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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

A. Peranan 

1. Pengertian Peranan 

Pengertian peran menurut kamus bahasa Indonesia yaitu, sesuatu 

yang diharapkan oleh orang memiliki kedudukan dalam masyarakat. 
20

 

Peranan adalah suatu cara atau perbuatan memahami perilaku yang 

diharapkan dan dikaitkan dengan kedudukan seseorang. Seseorang 

dikatakan berperan apabila telah melaksanakan hak dan kewajibannya. 

Peranan dan kedudukan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena 

yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Seseorang juga 

dikatakan berperan jika ia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai 

dengan status sosialnya dalam masyarakat. Jika seseorang memiliki status 

dalam kehidupan masyarakat maka selanjutnya ada kecendrungan akan 

timbul suatu harapan yang baru. Dari harapan-harapan ini seseorang 

kemudian akan bersikap dan bertindak atau berusaha untuk mencapainya 

dengan kemampuan yang demikian. Oleh karena itu, peranan dapat juga 

didefinisikan sebagai kumpulan harapan yang terencana dari seseorang 

yang mempunyai status tertentu dalam masyarakat, dengan kata lain 

peranan dapat dikatakan sebagai sikap dan tindakan seseorang sesuai 

dengan statusnya.
21

  

                                                 
20

 Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia,  (Bandung : Drama Widya,2003), h. 247 
21

 Sudarsono, Kemiskinan dan kebutuhan pokok, (Bandung : Examadia Arkanleema, 

2009), h. 653 
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Menurut para ahli peranan adalah sebagai aspek dinamis 

kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban 

maka ia menjalankan suatu peranan.
22

 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa 

peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian 

dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran 

mengenai hubungan dua variable yang merupakan hubungan sebab akibat. 

 

B. Usaha 

1. Pengertian Usaha 

Secara Etimologi pengertian Usaha adalah upaya yang dilakukan 

untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan.
23

 Usaha adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil berupa 

keuntungan, upah atau laba usaha. Usaha adalah kegiatan dengan 

mengerahkan dengan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu 

maksud pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk 

mencapai sesuatu.
24

  Dalam UU No. 3 tahun 1982 tentang wajib daftar 

pada BAB I Ketentuan Umum Pasal I Bagian D juga dijelaskan bahwa 

setiap tindakan, perbuatan atau bidang apapun dalam bidang 

perekonomian, perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk 

memperoleh keuntungan atau laba. 

 

                                                 
22

 Hessel Noggi S. Tangkilisan, Manajemen Publik, (Jakarta: Grasindo, 2005) 
23

 Agung Sudjatmoko, Cara Cerdas Menjadi Pengusaha, (Jakarta: Tranmedia 

Pustaka,2009) 
24

 KBBI Online diakses pada tanggal 04 februari 2019 
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2. Tujuan Usaha 

a. Untuk memenuhi kebutuhan hidup 

Berdasarkan tuntutan syariat seorang muslim diminta bekerja 

dan berusaha untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah 

untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, 

mencegahnya dari kehinaan meminta-minta dan menjaga tangan agar 

berada di atas. Kebutuhan manusia dapat di golongkan dalam tiga 

kategori, daruriat (primer) yaitu kebutuhan yang secara mutlak tidak 

dapat dihindari karena merupakan kebutuhan yang sangat mendasar, 

yang bersifat elastis bagi manusia, bajiat (sekunder) dan kamaliat 

(tersier atau pelengkap).
25

 

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, pendapatan merupakan hal 

yang penting yang harus diperhatikan, pendapatan atau income  adalah 

yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, 

sewa bunga, dan laba yang termasuk juga beragam tunjangan, seperti 

kesehatan dan pensiun.
26

 

b. Untuk kemaslahatan keluarga 

Berusaha dan bekerja diwajibkan demi terwujudnya keluarga 

sejahtera. Islam mensyariatkan seluruh manusia untuk berusaha dan 

                                                 
25

 Mus. Said HM, Pengantar Ekonomi Islam: dasar-dasar dan pnegembangan, 

(Pekanbaru: SUSKA Press, 2008), h. 75 
26

 Bambang Swasto Sunuharjo, Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok. (Jakarta: Yayasan 

Ilmu Sosial), h. 55 
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bekerja, baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan profesi 

masing-masing.
27

 

c. Usaha untuk bekerja 

Menurut Islam, pada hakikatnya setiap muslim diminta untuk 

berusaha dan bekerja meskipun hasil dari usahanya belum dapat 

dimanfaatkan. Ia tetap wajib berusaha dan bekerja karena berusaha dan 

bekerja adalah hak Allah dan salah satu cara mendekatkan diri 

kepadanya.
28

 

d. Untuk memakmurkan bumi 

Lebih dari pada itu, kita menemukan bahwa bekerja dan 

berusaha sangat diharapka dalam islam untuk memakmurkan bumi. 

Memakmurkan bumi adalah tujuan dari muqasidus syari’ah yang 

ditanamkan dalam islam, disinggung oleh Al-Qur’an serta diperhatikan 

oleh para ulama. Diantara mereka adalah al-imam Arraghib al 

Asfahani yang menerengkan bahwa manusia diciptakan Allah untuk 

tiga kepentingan, yaitu: Memakmurkan bumi, Menyembah Allah, 

Khalifah Allah. 

3. Jenis-jennis usaha 

Sekala usaha dibedakan menjadi usaha mikro, usaha kecil, usaha 

menengah, dan usaha besar. 

 

 

                                                 
27

 Muh. Said HM, log Cit, 
28

 Ibid, h. 75 
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a. Usaha mikro 

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 

atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro 

sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
29

 Kriteria Usaha Mikro 

adalah sebagai berikut:
30

 

1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000.00 (lima 

puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha. 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000.00 

(tiga ratus juta rupiah). 

b. Usaha kecil 

Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, usaha mikro dan usaha 

kecil mudah dikenali dan mudah dibedakan dari usaha besar, secara 

kualitatif. Awalil Rizky menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha 

informal yang memiliki asset, modal, omzet yang amat kecil. Ciri 

lainnya adalah jenis komoditi usahanya sering berganti, tempat usaha 

kurang tetap, tidak dapat dilayani oleh perbankan, pada umumnya 

tidak memiliki legalitas usaha. Sedangkan usaha kecil menunjukkan 

kepada kelompok usaha yang lebih baik dari pada itu, tetapi masih 

memiliki sebagian ciri tersebut. Usaha kecil berdasarkan Undang-

undang No. 9 Tahun 1995, memiliki pengertian, segala kegiatan 

                                                 
29

 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, Tentang Usaha Mikro, 

Kecil, Dan Mnenengah, h. 2 
30

 Ibid, h.5 
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ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan 

bersih atau hasil 

 penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam 

Undang-undang ini.
31

 Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 

Industri kecil adalah kegiatan mengubah barang dasar menjadi 

setengah jadi atau mengubah barang yang kurang nilainya menjadi 

barang yang lebih tinggi nilainya, tidak menggunakan proses modern, 

akan tetapi menggunakan keterampilan tradisional yang menghsilkan 

benda-benda seni yang umumnya usaha ini hanya dilakukan oleh 

warga Negara Indonesia dari kalangan ekonomi lemah.
32

 

Usaha kecil beroperasi dalam bentuk perdagangan maupun 

industri pengolahan. Usaha kecil berbentuk perdagagan meliputi toko-

toko kelontong, pengedar, dan grosir yang memiliki toko pada 

bangunan yang disewa/dimiliki sendiri. Mereka membeli barang dari 

                                                 
31

 Euis Amalai, Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Perss, 

2009), h. 42 
32

 Disperindag, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, 

(Pekanbaru: Kanwil Desperindag Provinsi Riau, 1997), Cet Ke-1, h. 84  
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grosir untuk dijual kepada pengecer/konsumen dengan nilai yang tidak 

begitu tinggi.
33

 

c. Usaha menengah 

Usaha menengah adalah usaha ekonomi yang produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan 

yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun 

tidak lansung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah 

kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Sedangkan usaha besar 

adalah usaha ekonomi produktif yang diilakukan oleh badan usaha 

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih 

besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara 

atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan 

ekonomi di Indonesia.
34

Adapun kriteria usaha menengah sebagai 

berikut : 
35

 

1) Memiliki kekayaan lebih besar dari Rp 200.000.000,00 sampai 

paling banyak Rp 10.000.000,00 tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha. 

2) Disamping itu, sesuai ketentuan butir empat Inpers No. 10/1999 

Tentang Usaha Menengah, para menteri sesuai dengan ruang 

lingkup tugas, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing 

                                                 
33

 Euis Amalia, Op. Cit, h. 43 
34

 Mulyadi Nitisusastro, Kewira Usahaan Dan Managemen Usaha Kecil, (Jalarta : 

Alvabeta,2010), h. 268 
35

 Euis Amelia, Op Cit, h. 46 
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dapat menetapkan kriteria Usaha Menengah sesuai dengan 

ketentuan kekayaan bersih paling banyak Rp 10.000.000,00. 

3) Milik Warga Negara Indonesia. 

4) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung 

maupun tidak langsung dengan usaha besar. 

5) Bentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan 

hukum dan atau usaha yang berbadan hukum. 

d.  Usaha besar 

Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan 

oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha 

nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing 

yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 
36

  

 

C. Koperasi Simpan Pinjam 

1. Pengertian Koperasi 

Koperasi adalah suatu perkumpulan orang-orang yang secara 

sukarela berhimpun bersama untuk mencapai suatu tujuan bersama melalui 

pembentukkan suatu organisasi yang diawasi secara demokratis, memberi 

sumbangan yang wajar di dalam modal yang diperlukan dan menerima 

                                                 
36

 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, Log Cit.  h. 2 
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bagian yang wajar dalam penanggungan resiko dan manfaat dari 

perusahaan dimana para anggota berperan aktif.
37

 

Menurut para ahli koperasi adalah sebagai usaha bersama untuk 

memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.
38

 

Menurut UU No 17 Tahun 2012 koperasi adalah badan hukum yang 

didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan 

pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan 

usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, 

sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
39

 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa koperasi 

adalah suatu badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh para 

anggotaya untuk memenuhi kepantingan bersama di bidang ekonomi. 

Dalam pasal 2 PP 60/1959 terdapat 7 jenis koperasi yaitu: 

a. Koperasi Desa 

b. Koperasi Pertanian 

c. Koperasi Peternakan  

d. Koperasi Perikanan 

e. Koperasi Kerajinan/Industri 

f. Koperasi simpan pinjam 

g. Koperasi konsumsi.
40
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 Damsar , Pengantar Sosiologi Pasar, (Jakarta: Prenada Media Group,2018) h. 214 
39

 UU Koperasi No 17 Tahun 12 
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Koperasi simpan pinjam adalah kegiatan atau jasa utamanya 

menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman untuk anggotanya.
41

 Kata 

simpan pinjam berasal dari dua kata : simpanan dan pinjaman  Simpanan 

adalah dana yang dipercayakan anggota kepada koperasi dalam bentuk 

simpanan pokok, simpanan wajib dan tabungan. Sedangkan pinjaman 

adalah penyediaan uang kepada anggota berdasarkan kesepakatan pinjam 

meminjam, yang mewajibkan kepada peminjam melunasi hutangnya 

dalam jangka waktu tertentu, disertai dengan pembayaran sejumlah 

imbalan yang dapat berbentuk bunga atau bagi hasil.
42

 

Koperasi simpan pinjam adalah kegiatan atau jasa utamanya 

menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman untuk anggotanya.
43

 

Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan 

pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota 

yang bersangkutan, koperasi lain dan anggotanya. Kegiatan usaha simpan 

pinjam dari USP (Usaha Simpan Pinjam) meliputi kegiatan 

penarikan/penghimpunan dana dan menyalurkan kembali dana tersebut 

dalam bentuk pinjaman.  
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2. Jenis-Jenis Simpan Pinjam 

a. Jenis-Jenis Simpanan 

1) Simpanan Pokok 

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama 

banyaknya dan sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota 

kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan 

pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan yang menjadi 

anggota. 

2) Simpanan Wajib 

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang 

tidak harus sama, wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi 

dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat 

diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota.  

3) Tabungan Koperasi 

Tabungan koperasi adalah simpanan pada koperasi yang 

penyetorannya dilakukan berangsur-angsur atau kuasanya dengan 

menggunakan buku tabungan koperasi, setiap saat pada hari kerja 

koperasi.
44

 

b. Jenis-Jenis Pinjaman 

1) Berdasarkan Jangka Waktunya 

a) Pinjaman jangka pendek yaitu pinjaman yang jangka waktu 

pengambaliannya kurang dari satu tahun. Misalnya pinjaman 

                                                 
44
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untuk membiayai kelancaran koperasi usaha termasuk pinjaman 

modal kerja. 

b) Pinjaman jangka menengah, yaitu pinjamn yang jangka waktu 

pengembaaliannya 1 sampai 3 tahun. Biasanya pinjaman ini 

untuk menambah modal kerja misalnya untuk membiayai 

pengadaan bahan baku. Pinjaman jangka menengah dapat pula 

dalam bentuk pinjaman investasi. 

c) Pinjaman jangka panjang, yaitu pinjaman jangka waktu 

pengembaliannya atau jatuh temponya melebihi 3 tahun. 

Misalnya pinjaman investasi yaitu pinjaman untuk pengadaan 

sarana/alat produksi. 

2) Berdasarkan sektor usaha yag dibiayai 

a) Perdagangan 

b) Industri  

c) Pertanian  

d) Perternakan  

e) Jasa 

3) Berdasarkan Tujuan 

a) Pinjaman konsumtif, yaitu pinjaman untuk memenuhi 

kebutuhan yang bersifat konsumtif, misalnya membeli 

peralatan rumah tangga dan berbagai macam barang konsumsi 

lainnya. 
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b) Pinjaman produktif, yaitu pinjaman untuk membiayai 

kebutuhan modal kerja sehingga dapat memperlancar kegiatan 

produksi, misalnya pembelian bahan baku, pembayaran upah, 

biaya pengepakan, biaya pemasaran dan distribusi. 

4) Berdasarkan penggunaannya 

a) Pinjaman modal kerja, yaitu pinjaman untuk menambah modal 

kerja anggota, misalnya untuk pengadaan bahan baku atau 

barang yang akan diperdagangkan. 

b) Pinjamn investasi, yaitu pinjaman untuk pengadaan sarana/alat 

produksi.
45

 

c) Pinjaman perdagangan, yaitu pinjaman untuk keperluan 

perdagangan pada umumnya yang berarti peningkatan utility of 

place dari suatu barang. Barang-barang yang diperdagangkan 

bagi industri, misalnya untuk pabrik minyak kelapa, kemudian 

terjadi proses pengolahan (produksi) kelapa menjadi kopra. 

Kopra ini kemudian diperdagangkan untuk keperluan pabrik-

pabrik minyak dan setelah produksi dalam industri minyak 

tersebut, diperdagangkan kembali oleh para distributor dan 

pedagang konsumen. 
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5) Kredit berdasarkan dengan cara penggunaannya  (tunai atau tidak 

tunai) 

a) Kredit tunai, yaitu penggunaannya dilakukan tunai atau dengan 

jalan pemindah bukuan kedalam rekening debitur atau ditunjuk 

olehnya pada saat perjanjian ditandatangani. 

b) Kredit bukan tunai, yaitu kredit yang tidak dibayarkan langsung 

pada saat perjanjian yang ditandatangani, melainkan diperlukan 

Adanya tenggang waktu tertentu sesuai dengan yang 

dipersyaratkan.
46

 

6) Kredit ditinjau dari segi jaminan/agunan 

a) Kredit tidak memakai jaminan, yaitu yang diberikan benar-

benar atas dasar kepercayaan saja, sehingga tidak ada 

pengamanan sama sekali. Kredit ini biasanya terjadi diantara 

sesama pengusaha (untuk tujuan produktif), atau diantara 

teman, keluarga (biasanya untuk urusan konsumtif) 

b) Kredit dengan melakukan jaminan/agunan 

Jenis kredit ini antara lain: 

(1) Jaminan perorangan, yaitu kredit yang jaminannya berupa 

seseorang atau badan sebagai pihak ke-3 yang bertindak 

sebagai penanggung jawab. 
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(2) Jaminan kebendaan yang bersifat berwujud, yaitu yang 

terdiri benda bergerak (mesin-mesin, kendraan bermotor, 

barang dagangan, perhiasan, dll). 

3. Syarat dan Rukun Simpan Pinjam 

Adapun yang menjadi rukun dan syarat perjanjian pinjam-

meminjam adalah: 

a. Adanya pihak yang meminjamkan, syaratnya: Baligh, berakal, bukan 

pemboros, tidak dipaksa.  

b. Adanya pihak yang meminjam, syaratnya: Baligh, berakal, bukan 

pemboros 

c. Adanya objek/benda yang dipinjam, syaratnya: memiliki manfaat dan 

dapat dimanfaatkan untuk suatu keperluan , zatnya tidak rusak waktu 

mengembalikannya,  

d. Lafal 

Pihak yang meminjamkan disyaratkan agar memenuhi kriteria berikut: 

1) Bahwa ia berhak atas barang yang dipinjam kan itu 

2) Barang tersebut dapat dimanfaatkan, sebab pinjam-meminjam 

hanya menyangkut kemanfaatan suatu benda (pemanfaatan suatu 

benda hanya sebatas yang dibolehkan dalam syariat islam). 

Sedangkan menyangkut perjanjian disyaratkan harus orang yang 

cakap bertindak (berhak) sebab perjanjian pinjam meminjam dilakukan 

oleh orang yang tidak cakap bertindak adalah tidak sah.  
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Menyangkut lafal,  hendaklah ada pernyataan tentang pinjam 

meminjam tersebut. Namun demikian, sebagian ahli berpendapat bahwa 

perjanjian pinjam meminjam sah kalaupun tidak dengan lafal.
47

 

4. Pemanfaatan Pinjaman 

a. Dengan adanya pinjaman yang mendorong pertumbuhan dan perluasan 

ekonomi, maka akan mengurangi tingkat pengangguran dan 

peningkatan pendapatan masyarakat. 
48

 

b. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling tolong 

menolong dalam kebaikan dan takwa. 

c. Menguatkan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan 

bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan 

serta dengan bersegera meringankan beban orang yang tengah dilanda 

kesulitan.
49

 

 

D. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi atau dengan kata lain peningkatan atau 

meningkat adalah bertambahnya pendapatan nasional dalam periode tertentu 

misalnya dalam satu tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi menunjukkan 

peningkatan dari kapasitas produksi maupun jasa dalam kurun waktu 

tertentu.
50

 Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai 
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peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi 

barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi sejauh mana aktivitas 

ekonomi menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode 

tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses 

penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses 

ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor 

produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan 

ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor 

produksi juga meningkat. 

Pertumbuhan ekonomi menurut para ahli adalah perkembangan dalam 

kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi 

dalam masyarakat bertambah sehingga akan meningkat kemakmuran 

masyarakat.
51

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi 

adalah suatu proses perubahan perekonomian Negara dalam jangka waktu 

tertentu untuk menuju kondisi ekonomi ysng lebih baik. 

 

E. Tinjauan Ekonomi Islam tentang Pemberian Pinjaman 

Adapun yang menjadi dasar/landasan hukum perjanjian pinjam-

meminjam ini dapat disandarkan kepada ketentuan al-Qur’an dan Sunnah Nabi 

Muhammad Saw. 

1. Al-Qur’an 
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a. Surat Al-Maidah (5) : 2 

                            

Artinya: dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa,  dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran. 

Berdasarkan keterangan ayat dapat dijelaskan bahwa pinjam-

meminjam itu dibolehkan, selama tolong menolong itu dilakukan 

dalam hal berbuat kebaikan bukan digunakan dalam hal kebajikan 

yang menyimpang dari ajaran agama islam karena ini sangat dilarang 

oleh agama. 

b. Surat Al-Baqarah: 245 

                         

       

Artinya: siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, 

pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya dijalan Allah), 

maka Allah melipat gandakankan pembayaran kepadanya 

dengan lipat ganda yang banyak.
52

 

Dalam ayat dapat diambil kesimpulan bahwa setiap makhluk 

sosial saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. 

Sehingga harus saling membantu saat manusia itu membutuhkan 

misalnya memberikan pinjaman kepada yang membutuhkannya. Selain 

itu Allah menjanjikan kepada manusia akan melipat gandakan amal 
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perbuatan manusia selama itu masih dalam ajaran islam, sama halnya 

seperti memberikan pinjaman dengan niat yang baik tidak merugikan 

bagi yang meminjam. 

c. Surat Al-Muzamil : 20 

                           

Artinya: dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah 

pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. 

Ayat diatas menyebutkan bahwa setiap umat Islam diwajibkan 

untuk menjalankan perintah Allah yaitu melaksanakan perintah shalat 

lima waktu sehari semalam, dan juga menunaikan zakat pada saat yang 

telah ditentukan serta selalu mengingat Allah. Hal ini karena setiap 

manusia yang dilahir didunia akan kembali kepada Allah. 

Surat An-nisa : 85 

                            

                       

Artinya: Barang siapa yang memberikan syafa’at yang baik, niscaya 

ia akan memperoleh bahagian (pahala)dari padanya dan 

barangsiapa memberi syafa’atyang buruk, niscaya ia akan 

memikul bahagiaan (dosa) dari padanya. Allah Maha 

Kuasa atas segala sesuatu. 

Dari ayat dapat dijelaskan bahwa pertolongan yang baik ialah : 

setiap yang ditujukan untuk melindungi hak seorang muslim atau 

menghindarkan dari sesuatu kemudharatan. Pertolongan yang buruk 
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ialah kebalikan dari pertolongan yang baik seperti menolong dalam hal 

kebajikan hanya untuk kesenangan sesaat bukan menolong seperti 

yang dianjurkan syariat islam. Sesungguhnya segala apapun 

pertolongan yang kita berikan kepada orang lain niscaya kita juga 

menanggung amalnya baik itu bersifat amal baik maupun amal 

buruk.
53

 

2. Al-Hadits 

Sedangkan dalam sunnah Rasulullah saw, antara lain dijumpai 

dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tarmizi 

dan menshahihkannya, dari Hasan: “Pinjaman wajib dikembalikan dan 

orang yang meminjam sesuatu harus membayar.” (Riwayat Abu Daud dan 

Tirmizi, dan dikatakan Hadits Hasan). 

Berdasarkan pengertian hadits maka dapat disimpulkan bahwa 

suatu pinjaman wajib dikembalikan karena tujuan pinjam meminjam itu 

bersifat sosial dimana orang yang meminjam itu diberikan hak untuk 

menggunakan pinjaman dan harus dikembalikan sebagaimana asalnya. 

3. Ijma’ 

Para ulama telah menyepakati bahwa al-qard (pinjaman) boleh 

dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak hidup 

tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya, tidak ada seorangpun yang 

memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam 

meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini islam 

adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umat. 
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