perlakuan akuntansi pembiayaan 

Qardhul Hasan di eL-Zawa belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK Syariah, baik 

dalam pengakuan dan pengukuran transaksi maupun penyajian dan pengungkapan 

dalam laporan keuangan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut terhadap pembiayaan Qardhul Hasan yang objek penelitiannya pada 

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Al Ittihad Rumbai Pekanbaru dengan judul 

“ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN 

BERDASARKAN PSAK SYARIAH PADA BMT AL ITTIHAD RUMBAI 

PEKANBARU”. 

1.2  Rumusan Masalah  

Dari uraian latar belakang tersebut, maka peneliti mencoba 

mengemukakan suatu permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penerapan pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Al Ittihad 

Rumbai Pekanbaru berdasarkan PSAK Syariah?  

2. Bagaimanakah pelaksanaan dan perkembangan pembiayaan Qardhul 

Hasan di BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru?  
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1.3  Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui penerapan pembiayaan Qardhul Hasan BMT Al Ittihad 

Rumbai Pekanbaru berdasarkan PSAK Syariah 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan dan perkembangan pembiayaan Qardhul 

Hasan BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru 

1.4  Manfaat Penelitian  

 Di harapkan penelitian ini dapat berguna bagi pihak pihak yang 

berkepentingan. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan 

peneliti di bidang akuntansi syariah dan juga untuk memperkuat hasil 

penelitian sebelumnya. 

2. Bagi pihak BMT, hendaknya penelitian ini diharapkan dapat berguna 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar yaitu melalui 

pembiayaan Qardhul Hasan serta menerapkan laporan keuangan sesuai 

dengan standar akuntansi yang telah di tetapkan. 

3. Bagi pihak lain, penelitian ini di harapkan bisa menjadi bahan referensi 

yang menjadi peluang untuk perkembangan penelitian-penelitian 

selanjutnya yang sejenis, khususnya di bidang akuntansi syariah. 

1.5  Sistematika Penulisan 

Penulisan ini nantinya akan dikembangkan menjadi beberapa bab dengan 

sistematika sebagai berikut : 
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BAB I   PENDAHULUAN  

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini penulis akan mengemukakan teori yang melandasi 

dengan judul penelitian, teori Qardhul Hasan. Penulis 

menguraikan pengertian akad, pengertian Qardhul Hasan, landasan 

dan hukum Qardhul Hasan, rukun dan syarat Qardhul Hasan, 

sumber dan penggunaan Qardhul Hasan, manfaat Qardhul Hasan, 

perlakuan akuntansi Qardhul Hasan,  PSAK NO 101 perlakuan 

laporan sumber dan penggunaan dana Qardhul Hasan , Fungsi dan 

Peran Baitul Mal wat Tamwil (BMT),  pandangan islam tentang 

pembiayaan Qardhul Hasan dan Penelitian Terdahulu. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini penulis akan mengemukakan tentang lokasi 

penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan 

teknik yang digunakan dalam menganalisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang gambaran 

umum Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Al Ittihad dan pembahasan 

dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu analisis penerapan 

pembiayaan Qardhul hasan yang berdasarkan PSAK Syariah pada 
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Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Al Ittihad, pelaksanaan dan 

pemanfaatan pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal wat 

Tamwil (BMT) Al Ittihad, analisis perlakuan akuntansi pembiayaan 

Qardhul Hasan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Al Ittihad. 

BAB V  PENUTUP 

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan mengenai hasil 

penelitian yang dapat ditarik dari penelitian, keterbatasan, serta 

saran untuk penelitian selanjutnya.  

 


