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BAB III 

LANDASAN TEORITIS 

 

A. Pengertian Mekanisme 

 Mekanisme adalah proses yang berjalan atas daya dasar gaya tarik-

menarik konsumen-konsumen dan produser-produser yang bertemu di 

pasar. Hasil netto dari kekuatan tarik-menarik tersebut adalah terjadinya 

harga untuk setiap barang dan untuk setiap faktor produksi.
28

 

B. Konsep Pembiayaan 

1. Pengertian Pembiayaan 

 Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial 

intermediary institution) selain melakukan kegiatan penghimpunan dana 

dari masyarakat, ia juga akan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat 

dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak dipakai dalam 

sistem perbankan konvensionl yang berbasis pada bunga (interest based). 

Sedangkan dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah pembiayaan 

(financing) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (margin) 

atau pun bagi hasil (profit sharing).
29
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Menurut sifat penggunanya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal 

berikut:
30

 

a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan uatuk 

memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk 

peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun 

investasi. 

b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan.  

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua 

hal berikut.
31

 

a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi 

kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif maupun 

secara kualitatif dan untuk keperluan perdaganngan atau 

peningkatan utility of place dari suatu barang. 

b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-

barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat 

kaitannya dengan itu. 
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2. Prinsip-prinsip Pembiayaan 

 Pembiayaan merupakan aktivitas utama bank yang 

menghasilkan pendapatan bagi bank syariah. Investasi sejumlah dana 

kepada pihak lain dalam bentuk pembiayaan memiliki resiko gagal 

bayar dari nasabah pembiayaan. Salah satu prinsip yang sering 

digunakan dalam evaluasi pembiayaan adalah prinsip 5C, yang 

digunakan untuk menilai calon nasabah pembiayaan dengan penjelasan 

sebagai berikut:
32

 

a. Character 

  Penilaian karakter calon nasabah pembiayaan dilakukan 

untuk menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujur, 

beriktikad baik, dan tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. 

Penilaian mengenai karakter lazimnya dilakukan melalui: 

1) Bank Checking, melalui sistem informasi debitur pada bank 

Indonesia. SID menyediakan informasi pembiayaan yang 

terkait nasabah, antara lain informasi mengenai bank pemberi 

pembiayaan, nilai fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh, 

kelancaran pembayaran, serta informasi lain yang terkait 

dengan fasilitas pembiayaan tersebut. 
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2) Trade Checking, pada supplier dan pelanggan nasabah 

pembiayaan, untuk meneliti reputasi nasabah di lingkungan 

mitra bisnisnya. 

3) Informasi dari asosiasi usaha tempat calon nasabah pembiayan 

terdaftar, untuk meneliti calon nasabah pembiayaan dalam 

interaksi di antara pelaku usaha dalam asosiasi. 

b. Capacity 

 Penilaia kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam 

bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen nasabah 

pembiayaan agar bank yakin bahwa usaha yang akan diberikan 

pembiayaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat. 

Pendekatan yang dapat digunakan dalam menilai capacity nasabah, 

antara lain: 

1) Pendekatan Historis, yaitu menilai kinerja nasabah di masa lalu 

(past performance) 

2) Pendekatan finansial, menilai kemampuan keuangan calon 

nasabah pembiayaan. 

3) Pendekatan yuridis, yaitu melihat secara yuridis person yang 

berwenang mewakili calon nasabah pembiayaan dalam 

melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan dengan 

bank. 
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4) Pendekatan manajerial, yaitu manilai kemampuan nasabah 

dalam melaksanakan fungsi manajemen dalam meminpin 

perusahaan. 

5) Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan calon nasabah 

pembiayaan terkait teknis produksi, seperti tenaga kerja, 

sumber bahan baku, peralatan, administrasi, keuangan, dan 

lainn-lain. 

c. Capital 

 Penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan 

secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masa lalu atau 

proyeksi pada masa yang akan datang. Ini dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan permodalan nasabah pembiayaan dalam 

menjalankan proyek atau usaha nasabah pembiayaan yang 

bersangkutan. 

d. Condition of Economy 

 Penilaian atas kondisi pasar di dalam negeri maupun di luar 

negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, nasabah 

pembiayaan yang dibiayai. 
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 Beberapa hal yang dapat digunakan untuk menganalisis 

condition of economy, antara lain: 

1) Regulasi pemerintahan pusat dan daerah. 

2) Kondisi ekonomi makro dan ekonomi mikro. 

3) Situasi politik dan keamanan. 

4) Kondisi lain yang mempengaruhi pemasaran. 

e. Collateral 

 Penilaian atas agunan yang dimiliki calon nasabah 

pembiayaan. Ini dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai 

agunan apakah sesuai dengan pemberian pembiayaa. 

3. Macam-Macam Pembiayaan 

 Di antara pembiayaan yang sudah umum dikembangkan oleh 

Bank Islam maupun lembaga keuangan Islami lainnya adalah:
33

 

a. Pembiayaan Bai‟u Bithaman Ajil (BBA) 

 Pembiayaan berakad jual beli. Adalah suatu perjanjian 

pembiayaan yang  disepakati antara Bank Islam dengan nasabah, 

dimana Bank Islam menyediakan dananya untuk sebuah investasi 

dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang 
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kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau 

angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam 

adalah jumlah atas harga barang modal dan mark-up yang 

disepakati.  

b. Pembiayaan Murabahah (MBA) 

 Pembiayaan berakad jual beli. Pembiayaan murabahah pada 

dasarnya merupakan kesepakatan antara Bank Islam sebagai 

pemberi modal dan nasabah sebagai peminjam. Prinsip yang 

digunakan adalah sama seperti pembiayaan Bai‟u Bithaman Ajil, 

hanya saja proses pengembaliannya dibayar pada saat jatuh tempo 

pengembaliannya. 

c. Pembiayaan Mudharabah (MDA) 

 Pembiayaan dengan akad syirkah. Adalah suatu perjanjian 

pembiayaan antara Bank Islam dan nasabah dimana Bank Islam 

menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan 

peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan 

usahanya. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan 

pembiaaan adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri 

rumah tangga, dan perdagangan. 

d. Pembiayaan Musyarakah (MSA) 
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 Pembiayaan dengan akad syirkah. Adalah penyertaan Bank 

Islam sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana antara 

resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang 

dengan porsi penyertaan. 

e. Al-Ijarah  

 Merupakan talangan dana sepenuhnya kepada nasabah 

dalam rangka untuk  pengadaaan barang ditambah dengan 

keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran sewa tanpa 

diakhiri dengan pemilikan. Pembiayaan ini sama dengan 

pembiayaan leasing. Bank sebagai leasor memberikan kesempatan 

kepada nasabah untuk memperoleh manfaat dari barang yang 

disewa untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan nasabah 

akan membayar sejumlah uang pada waktu yang disepakati 

bersama. Apabila telah habis jangka waktunya, barang yang 

dijadikan sebagai obyek ijarah tersebut tetap menjadi milik bank. 

f. Bai‟u Takjiri 

 Merupakan pembiayaan penuh yang merupakan talangan 

dana untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang 

disepakati dengan sistem pembayaran sewa yang diakhiri dengan 

pemilikan. Prinsip pembiayaan ini hampir sama dengan sewa beli. 

Setelah habis pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang 
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ditentukan maka obyek atau barang yang disewa-belikan tesebut 

menjadi milik pihak nasabah. 

g. Pembiayaan Qardhul Hasan (QH) 

 Pembiayaan dengan akad ibadah. Adalah perjanjian 

pembiayaan antara Bank Islam dengan nasabah. Hanya nasabah 

yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman ini. Kegiatan yang 

dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan ini adalah pembiayaan 

yang terdesak dalam melakukan kewajiban-kewajiban non usaha 

atau pengusaha yang menginginkan usahanya bangkit kembali 

yang oleh karena ketidakmampuannya untuk melunasi kewajiban 

usahanya. 

h. Istishna 

 Pembiayaan istishna adalah pembiayaan berupa talangan 

dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa 

dengan pembayaran dimuka, dicicil atau tangguh bayar. Nasabah 

wajib mengembalikan talangan dana tersebut ditambah margin 

keuntungan bank secara mencicil sampai lunas dalam jangka waktu 

tertentu atau tunai sesuai dengan kesepakatan. Bank memperoleh 
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margin keuntungan  berupa selisih harga beli dari pemasok dengan 

harga jual bank kepada nasabah.
34

 

i. Salam 

 Pembiayaan salam, yaitu pembiayaan berupa talangan dana 

yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan 

pembayaran dimuka sebelum barang/jasa diantarkan/terbentuk. 

Nasabah berkewajiban mengembalikan talangan dan tersebut 

ditambah margin keuntungan bank secara mencicil sampai lunas 

dalam jangka waktu tertentu atau tunai sesuai dengan kesepakatan. 

Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli 

dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah.
35

 

4. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan 

 Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua 

kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan 

pembiayaan untuk tingkat mikro.
36

 Secara makro, pembiayaan 

bertujuan untuk: 

a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat 

akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat 
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mengaksesnya. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan 

taraf kehidupan ekonominya. 

b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk 

pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana 

tambahan ini dapat diperoleh melalui aktifitas pembiayaan. Pihak 

yang surplus dan menyalurkan kepada pihak yang minus dana, 

sehingga dapat tergulirkan. 

c. Meningkatkan produktifitas, artinya adanya pembiayaan 

memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan 

daya produksinya. Sebab upaya meningkatkan produksi tidak akan 

dapat terlaksanakan tanpa adanya dana. 

d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-

sektor tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti 

menambah dan membuka lapangan kerja baru. 

e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif 

mampu melakukan aktifitas-aktifitas kerja, berarti mereka akan 

memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan 

merupakan dari pendapatan masyarakat. Jika ini berhasil maka 

akan terjadi distribusi pendapatan. 
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 Ada pun sektor mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka 

untuk: 

a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka 

memiliki tujuan yang tinggi, yaitu memaksimalkan laba usaha 

untuk menghasilkan laba maksimal, maka perlu pendukung dana 

yang cukup. 

b. Upaya mamaksimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar 

mampu menghasilkan laba maksimal, maka para pengusaha harus 

mampu meminimalkan resiko. Resiko kekurangan modal dapat 

diatasi dengan pembiayaan. 

c. Pendayagunaan ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat 

dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam 

dengan sumber daya manusia serta sumber daya madal 

(pembiayaan). 

C. Konsep Qardhul Hasan 

1. Pengetian Qardhul Hasan  

 Qardh secara bahasa artinya adalah memotong. Dikatakan 

misalnya, “Saya melakukan qardh terhadap sesuatu dengan menggunakan 

gunting.” Qardh adalah sesuatu yang engkau berikan kepada seseorang 

yang suatu saat akan anda minta kembali. Seolah-olah engkau 



 40 

 

memotongnya dari harta milikmu. Pinjaman itu sendiri terkadang berupa 

harta, dan terkadang berupa kehormatan.
37

 

 Pengertian secara terminologi, antara lain dikemukakan oleh ulama 

hanafiyah. Menurutnya qardh adalah sesuatu yang diberikan seseorang 

dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi 

kebutuhannya. Sedangkan menurut ulama Malikiyah adalah suatu 

penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai iwadh(imbalan) 

atau tambahan dalam pengembaliannya.
38

 

 Bila pinjaman di berikan tanpa mensyaratkan apapun, selain 

mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu maka 

bentuk meminjamkan uang seperti ini disebut dengan qardh.39
 

 Pada hakikatnya, akad tabarru‟ adalah akad melakukan kebaikan 

yang mengharapkan balasan dari Allah semata. Itu sebabnya akad ini tidak 

bertujuan untuk mencari keuntungan komersial. Konsenkuensi logisnya, 

bila akad tabarru‟ dilakukan dengan mengambil keuntungan komersial, 

maka ia bukan lagi akad tabarru‟. Ia akan menjadi akad tijarah.
40

 

 Qardhul hasan adalah produk perbankan syariah untuk nasabah 

yang membutuhkan dan untuk keperluan mendesak dengan kriteria 

tertentu dan bukan untuk tujuan konsumtif. Pengembalian pinjaman 
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ditentukan dalam jangka waktu tertentu dan dapat dikembalikan sekaligus 

atau diangsur tanpa tambahan atas dana yang dipinjam.
41

 

2. Landasan Hukum 

a. Al-Qur‟an 

(1) Ayat yang pertama 

                      

     

“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah                 

pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-

gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia 

akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS. Al-Hadid: 

11)
42

 

Artinya: 

(2) Ayat yang kedua 
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“siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, 

pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan 

Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan 

pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang 

banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan 

(rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”
43

 

Artinya: 

b. Al-Hadits 

1) Hadits yang pertama 

ًِ َوَسهََّم قَاَل َما ِمْه ُمْسهٍِم ٌُْقِرُض ُمْسهًِما  ٍْ ًَّ َصهَّى هللاُ َعهَ َعِه اْبِه َمْسُعْىٍد أَنَّ انىَّبِ

ةً. ٍِْه إَِّلَّ َكاَن َكَصَدقَتِهَا َمرَّ تَ  قَْرًضا َمرَّ

Ibnu Mas‟ud meriwayatkan bahwa Nabi Saw berkata: “Bukan seorang 

muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali 

yang satunya adalah (senilai) sedekah”. (HR. Ibnu Majah no. 2421, 

kitab Al- Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi)
44

  

2) Hadits yang kedua 

ًِ َوَسهَّمَ َعْه أَوَِس ْبِه َمانٍِك قَاَل: قَاَل َرُسْىُل هللاِ  ٍْ ٍْهتَ أُْسِرَي  َصهَّى هللاُ َعهَ ٌُْت نَ َرأَ

َدقَتُ بَِعْشِر أَْمثَانِها وانقَْرُض بِثََماوٍَِتَ َعَشَر فَقُْهُت  بًِ عهى بَاِب انَجىَِّت َمْكتُْىبَا انصَّ
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ِعْىديُ  َو ْسأَُل  ٌَ ِئَم  ا َقتُ قال ألن انسَّ َد ْفَضُم ِمَه انصَّ َأ ُم ما َباُل انقَْرِض  ٌْ ِجْبِر ا ٌَ

 ْقِرُض إَّلَّ ِمْه َحاَجٍت.وانُمستَْقِرُض َّل ٌَْستَ 

Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, “Aku melihat pada 

waktu malam di-isra‟-kan, pada pintu surge tertulis: sedekah 

dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku 

bertanya, „wahai jibril, mengapa qardh lebih utama dari 

sedekah?‟ Ia menjawab, „karena peminta-minta sesuatu dan ia 

punya, dedangkan yang meminjam tidak akan minjam kecuali 

karena keperluan‟.” (HR. Ibnu Majah no. 2422, kitab Al- Ahkam; dan 

Baihaqi)
45

  

 Setelah kita memberikan pinjaman kepada seseorang 

(saudaranya), hendaklah pinjaman tersebut mengandung unsur 

kebaikan, begitu juga apabila pinjaman tersebut telah jatuh tempo. 

Ber-ihsan dalam menagih hutang (qardh), adakalanya dilakukan 

dengan menganggapnya lunas, semua maupun sebagiannya, atau 

dengan mengundurkan waktu pembayaran tersebut yang telah jatuh 

tempo, atau pun dengan mengurangi berbagai persyaratan 

pembayaran yang telah memberatkan. 
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c. Al-Ijma‟ 

 Para ulama telah menyepakati bahwa qardh boleh 

dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang 

tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak 

ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutukan. 

Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari 

kehidupan di dunia ini. Dan Islam adalah agama yang sangat 

memerlukan segenap kebutuhan umatnya.
46

 

3. Rukun dan Syarat 

 Adapun Rukun dari akad qard atau qardhul hasan yang harus 

dipenuhi dalam transaksi ada beberapa:
 47

 

a. Pelaku akad, yaitu muqtaridh (peminjam), pihak yang 

membutuhkan dana, dan muqridh (pemberi pinjaman), pihak yang 

memiliki dana. 

b. Objek akad, yaitu qardh (dana) 

c. Tujuan, yaitu „iwad atau countervalue berupa pinjaman tanpa 

imbalan. 

d. Shighah, yaitu ijab dan qabul. 

                                                 
 

46
 Nurul Huda, Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teroritis dan 

Praktis, (Jakarta: Kencana 2010) Ed. 1 Cet. 1 h. 60. 

 
47

 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008) Ed. 

1, Cet. 2, h. 48. 



 45 

 

 Sedangkan syarat dari akad qard atau qardhul hasan yang harus 

dipenuhi dalam transaksi, yaitu:
48

 

a. Kerelaaan kedua belah pihak. 

b. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.
 
 

4. Sumber Dana 

 Sifat qardh tidak memberikan keuntungan finansial. Karena itu, 

pendanaan qardh diambil menurut kategori berikut:
49

 

a. Qardh yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara 

cepat dan berjangka pendek, dapat diambil dari modal bank. 

b. Qard yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan 

keperluan sosial dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan 

sedekah, dan juga dari pendapatan bank yang dikategorikan seperti 

jasa di bank koresponden yang konvensional, Bungan atas jaminan 

L/C di bank asing, dan sebagainya. 
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5. Aplikasi dalam Lembaga Keuangan 

 Apalikasi qardh biasanya diterapkan dalam empat hal:
50

 

a. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji 

diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran 

biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum 

keberangkatan ke haji. 

b. Sebagai pinjaman tunai (cash advanced) dari produk kartu kredit 

syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang 

tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan 

sesuai waktu yang ditentukan. 

c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dimana menurut 

perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi 

pembiayaan dengan skema jual-beli, ijarah atau bagi hasil. 

d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank 

menyediakan fasilitas ini untuk  memastikan terpenuhinya 

kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya 

secara cicilan melalaui pemotongan gajinya. 
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6. Manfaat Qardh 

 Manfaat yang didapat oleh bank dan dari transaksi qardh 

yaitu:
51

 

a. Bagi Bank 

1) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana termasuk dalam 

rangka pelaksanaan fungsi sosial bank. 

2) Peluang bank untuk mendapatkan fee dari jasa lain yang 

disertai dengan  pemberian fasilitas qardh. 

b. Bagi Nasabah 

1) Sumber pinjaman yang bersifat non komersial. 

2) Sumber pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana 

talangan antara lain terkait dengan garansi dan 

pemgambilalihan kewajiban. 
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7. Ketentuan dan Sanksi 

 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam al-qardh adalah:
52

 

a. Ketentuan al-qardh: 

1) Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah 

(muqtaridh) yang memerlukan. 

2) Nasabah al-qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang 

diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. 

3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. 

4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana 

dipandang perlu. 

5) Nasabah al-qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) 

dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam 

akad 

6) Jika nasabah tidak mengembalikan sebagian atau seluruh 

kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah 

memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: 

(a) Memperpanjangkan jangka waktu pengembalian, atau 

(b) Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya. 
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b. Sanksi: 

1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan 

mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan 

karena ketidakmapuannya, LKS dapat menjatuhkan saksi 

kepada nasabah. 

2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud 

butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan sanksi 

kepada nasabah, dan 

3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus 

memenuhi kewajiban secara penuh. 

 

 

 


