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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Agama Islam adalah risalah yang diturunkan Tuhan kepada 

Muhammad saw berbagai petunjuk dan pedoman yang mengandung 

hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan 

tata cara kehidupan manusia dengan Khaliknya, manusia dengan manusia 

lainnya dan manusia dengan alam.
1
 Islam menganjurkan kepada seluruh 

umat manusia untuk saling tolong menolong dengan berdasar pada rasa 

tanggung jawab bersama, jamin menjamin, dan tanggung menanggung 

dalam hidup bermasyarakat dapat menegakkan nilai-nilai keadilan dan 

menghindari praktek-praktek penindasan dan pemerasan begitu halnya 

dengan dunia bisnis. 

 Dunia bisnis merupakan dunia yang paling ramai dibicarakan 

diberbagai forum, baik yang bersifat nasional maupun internasional. 

Ramainya pembicaraan masalah ini disebabkan, salah satu tolok ukur 

kemajuan suatu negara adalah kemajuan ekonominya dan tulang punggung 

dari kemampuan ekonomi adalah dunia bisnis. Salah satu kegiatan dunia 

bisnis adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang 

memegang peranan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan akan 
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dana. Hal ini disebabkan perusahaan keuangan memang bidang utama 

usahanya adalah menyediakan fasilitas pembiayaan dana bagi perusahaan 

lainnya dan hampir tidak ada bidang usaha yang tidak memerlukan dana. 

Dana merupakan masalah pokok yang selalu ada dan selalu muncul dalam 

setiap usaha. 

 Usaha keuangan yang dilaksanakan oleh perusahaan yang bergerak 

dibidang keuangan atau yang sering kita sebut dengan lembaga keuangan. 

Definisi secara umum yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah 

setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, 

menyalurkan dana atau kedua-duanya. Artinya kegiatan yang dilakukan 

oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah 

kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan  dana atau 

kedua-duanya menghimpun dana dan menyalurkan dana.
2
  

 Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan 

usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga 

keuangan dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai 

skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau melakukan 

kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, dimana 

kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi 

perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.
3
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 Perkembangan perekonomian Thailand pada saat ini, khususnya 

dalam sektor jasa menciptakan sebuah persaingan, tidak hanya pada 

lembaga keuangan perbankan namun juga sektor lembaga keuangan non 

bank (LKNB). Sektor LKNB saat ini telah mengalami persaingan yang 

sangat ketat, ditandai dengan banyaknya bentuk kreativitas dan inovasi 

bersaing yang dilakukan lembaga-lembaga keuangan non bank seperti 

leasing, asuransi, koperasi maupun LKNB lainnya dalam menarik 

nasabah. Salah satu contoh LKNB di selatan Thailand yang aktif 

memunculkan produk baru dalam menarik nasabah adalah Koperasi Islam 

Ibnu Affan Berhad. 

 Koperasi Islam Ibnu Affan Berhad adalah salah satu jenis koperasi 

syariah di selatan Thailand yang telah berdiri selama 25 tahun sehingga 

memiliki  13 cabang dengan tujuan agar umat Muslim terhindar dari 

praktek riba. Menurut laporan tahunan, pada tahun 2015 Koperasi Islam 

Ibnu Affan Berhad memiliki nasabah berjumlah 80.500 orang.
4
  

 Peningkatan jumlah nasabah tentunya sangat mengembirakan, 

karena minat masyarakat terhadap produk koperasi berbasis syariah mulai 

bertumbuh secara pesat. Masyarakat yang beragama Islam mulai 

memandang harta benda adalah titipan Allah yang dalam pengelolaannya 
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harus berlandaskan pada ajaran Islam. Adapun produk-produk Koperasi 

Islam Ibnu Affan Berhad sebagai berikut:
5
 

1. Hun Smachik (Saham Keanggotaan) 

2. Hun Khrong Kan (Saham Proyeksi) 

3. Smud Khu Fak Wadiah (Tabungan Wadiah) 

4. Banchi Ngen Fak Mudharabah (Tabungan Mudharabah) 

5. Banchi Ngen Fak Kongthun Haj (Tabungan Dana Haji) 

6. Sinchea Chukchen (Pembiayaan Darurat) 

7. Sinchea Thuapai (Pembiayaan Biasa) 

8. Kongthun Takaful (Dana Takaful) 

9. Kongthun sawadikan (Dana Kebajikan) 

10. Kongthun Zakat (Dana Zakat) 

11. Kongthun Phea Semsang Khrobkhrua (Dana Peningkatan Pembinaan 

Keluarga) 

 Adapun produk yang akan diteliti adalah Kongthun Phea Semsang 

Khrobkhrua (Dana Peningkatan Pembinaan Keluarga) atau dana 

walimahan,  merupakan salah satu produk dari Koperasi Islam Ibnu Affan 

Berhad yang bertujuan untuk membantu anggota koperasi dalam 

mempersiapkan biaya pernikahan dengan lebih mudah. Pihak Koperasi 

akan memberikan pembiayaan qardhul hasan dari dana tersebut kepada 
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nasabah dengan jumlah maksimal ฿ 100.000,- (Rp. 35.000.000,-) per 

orang yang telah memenuhi syaratnya.
6
  

 Pembiayaan Qardhul hasan dalam dana walimahan ini berlandasan 

syariah firman Allah: 

                                     

 

 Artinya: “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.”
7
 

     (QS. Al-Hadid : 11) 

 Ayat di atas menjelasakan bahwa sesungguhnya qardh merupakan 

salah satu jenis pendekatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan 

merupakan jenis muamalah yang bercorak ta’awun (pertolongan) kepada 

pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya tanpa mengharapkan imbalan 

dari pihak tersebut. Dan konsep dari ayat ini telah dipraktekkan oleh 

Koperasi Islam Ibnu Affan Berhad. 

 Menurut hasil wawancara Pimpinan Koperasi Islam Ibnu Affan 

Berhad Cabang Narathiwat, pada tahun 2013 di Cabang Narathiwat 
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terdapat anggota koperasi yang meminjam dana Walimahan berjumlah 1 

orang, tahun 2014 berjumlah 2 orang, dan tahun 2015 berjumlah 2 orang.
8
 

Dari laporan-laporan tersebut menunjukkan bahwa nasabah yang telah  

meminjam uang dari dana tersebut tidak meningkat secara signifikan.   

 Biasanya Pembiayaan qardhul hasan yang ditawarkan lembaga 

keuangan syariah adalah untuk kebutuhan produktif dan memiliki plafon 

yang kecil. Akan tetapi Koperasi Islam Ibnu Affan Berhad Cabang 

Narathiwat menawarkan pembiayaan qardhul hasan seperti yang 

dijelaskan di atas, memiliki plafon yang sangat besar dan merupakan 

pembiayaan konsumtif. Adapun jumlah nasabah yang telah  meminjam 

pembiayaan qardhul hasan pada Kongthun Phea Semsang Khrobkhrua 

(Dana Peningkatan Pembinaan Keluarga) Koperasi Islam Ibnu Affan 

Berhad Cabang Narathiwat sangat minim, yang seharusnya peminat 

pembiayaan ini lebih banyak ketimbang pembiayaan lainnya, karena 

Pembiayaan qardhul hasan adalah Pembiayaan lunak atau pemberian 

pinjaman sukarela kepada nasabah tanpa mengambil keuntungan. Dan 

mengapa peminat koperasi ini sangat minim. Atas dasar inilah penelitian 

ini perlu untuk diteliti dengan judul “MEKANISME PEMBIAYAAN 

QARDHUL HASAN PADA “KONGTHUN PHEA SEMSANG 

KHROBKHRUA (DANA PENINGKATAN PEMBINAAN 
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KELUARGA)” DI KOPERASI ISLAM IBNU AFFAN BERHAD 

CABANG NARATHIWAT SELATAN THAILAND”. 

B. Batasan Masalah  

 Agar penelitian ini mendapatkan data yang lebih valid dan 

mendalam tentang inti permasalahan, maka pembahasan dalam tulisan ini 

lebih difokuskan pada mekanisme pembiayaan qardhul hasan pada 

“Kongthun Phea Semsang Khrobkhrua (Dana Peningkatan Pembinaan 

Keluarga)”  di Koperasi Islam Ibnu Affan Berhad Cabang Narathiwat 

Selatan Thailand. 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang 

akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan Qardhul Hasan pada “Kongthun 

Phea Semsang Khrobkhrua” (Dana Peningkatan Pembinaan Keluarga) 

di Koperasi Islam Ibnu Affan Berhad cabang Narathiwat Selatan 

Thailand? 

2. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap “Kongthun 

Phea Semsang Khrobkhrua” (Dana Peningkatan Pembinaan Keluarga) 
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di Koperasi Islam Ibnu Affan Berhad cabang Narathiwat Selatan 

Thailand? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan Qardhul 

Hasan   pada “Kongthun Phea Semsang Khrobkhrua” (Dana 

Peningkatan Pembinaan Keluarga) di Koperasi Islam Ibnu Affan 

Berhad cabang Narathiwat. 

b. Untuk mengetahui apa faktor-faktor pendukung dan penghambat 

terhadap pembiayaan Qardhul Hasan   pada “Kongthun Phea 

Semsang Khrobkhrua” (Dana Peningkatan Pembinaan Keluarga) di 

Koperasi Islam Ibnu Affan Berhad cabang Narathiwat. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai bahan kajian dan rujukan untuk menambah khazanah ilmu 

pengetahuan dalam bidang lembaga keuangan non bank yaitu 

koperasi syariah 

b. Untuk menambah wawasan penulis tentang pembiayaan Qardhul 

Hasan   pada “Kongthun Phea Semsang Khrobkhrua” (Dana 

Peningkatan Pembinaan Keluarga) di Koperasi Islam Ibnu Affan 

Berhad cabang Narathiwat. 
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c. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan studi pada 

program Strata Satu (S1) pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas 

Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau Pekanbaru. 

E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Koperasi Islam Ibnu Affan Berhad 

cabang Narathiwat yang berlokasi di Jl. Phnason  No. 63/3, Sub-distrik 

Bang Nak, Distrik Muang, Provinsi Narathiwat, Kode Pos 96000, 

Selatan Thailand. Alasan peneliti mengambil lokasi ini karena lokasi 

ini merupakan lokasi terjangkau dan peneliti sudah mengenalnya dengan 

baik dan masalah tersebut belum pernah diteliti di tempat yang 

bersangkutan. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek penelitian adalah Pimpinan dan Karyawan Koperasi Islam 

Ibnu Affan Berhad cabang Narathiwat. 

b. Objek Penelitian adalah mekanisme pembiayaan qardhul hasan 

pada “Kongthun Phea Semsang Khrobkhrua” di Koperasi Islam 

Ibnu Affan Berhad Cabang Narathiwat Selatan Thailand 
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3. Populasi dan Sampel 

 Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 5 orang yang 

terdiri dari 1 orang Pimpinan, 1 orang Teller, 1 orang Akuntan, 1 orang 

Account Officer, dan 1 orang petugas Administrasi Pembiayaan. 

Karena sedikitnya jumlah populasi, maka penulis mengambil semua 

populasi untuk di jadikan sampel dengan teknik total sampling (total 

keseluruhan). 

4. Sumber Data 

 Untuk melengkapi penelitian ini, maka penulis mengunakan  

sumber data yang meliputi dua kategori, yaitu: 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi 

penelitian, yakni 5 orang responden. 

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui 

pengamatan langsung terhadap lokasi penelitian. 

b. Wawancara, yaitu suatu metode data yang dilakukan dengan tanya 

jawab penulis terhadap manager cabang dan karyawan Koperasi 

Islam Ibnu Affan Berhad cabang Narathiwat. 
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c. Studi dokumen, yaitu pengumpulan data-data, dokumen-dokumen 

dari Koperasi Islam Ibnu Affan Berhad cabang Narathiwat. 

d. Studi pustaka, yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku dan 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. 

6. Metode Analisis Data 

 Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis Deskriptif Kualitatif, yaitu di mana setelah data dikumpulkan 

kemudian dilakukan penganalisisan secara kualitatif dan dan diuraikan 

antara satu data dengan data yan lainnya sedemikian rupa sehingga 

diperoleh gambaran umum yang utuh tentang masalah yang diteliti. 

7. Metode penulisan 

 Agar dalam penelitian ini sesuai dengan cara yang telah 

ditentukan, selanjutnya penelitian ini ditulis dengan menggunakan 

metode sebagai berikut: 

a. Deduktif yaitu mengambil pengertian atau peristiwa dari yang 

bersifat umum kemudian diolah dan di simpulkan menjadi khusus. 

b. Induktif yaitu mengambil keputusan atau peristiwa yang khusus 

kemudian disimpulkan selanjutnya dianalisis dengan teliti menjadi 

umum. 
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c. Deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti 

sesuai dengan yang diperoleh. Kemudian dianalisis sesuai dengan 

masalah tersebut. 

F. Sistematika Penulisan 

 Agar penelitian ini mudah dipahami, maka penulis perlu menyusun 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, metode penelian dan sistematika penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM KOPERASI ISLAM IBNU 

AFFAN BERHAD 

Gambaran umum Koperasi Islam Ibnu Affan Berhad, yang 

terdiri dari sejarah berdirinya, lokasi penelitian, visi dan 

misi, tujuan, logo, motto, keanggotaan Koperasi, produk-

produk dan struktur organisasi. 
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BAB III LANDASAN TEORITIS 

Bab ini menguraikan tentang pengertian mekanisme, 

konsep pembiayaan yang terdiri dari pengertiannya, 

prinsip-prinsipnya, macam-macam pembiayaan, tujuan dan 

fungsinya, dan konsep qardhul hasan yang terdiri dari 

pengertiannya, landasan hukumnya, rukun dan syaratnya 

 , sumber dana, aplikasi dalam lembaga keuangan, manfaat 

dan ketentuan dan sanksinya.  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana mekanisme 

pembiayaan Qardhul Hasan  pada Kongthun Phea 

Semsang Khrobkhrua (Dana Peningkatan Pembinaan 

Keluarga) dan faktor-faktor pendukung dan penghambat 

terhadap pembiayaan tersebut pada Koperasi Islam Ibnu 

Affan Berhad Cabang Narathiwat Selatan Thailand  

BAB V PENUTUP 

Bab ini penulis sajikan kesimpulan yang diperoleh dari 

hasil penelitian dan saran. 

 

 


