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BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Akuntansi Syariah

A. Pengertian Akuntansi Syariah

Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh

Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani semua aktivitas

hidupnya didunia. Jadi akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses

akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah

ditetapkan Allah SWT. Oleh karena itu akuntansi syariah diperlukan untuk

mendukung kegiatan yang harus dilakukan sesuai syariah, karena tidak

mungkin tidak dapat menerapkan akuntansi yang sesuai dengan syariah

jika transaksi yang dicatat oleh proses akuntansi tersebut tidak sesuai

dengan syariah.(Sri Nurhayati dkk : 2011).

B. Prinsip dalam Akuntansi Syariah

Nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran selalu melekat dalam

sistem akuntansi syari’ah. Ketiga nilai tersebut tentu saja telah menjadi prinsip

dasar yang universal dalam operasional akuntansi syari’ah. Adapun makna  yang

terdapat dalam surat Al-Baqarah 282:

(1) Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban (accountability) merupakan

konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim.
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Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsepamanah. Bagi

kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia

dengan sag Khaliq mulai dari alam kandungan. Manusia diciptakan

oleh Allah sebagai khalifah dimuka bumi. Manusia dibebani amanah

oleh Allah untuk menjalankan fungsi-fungsi kekhalifahannya. Inti

kekhalifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah.

Banyak ayat Al-quran yang menjelaskan tentang proses

pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah di muka

bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu

yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan

pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada

pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawabannya biasanya

dalam bentuk laporan akuntansi.

(2) Prinsip Keadilan

Jika ditafsirkan lebih lanjut, surat Al-Baqarah 282

mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip

keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam

etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang

secara inheren melekat dalam fitrah manusia yang pada dasarnya harus

berbuat adil . Dalam konteks akuntansi, menegaskan, kata adil dalam

surat Al-Baqarah 282, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap

transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar.



15

Misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar Rp. 100 juta maka

akuntansi (perusahaan akan mencatatnya dengan jumlah yang sama;

Dengan kata lain, tidak ada window dressing dalam praktik akuntansi

perusahaan.

Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi

akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: Pertama adalah berkaitan

dengan praktik moral, yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang

sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang

disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua,

kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai

syariah.

(3) Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan

prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi kita akan

selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran dan

pelaporan. Aktivitas dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan

pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan

dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi

ekonomi. Kebenaran dalam Al-Quran tidak diperbolehkan untuk

dicampur adukkan dengan kelebathilan. Namun, barangkali ada

pertanyaan dalam diri kita, siapakah yang berhak menentukan

kebenaran? Untuk hal ini tampaknya kita masih terkendala, namun

sebagian muslim, selayaknya kita tidak risau atas hal tersebut. Sebab
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Al-Qur’an telah menggariskan, bahwa ukuran, alat atau instrumen

untuk menetapkan kebenaran tidaklah berdasarkan nafsu.

2.2 Bank Syariah

A. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah terdiri dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank

bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara

keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak

yang kekurangan dana. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan

yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana

dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan

lainnya sesuai dengan huku islam. Selain itu,bank syariah biasa disebut

Islamic banking atau interestfee banking, yaitu suatu sistem perbankan

dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan system bunga

(riba), spekulasi (maisir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan

(gharar) (Ali Z: 2010).

Di indonesia, syetem keuangan yang diakui adalah dual banking

system yaitu system konvensional (berdasarkan alquran dan sunnah).

Walaupun sama-sama mengelola uang, namun kedua system yang

diterapkan tersebut memiliki perbedaan yang amat besar dalam

pandangan agama samawi (bukan hanya islam), kedua system tersebut

mengakibatkan antara halal dan haram terhadap transaksi yang

dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, maka sangat penting untuk semua

pihak mengetahui bagaimana penerapan system syariah yang
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sebenarnya. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak dari

kalangan masyarakat bahkan dari akademi muslim yang masih

menganggap sama antara bank syariah dan bank konvensional. Untuk

mengantisipasi anggapan ini MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa

praktek bunga bank tidak sama dengan riba dan riba adalah haram (Qs.

2:275 dan 278-279) (Nurnasrina: 2012).

Soemitro, 2010 mengatakan bahwa Bank Syariah bukan sekedar

bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian

kesejahteraan. Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik bank

syariah: Penghapusan riba, pelayanan kepada kepentingan publik dan

merealisasikan sasaran sosio-ekonomi islam, bank syariah bersifat

universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank

investasi, bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati

terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan

modal, karena bank komersial syariah menerapkan profit and loss

sharing dalam konsinyasi, ventura, bisnis atau industri, bagi hasil

cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha,

dan kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi

kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen bank sentral

berbasis syariah.

Dasar-dasar suatu akad yang menjadi pilar dalam operasional

perbankan syariah, sebenarnya telah mendapatkan pengaturan. Namun

demikian masih dibutuhkan adanya tindakan manusia agar konsep yang
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ada dapat diimplementasikan. Salah satu contoh kemajuan besar dalam

hal muamalah adalah munculnya keinginan dari sebagian besar umat

islam untuk menjalankan agamanya (Islam) secara kaffah, termasuk

dibidang ekonomi islam. Hal ini tampak dalam dunia perbankan yang

mendasarkan kegiatan operasional usahanya berdasarkan prinsip-

prinsip syariah, sehingga kita kenal adanya bank syariah (islamic

banking) (Anshori,  2009).

Perkembangan pertumbuhan bank syariah juga telah diikuti oleh

perkembangan jaringan kantor perbankan syariah.pada bulan 2009,

jumlah BUS adalah sebanyak 5 peruahaan, sedangkan jumlah UUS

sebanyak 26 unit, dan BPRS sebanyak 132 perusahaan.

Sejak bulan desember 2008, bank syariah yang beroperasi di

Indonesia bertambah dua perusahaan,yaitu PT bank Syariah Bukopin

yang merupakan konversi anak perusahaan Bank Bukopin dan UUS

Bukopin, dan PT Bank Syariah BRI yang merupakan konversi UUS

BRI yang menjadi BUS. Sebelumnya, hanya ada tiga bank syariah,

yaitu PT Bank Muamalat, PT BSM, dan PT Bank Syariah Mega

Indonesia.(Yaya; dkk,  2009).

Dalam hal strategi pengembangan perbankan syariah dan produk-

produknya, Indonesia memilih pendekatan yang bertahap dan

berkesinambungan (gradual and sustainable) yang sesuai syariah dan

tidak mengadopsi akad-akad yang kontroversial. Pendekatan yang

bertahap dan berkesinambungan memungkinkan perkembangan yang
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sesuai dengan keadaan dan kesiapan pelaku tanpa dipaksakan serta

membentuk sistem yang kokoh dan tidak rapuh. Sementara itu,

pendekatan yang berhati-hati yang sesuai dengan prinsip syariah

menjamin produk-produk yang ditawarkan terjamin kemurnian Syariah-

nya dan dapat diterima masyarakat luas dan dunia internasional

(Ascarya : 2008).

Dukungan dari aspek hukum dan perundang-perundangan

menjadikan pertumbuhan lembaga keuangan syariah semakin pesat

karena telah memiliki landasan dan kepastian hukum yang jelas.

Disamping itu, sektor keuangan syariah lain juga berkembang, seperti

lembaga pembiayaan syariah.

Tabel I.1

Penyaluran Dana Pada Bank Syariah

Prinsip Pembiayaan

Jual beli Murabahah

Istisna’

Salam

Bagi hasil Mudharabah

Musyarakah

Sewa-menyewa Ijarah

Ijarah Muntahiya bittamllik

Akad Pelengkap Hiwalah

Rahn

Qardh

Wakalah

Kafalah

Sumber: PT. Bank BNI Syariah Cabang pekanbaru



20

Salah satu pertanyaan yang sering terlontar dalam kajian islam

tentang bank syariah adalah adanya orang kafir yang bekerja dibank

syariah. Pertanyaan ini menggelitik hati penulis untuk menyampaikan

bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah karena hal ini adalah

muamalah manusia dengan manusia yang punya agama dan mudah-

mudahan ini bisa menjadi pembuka pintu hidayah agar mereka bisa

mengenal islam. Jadi, bank syariah adalah suatu sistem perbankan yang

dikembangkan berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan prinsip syariah

adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan

fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan

dalam penetapan fatwa di bidang syariah (dalam hal ini MUI) (Al Jambi

Abu Muhammad DK :2013).

Dalam perbankan syariah ada beberapa akad yangdigunakan

diantaranya : wadi’ah, mudharabah, murabahah, salam, istishna,

qardh, ijarah, hawalah, kafalah.

1) wadi’ah adalah akad penitipan barang  atau uang antara pihak

yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi

kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan,

keamanan, serta kebutuhan barang atau uang.

2) Mudharabah dalam mnghimpun dana adalah akad kerjasama

antara pihak pertama (nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak

kedua (Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana
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dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan

yang dituangkan dalam akad.

3) Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih

untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak

memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan

akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian

ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

4) Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan

menegaskan harga belinya kepada pembseli dan pembeli

membayar dengan harga yang lebih sesuai keuntungan yang

disepakati.

5) Salam adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara

pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih

dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

6) Istishna adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk

pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan

persyaratn tertentu yang disepakati pemesan atau pembeli

(mustashni) dengan penjual atau pembuat (shani).

7) Qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan

ketentuan bahwa nasabah wajib menegembalikan dana yang

diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

8) Ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka

memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau
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jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan

kepemilikan barang.

9) Hawalah adalah akad pengalihan hutang dari pihak yang

berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau

membayar.

10) kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu

puhak kepada pihak lain, dimana pemberi jaminan bertanggung

jawab atas pembayarn kembali utang yang menjadi hak

penerima jaminan.

B. Prinsip Bank Syariah

Prinsip syariah menurut undang-undang Republik Indonesia no. 21

tahun 2008 adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki

kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Bank syariah pada dasarnya menerapkan prinsip bagi hasil dimana

dalam prinsip ini:

1) Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad

dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi;

2) Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah

keuntungan yang diperoleh;

3) Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan

peningkatan jumlah pendapatan;

4) Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil;
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5) Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang

dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan

maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah

pihak;

Adapun hal-hal yang harus dimiliki oleh pegawai bank yaitu:

1) Shiddiq, memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan

dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai

ini pengelolaan diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang

meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).

2) Tabligh, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan

mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa

perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya

mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus

mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna

jasa perbankan syariah.

3) Amanah, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran

dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (shahibul

maal) sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan

pihak pengelola dana investasi (mudharib).

4) Fathanah, memastikan bahwa pegelolaan bank dilakukan secara

profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan

maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk

didalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatn dan

kesantunan (ri’ayah) serta penuh rasa tanggung jawab (mas’uliyah).
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2.3 Pembiayaan (Akad)

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamaan

dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak

lain yang diwajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

(Kasmir, 2003 : 102).

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal

sebagai  berikut Syafi’i Antonio  (2001)

1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik

usaha produksi, perdagangan atau investasi.

2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk

memenuhi kebutuhan konsumsi.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua

hal :

1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan :

(a) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil

produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau

mutu hasil produksi; dan

(b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari

suatu barang.

2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang- barang

modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan

itu.
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2.4 Akad Qardh

A. Pengertian akad Qardh

Menurut Antonio (2001:131) mengemukakanal-qardh adalah

pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta

kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan

imbalan.

Menurut bahasa  Al-Qardh  berasal dari kata yang berarti  Al-qit’u

yaitu cabang atau potongan. Secara umum  Al-Qardh adalah pemberian

harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan

kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. (Antonio,

2001:131).

Menurut istilah  Qardh  adalah harta yang diberikan oleh seseorang

(Muqridh) kepada yang membutuhkan (Muqtaridh), yang kemudian

sipeminjam akan  mengembalikannya setelah mampu. Sedangkan mazhab

Maliki, Syafii, dan Hambali berpendapat, diperbolehkan melakukan

Qardh atas semua harta yang bisa dijualbelikan obyek salam, baik itu

ditakar atau ditimbang, seperti emas, perak dan makanan atau dari harta

yang bernilai, seperti barang-barang dagangan, binatang dan sebagainya.

Aplikasi  Qardh dalam perbankan salah satunya sebagai pinjaman dana

talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan

untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan

melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji. (Sudarsono, 2007:75).
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Perjanjian  Qardh  adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian

Qardh, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada pihak

lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman

tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama

ketika pinjaman itu diberikan.  Qardh  termasuk produk pembiayaan yang

disediakan oleh bank, dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil

keuntungan berapapun darinya dan hanya diberikan pada saat keadaan

emergency. Bank terbatas hanya dapat memungut biaya administrasi dari

nasabah. Nasabah hanya berkewajiban membayar pokoknya saja.

(Widyaningsi, 2005:159).

Landasan hukum qardh sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadist. Firman

Allah SWT, yaitu surat Al Baqarah ayat 245:








Artinya : 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.

Pada prinsipnya, disyari’atkannya hutang piutang adalah untuk

menolong sesama agar bisa keluar dari kesulitan hidup yang dialami.

Dengan memberikan hutang kepada orang lain, maka baik secara langsung

atau tidak telah meringankan beban orang lain.
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Transaksi Qardh diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadist

riwayat Ibnu Majah dan ijma’ ulama. Sungguh pun demikian, Allah SWT

kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “Agama Allah”

1. Al-Hadist

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).

B. Dasar Pengaturan

Pinjaman qardh diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada

saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari meminjam atas qardh yang

dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya.(PSAK 59:

Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 142).

C. Rukun dan Syarat Al-qardh

Menurut Wijono (2005:29) rukun Al-qardhterdiri dari:

1. Rukun Al-qardh

a. Rukun Al-Qardhpihak yang meminjam (muqtaridh)

b. Pihak yang memberikan pinjaman

c. Dana (Qardh)

d. Ijab qabul (Sighat)

2. Syarat Al-qardh

a. Qardh atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki

manfaat.

b. Adanya ijab qabul,seperti halnya dengan jual beli.
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Setiap akad dalam perpindahan hak guna pakai/hak milik harus

merupakan barang yang bermanfaat, harus ada ijab qabul antara

peminjam dengan yang meminjamkan.

D. Aplikasi Dalam Perbankan

Menurut Sudarsono, (2007:76) mengemukakan qardh adalah pinjaman

uang. Aplikasi qardh dalam perbankan diantaranya:

1. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan

pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya

perjalanan haji. Digunakan modal bank yang bersumber dari zakat,

infak, sedekah.

2. Sebagai pinjman 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.

3. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil atau membantu sektor

sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini dikenal suatu produk

khusus yaitu Al-Qardh Al-Hasan.

4. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank  menyediakan

fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank.

Pengurus bank akan mengembalikan secara cicilan melalui

pemotongan gajinya.

5. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia

tidak bias menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk

deposito.
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E. Manfaat Al-Qardh

Menurut Antonio, (2001:134) manfaat dari Al-qardh, diantaranya:

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk

mendapatkan talangan jangka pendek.

2. Al-Qardh Al-Hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara

bank syariah dengan bank konvensional yang didalamnya terkandung

misi sosial, di samping misi komersial.

3. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini meningkatkan  citra baik dan

meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

F. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Pembiayaan Al-Qardh

FATWA

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

NO: 19/DSN-MUI/IV/2001

Tentang

AL-QARDH



Dewan Syari'ah Nasional setelah Menimbang :

a. Bahwa Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) di samping sebagai

lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang

dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal;

b. Bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat

dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip al-Qardh,

yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa
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nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS

pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.

c. Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syari’ah Islam, DSN

memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad al-Qardh untuk

dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT, antara lain:






Artinya : "Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak
secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara
tertulis..." (QS. al-Baqarah [2]: 282).











Artinya : “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu…” (QS.
al-Ma’idah [5]: 1).







Artinya : “Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah
tangguh sampai ia berkelapangan…” (QS. al-Baqarah [2]: 280)

3. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:

19 Al-Qardh 2 Dewan Syariah Nasional MUI “Orang yang
melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan
melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa
menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR.
Muslim).
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“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah
suatu kezaliman…” (HR. Jama’ah).

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu
menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya”(HR.
Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad).

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik
dalam pembayaran utangnya” (HR. Bukhari).

4. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang
haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka
kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yang haram.”

5. Kaidah fiqh:

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang
berpiutang, muqridh) adalah riba.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah

Nasional pada hari Senin, 24 Muharram 1422 H/18 April 2001 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG AL-QARDH

Pertama : Ketentuan Umum 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.
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3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

19 Al-Qardh 3 Dewan Syariah Nasional MUI

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 dapat mengembalikan sebagian atau seluruh

kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah

memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:

a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau

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

Kedua : Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan

sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-

mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.

2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1

dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.

3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi

kewajibannya secara penuh.

Ketiga : Sumber Dana

Dana al-Qardh dapat bersumber dari:

a. Bagian modal LKS;

b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan

c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya

kepada LKS.
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Keempat : 1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya

atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya

dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai

kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan

disempurnakan sebagaimana mestinya.

G. Perlakuan Akuntansi (Berdasarkan PAPSI dan PSAK 59)

1. Pengakuan dan Pengukuran

a. Pinjaman qardh diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat

terjadinya.

b. Pengenaan biaya administrasi diakui sebagai pendapatan operasi

lainnya.

c. Penerimaan imbalan diakui sebagai pendapatan operasi lainnya

sebesar jumlah yang diterima.

2. Penyajian

Pinjaman qardh yang bersumber dari intern bank, disajikan dalam

neraca bank pada pos pinjaman qardh, sedangkan yang bersumber dari

ekstern bank, disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana

qardhul hasan.

H. Ilustrasi Jurnal

1. Pada saat pinjaman Qardh diberikan

Db. Pinjaman qardh xxx

Kr. Kas/rekening nasabah/kliring xxx
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2. Pada saat penerimaan biaya administrasi

Db. Kas xxx

Kr. Pendapatan operasional lainnya-pendapatan adiministrasi

pinjaman qardh xxx

3. Pada saat penerimaan imbalan

Db. Kas xxx

Kr. Pendapatan operasional lainnya-pendapatan adiministrasi

pinjaman qardh xxx

4. Pada saat pelunasan/cicilan

Db. Kas/rekening nasabah/kliring xxx

Kr. Pinjaman qardh xxx

5. Pada saat penghapusan pinjaman qardh

Db. Cadangan penyisihan kerugian pinjaman qardh xxx

Kr. Pinjaman qardh xxx

I. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

1. Rincian jumlah pinjaman qardh berdasarkan sumber dana, jenis

penggunaan dan sektor ekonomi;

2. Jumlah pinjaman qardh yang diberikan kepada pihak yang mempunyai

hubungan istimewa;

3. Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian resiko

pinajaman qardh; dan
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4. Ikhtisar pinjaman qardh yang dihapus buku yang menunjukkan saldo

awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pinjaman

qardh yang telah dihapusbukukan dan pinjaman qardh yang telah

dihapustagih dan saldo akhir pinjaman qardh yang dihapus buku.

Skema Akad Qardh

Skema Qardh

2. menyerahkan dana qardh

3. mengembalikan dana qardh sebesar yang dipinjam

2.5 Akad Ijarah

A. Pengertian Akad Ijarah

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah, al-ijarah berasal dari

kata al ajru yang berarti al ‘Iwadhu (ganti/konpensasi). Ijarah dapat

didefinisikan sebagai  akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu

barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa

(ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu

sendiri. Jadi ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu

Bank
Syariah
sebagai
pemberi

pinjaman
Qardh

Nasabah
penerima
pinjaman

Qardh

1. Seleksi dan
Akad
Qardh
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barang atau jasa (memperkerjakan seseorang) dengan jalan penggantian

(membayar sewa atau upah sejumlah tertentu) (Nurhayati, S : 2011).

Sewa atau ijarah dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada

mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas

usaha seperti jual-beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk

membeli aset dapat mendatangi pemilik dana (Bank) untuk membiayai

pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang

dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan aset

tersebut. Bentuk pembiayaan ini merupakan salah satu teknik pembiayaan

ketika kebutuhan pembiayaan investor untuk membeli aset terpenuhi, dan

investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan

modal yang cukup besar untuk membeli aset tersebut (Ascarya : 2008).

Ijarah dalam konteks perbankan syariah adalah suatu lease

contract. Lease contract adalah suatu lembaga keuangan menyewakan

peralatan baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang,

seperti mesin-mesin, pesawat terbang dan lain-lain kepada salah satu

nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara

pasti sebelumnya.(Ali, Zainudin : 2008).

Dasar hukum ijarah adalah Firman Allah SWT dalam Surah Al-

Baqarah ayat 233 sebagai berikut:
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Artinya : Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran
menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan
Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu
kerjakan.

Rukun dari akad ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada

beberapa, yaitu :

1) Pelaku akad, yaitu musta’jir (penyewa) adalah pihak yang menyewa

aset, dan mu’jir/muajir (pemilik) adalah pihak pemilik yang

menyewakan aset;

2) Objek akad, yaitu ma’jur (aset yang disewakan), dan ujrah (harga

sewa); dan

3) Shighah, yaitu Ijab dan Qabul

B. Manfaat Akad Ijarah

Menurut Antonio, (2001:119) Ijarah mempunyai beberapa manfaat

antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Bank: Merupakan salah satu bentuk pembiayaan atau

diversifikasi portofolio asset bank serta sarana  fee based income
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dimana bank berpeluang untuk mendapatkan fee.Maksudnya adalah

salah satu pendapatan bank di luar operasional bank.

2. Bagi Nasabah: Sebagai sumber pembiayaan dan layanan perbankan

bagi nasabah baik untuk tujuan pembelian barang modal (investasi)

maupun pengadaan rumah, kendaraan dan barang jasa lainnya.

Maksudnya adalah merupakan pembiayaan untuk barang-barang

modal contohnya untuk mendirikan sebuah pabrik memerlukan mesin,

mesin inilah dalam pembeliannya sesuai dengan akad ijarah.

3. Default; nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja.

Skema Ijarah

(1)

(2)

(3)

C. Rukun dan Ketentuan Syariah Ijarah

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah Rukun Ijarah ada tiga macam, yaitu :

1. Pelaku yang terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa/lessor/mu’jjir dan

penyewa/pengguna jasa/lessee/musta’jir.

2. Objek akad ijarah berupa: manfaat asset/ma’jur dan pembayaran sewa;

atau manfaat jasa dan pembayaran upah.

3. Ijab Kabul/serah terima.

Ketentuan syariah :

1. Pelaku, harus cakap hokum dan baliqh

Pemberi Sewa/
Jasa

Penyewa/
Pengguna Jasa
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2. Objek akad Ijarah

a. Manfaat asset atau jasa

b. Sewa atau upah

c. Ketentuan syariah untuk ijarah Muntahiya bit Tamlik.

3. Ijab Kabul, adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara

pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui

korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

D. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN_MUI) pembiayaan Al-Ijarah

FATWA

DEWAN SYARI’AH NASIONAL

NO: 09/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

PEMBIAYAAN IJARAH





Dewan Syari’ah Nasional setelah

Menimbang :

a. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang

sering memerlukan pihak lain melalui akad ijarah, yaitu akad

pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu

tertentu dengan pembayaran sewa (ujrag), tanpa diikuti dengan

pemindahan kepemilikan barang itu sendiri;
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b. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna

melakukan pekerjaan tertentu melalui akad ijarah dengan pembayaran

upah (ujrah/fee);

c. Bahwa kebutuhan akan ijarah kini dapat dilayani oleh lembaga

keuangan syari’ah (LKS) melalui akad pembiayaan ijarah;

d. Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN

memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad ijarah untuk

dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Zukhruf [43]: 32:











Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu?

Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka
dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian
mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar
sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain.
Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka
kumpulkan.”

1. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 233:











Artinya : “…Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain,
tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran 09
Pembiayaan Ijarah Dewan Syariah Nasional MUI menurut yang
patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah
Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”
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2. Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26:






Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku!

Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk
bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat
dipercaya.’”

3. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

4. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-

Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

5. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa`d Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

“Kami pernah menyewankan tanah dengan (bayaran) hasil
pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal
tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas
atau perak.”

6. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin
kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-
syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram.” 09 Pembiayaan Ijarah Dewan Syariah
Nasional MUI

7. Ijma ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa.

8. Kaidah fiqh:

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
“Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan
atas mendatangkan kemaslahatan.”
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Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah

Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April

2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH

Pertama : Rukun dan Syarat Ijarah:

1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua

belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau

dalam bentuk lain.

2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa

dan penyewa/pengguna jasa.

3. Obyek akad ijarah adalah :

a. Manfaat barang dan sewa; atau

b. Manfaat jasa dan upah.

Kedua : Ketentuan Obyek Ijarah:

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.

2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan

dalam kontrak.

3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak

diharamkan).

4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan

syari’ah.
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5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk

menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan

sengketa.

6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk

jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau

identifikasi fisik.

7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar

nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang

dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa

atau upah dalam Ijarah.

09 Pembiayaan Ijarah

Dewan Syariah Nasional MUI

8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain)

dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.

9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat

diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:

a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan

b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.

c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
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a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk

menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai

kontrak.

b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan

(tidak materiil).

c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari

penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian

pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak

bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat : Jika salah satu pihak tidak menunaikan

kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah

tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

E. Perlakuan Akuntansi (berdasarkan PAPSI dan PSAK 107)

1. Bank sebagai pemilik obyek sewa

a) Aktiva yang dijadikan sebagai objek ijarah diakui sebesar harga

perolehan.

b) Obyek ijarah disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aktiva aktiva

sejenis, sedangkan obyek ijarah dalam ijarah muntahiyah bittamlik

disusutkan sesuai masa sewa.

c) Biaya perbaikan obyek ijarah yang sifatnya tidak rutin diakui pada

saat terjadinya.
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d) Jika penyewa melakukan perbaikan rutin atas obyek ijarah dengan

persetujuan pemilik obyek ijarah dan diakui sebagai beban pada

periode terjadinya perbaikan tersebut.

e) Dalam ijarah muntahiyyah bittamlik melalui penjualan secara

bertahap biaya perbaikan obyak ijarah ditanggung oleh pemilik

obyak ijarah sebesar porsi kepemilikan atas obyek ijarah tersebut.

2. Perpindahan hak kepemilikan obyek ijarah

a) Melalui hibah diakui saat seluruh pembayaran selesai dan obyek

ijarah telah diserahkan kepada penyewa serta dikeluarkan dari

aktiva pemilik obyek ijarah.

b) Melalui penjualan obyek ijarah sebesar sisa cicilan sebelum

berakhirnya masa sewa diakui pada saat penyewa membeli obyek

ijarah. Pemilik obyek ijarah mengakui keuntungan atas kerugian

tersebut sebesar selisih harga jual dan nili bukunya.

c) Melalui pembyaran sekadarnya: diakui jika seluruh pembayaran

sewa telah diselesaikan dan penyewa membeli obyek ijarah dari

pemilik obyek ijarah.

d) Obyek ijarah dikeluarkan dari:

1. Aktiva pemilik obyek ijarah pada saat terjadinya perpindahan

hak milik obyek ijarah;

2. Jika penyewa berjanji untuk membeli obyek ijarah tetapi

kemudian memutuskan untuk tidak melakukannya dan nilai

wajar obyek ijarah ternyata lebih rendah dari nilai bukunya,

maka selisihnya diakui sebagai piutang pemilik obyek ijarah

kepada penyewa;
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Jika penyewa tidak berjanji untuk membeli obyek ijarah

dan memutuskan tidak untuk melakukannya, maka obyek ijarah

dinilai sebesar nilai wajar atau nilai buku, mana yang lebih

rendah. Jika nilai wajar obyek ijarah tersebut lebih rendah dari

nilai buku, maka selisihnya diakui sebagai kerugian pada

periode berjalan.

3. Jurnal

Untuk ijarah dan ijarah muntahiyya bittamlik

a. Bank sebagai pemilik obyek sewa (muajjir/lessor)

1) Pada saat perolehan

Db. Aktiva ijarah

Kr. Kas/Rekening

2) Pada saat penyusutan

Db. Biaya penyusutan

Kr. Akumulasi penyusutan aktiva ijarah

3) Pada saat penerimaan sewa dari lessee

Dr. Kas/rekening penyewa

Kr. Pendapatan sewa

(catatan: untuk tujuan perhitungan dasar distribusi bagi

hasil,pendapatan ijarah yang dibagikan adalah hasil sewa

setelah dikurangi biaya depresiasi dan perbaikan)

4) Pada saat pembebanan beban perbaikan

Db. Beban perbaikan aktiva ijarah

Kr. Kas/rekening

5) Apabila dalam masa sewa diketahui terjadi penurunan kualitas

obyek sewa yang bukan disebabkan tindakan/kelalaian
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penyewa yang mengakibatkan sejumlah cicilan yang telah

diterima lebih besar dari nilai sewa yang wajar.

Db. Beban pengembalian kelebihan penerimaan sewa Kr.

Kas/hutang kepada penyewa/rekening penyewa (catatan: beban

pengembalian ini merupakan offsetting account dari

pendapatan sewa)

6) Pada saat pengalihan obyek sewa dalam ijarah muntahiyyah

bittamlik:

1. Melalui hibah pada saat seluruh pendapatan sewa telah

terima dan obyek sewa tidak memiliki nilai sisa

Db. Akumulasi penyusutan aktiva ijarah

Kr. Aktiva ijarah

2. Melalui penjualan obyek sewa sebelum berakhirnya masa

sewa dengan harga jual sebesar sisa cicilan sewa

1) Jika harga jual lebih besar dari nilai buku

Db. Kas/rekening penyewa

Db. Akumulasi penyusutan aktiva ijarah

Kr. Aktiva ijarah

Kr. Keuntungan penjualan aktiva ijarah

2) Jika harga jual sama dengan nilai buku

Db. Kas/rekening penyewa

Db. Akumulasi penyusutan aktiva ijarah

Kr. Aktiva ijarah

3) Jika harga jual lebih kecil dari nilai buku

Db. Kas/rekening penyewaan
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Db. Akumulasi penyusutan aktiva ijarah

Db. Kerugian penjualan aktiva ijarah

Kr. Aktiva ijarah

3. Melalui penjualan obyek sewa dengan harga sekadarnya

setelah seluruh penerimaan sewa diterima dan obyek sewa

tidak memiliki nilai sisa.

Db. Kas/rekening penyewa

Db. Akumulasi penyusutan aktiva ijarah

Kr. Keuntungan penjualan aktiva ijarah

Kr. Aktiva ijarah

4. Jika penyewa berjanji untuk membeli tetapi kemudian

membatalkan dan nilai wajar obyek sewa lebih rendah dari

nilai buku dan dibebankan kepada penyewa/lessor.

Db. Piutang kepada penyewa

Kr. Akumulasi penyusutan aktiva ijarah

(catatan: jumlah yang dicatat sebesar porsi penurunan nilai

aktiva ijarah)

5. Jika penyewa tidak berjanji untuk membeli dan kemudian

memutuskan untuk tidak membeli, dan niali wajar obyek

sewa lebih rendah dari nilai buku maka penurunan niali

buku tersebut diakui sebagai kerugian:

Db. Beban penyusutan sewa aktiva ijarah

Kr. Akumulasi penyusutan aktiva ijarah

b. Bank sebagai penyewa (musta’jir/lessee)
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1) Pada saat pembayaran sewa

a.) Jika dalam satu periode

Db. Biaya sewa aktiva ijarah

Kr. Kas/rekening pemilik obyek sewa (muajjir/lessor)

b.) Jika lebih dari satu periode

Db. Sewa dibayar dimuka aktiva ijarah

Kr. Kas/rekening pemilik obyek sewa (muajjir/lessor)

2) Pada saat amortisasi sewa dibayar dimuka

Db. Biaya sewa aktiva ijarah

Kr. Sewa dibayar dimuka aktiva ijarah

3) Pada saat perbaikan aktiva ijarah atas beban pemilik obyek

sewa

Db. Piutang kepada pemilik obyek sewa (muajjir/lessor)

Kr. Kas/rekening

4) Apabila dalam masa sewa diketahui terjadi penurunan kualitas

objek sewa yang bukan disebabkan tindakan/kelalaian bank

sebagai penyewa yang mengakibatkan jumlah cicilan yang

telah dibayar lebih besar dari nilai sewa yang wajar.

Db. Kas/rekening/piutang kepada pemilik obyek sewa

Kr. Pendapatan kelebihan pembayaran sewa (catatan:

pendapatan kelebihan pembayaran sewa merupakan noffsetting

account dari beban sewa)

5) Pada saat penerimaan pengalihan objek sewa dalam ijarah

muntahiyyah bittamlik:
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a) Melalui hibah pada saat seluruh pendapatan sewa telah

dibayar dan obyek sewa tidak tidk memiliki nilai sisa

(1) Jika sumber pembayaran sewa aktiva ijarah berasal dari

modal bank

Db. Aktiva

Kr. Keuntungan/pendapatan operasi lainnya

(2) Jika sumber pembayaran sewa aktiva ijarah berasal dari

dana investasi tidak terikat

Db. Aktiva

Kr. Keuntungan/pendapatan operasi utama lainnya

(3) Jika sumber pembayaran sewa aktiva ijarah berasal dari

dana investasi tidak terikat dan modal bank

Db. Aktiva

Kr. Keuntungan/pendapatan operasi utama lainnya

Kr. Keuntungan/pendapatan operasi lainnya

b) Melalui pembelian obyek sewa  sebelum berakhirnya masa

sewa dengan harga beli sebesar sisa cicilan

sewa/sekadarnya

Db. Aktiva

Kr. Kas/rekening pemilik obyek sewa

6) Jika penyewa berjanji untuk membeli tetapi kemudian

membatalkan dan nilai wajar obyek sewa lebih rendah dari nilai

buku dan dibebankan kepada penyewa/lessor:

Db. Beban pembatalan pembelian
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Kr. Kas/hutang kepada pemilik obyak sewa

(catatan: jumlah yang dicatat sebesar porsi penurunan niali

aktiva ijarah)

2.6 Dana Talangan Haji

A. Pengertian Talangan Haji

Para ulama sepakat bahwa haji merupakan salah satu dari lima

rukun Islam. Kewajiban melaksanakan ibadah haji adalah sekali seumur

hidup kecuali bila seseorang itu memiliki nadzar. Seseorang yang

memiliki nadzar untuk melaksanakan ibadah haji maka ia wajib memenuhi

nadzar tersebut.( M. Hasbi Ash Shiddieqi : 1983).

Menurut kesepakatan para ulama orang yang mampu melaksanakan

ibadah haji sendiri tanpa diwakilkan kepada orang lain adalah orang yang

mampu fisik dan hartanya untuk melaksanakan ibadah haji serta dalam

situasi dan kondisi yang aman.( Ibnu Rusyd : 2007).

Pembiayaan talangan haji di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru

merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah yang

dikhususkan untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh

kursi/seat haji dan pada saat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji

(BPIH).

Tujuan adanya produk pembiayaan talangan haji di Bank BNI

Syariah Cabang Pekanbaru adalah untuk membantu nasabah yang

kekurangan dana untuk mendaftar haji di Departemen Agama. Akad yang

digunakan dalam pembiayaan talangan haji ada dua macam yaitu akad
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qardh dan akad ijarah. Akad qardh digunakan Bank BNI Syariah Mandiri

Cabang Pekanbaru dalam memberikan dana talangan kepada nasabah

untuk mendaftar haji dan memperoleh kursi atau seat haji. Akad ijarah

digunakan oleh Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru di dalam mengurusi

pendaftaran haji secara online melalui sistem komputerisasi haji terpadu

(siskohat).

Dalam memberikan pinjaman dana talangan haji Bank BNI Syariah

Cabang Pekanbaru tidak mengambil keuntungan sesuai prinsip al-qardh.

Sedangkan dalam pengurusan pendaftaran haji melalui siskohat, Bank BNI

Syariah Cabang Pekanbaru mengambil ujrah sesuai dengan prinsip ijarah.

Pembiayaan talangan haji merupakan pembiayaan dimana nasabah

calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran

biaya perjalanan haji dan nasabah akan melunasinya sebelum

keberangkatannya ke haji. Pinjaman talangan haji termasuk qardh.

B. Manfaat Dana Talangan Haji

Adapun Manfaat dari Pembiayaan Talangan Haji pada Bank BNI

Syariah adalah :

a. Meringankan persiapan dana untuk menunaikan Ibadah Haji

b. Membantu perencanaan dana kebutuhan Ibadah Haji melalui fasilitas

Autodebet (system setoran tetap) dengan jangka waktu dan jumlah

setoran yang fleksibel dari rekening afiliasi BNI Taplus, BNI Taplus

Bisnis, BNI Giro Rupiah Perorangan
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c. Kemudahan penyetoran dana ke rekening BNI Haji melalui seluruh

Kantor Cabang BNI, fasilitas layanan BNI ATM, BNI SMS Banking

dan BNI Internet Banking

d. Terhubung secara online dengan Siskohat Kementerian Agama,

sehingga memperoleh kepastian nomor porsi keberangkatan Ibadah haji

setelah dana mencapai jumlah tertentu (saat ini Rp25 juta atau sesuai

kebijakan Kementerian Agama yang berlaku)

Keuntungan :

1. Gratis premi perlindungan asuransi kecelakaan

2. Gratis biaya pembukaan dan penutupan rekening

3. Gratis biaya pengelolaan rekening

4. Memperoleh souvenir (berupa barang) pada saat pelunasan BPIH

(Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji).

Persyaratan :

a. Pembukaan rekening BNI Haji dilakukan di seluruh Cabang BNI sesuai

domisili nasabah dalam satu propinsi yang sama

b. Melampirkan copy KTP/identitas yang masih berlaku dengan

menunjukan aslinya

c. Setoran awal minimum Rp500.000.

d. Setoran selanjutnya minimum Rp5.000.

Skema proses peminjaman talangan haji Bank BNI Syariah

Nasabah
Rp. 2.500.000

Bank

DEPAG (SPPH)
Rp.50.000.000

SPPHS
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Untuk input ke SISKOHAT

Maximum pembiayaan sebesar Rp. 47.750.000 yaitu 95% dari

porsi haji saat ini. Dimana porsi haji pada saat ini sebesar Rp. 50.000.000.

bank tidak memberi pembiayaan ini sebesar 100% karena harus ada

beberapa resiko yang harus ditanggung Bank.

Keunggulan :

1) Uang muka (urbuun) ringan yaitu mulai dari Rp. 2.50.000 untuk

kepastian pori haji

2) Maximum pembiayaan sampai dengan 95% dari setoran awal untuk

mendapatkan porsi

3) Jangka waktu pembiayaan sampai dengan maximal 1 tahun.

C. Fatwa DSN-MUI

Harus dicatat bahwa kebolehan dana talangan haji sudah

difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional MUI, melalui fatwa DSN-MUI

No 29/2002. DSN MUI adalah lembaga otoritas tertinggi dalam bidang

ekonomi dan keuangan syariah, yang terdiri dari para ulama dan pakar-

pakar syariah (guru besar) yang berkompeten. Yang penting, dana talangan

haji itu terbebas dari bunga. Karena itu menurut saya, bank-bank

konvensional tidak boleh menerima setoran haji dan memberikan talangan,
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Praktek ini salah besar, karena bank konvensioanal menggunakan

instrumen bunga.

Jika sesuai syariah dengan mengikuti fatwa DSN-MUI, bank-bank

syariah penerima setoran boleh melakukan pengurusan haji dan

mendapat fee pengurusan atas dasar akad ijarah atau bekerja untuk

mendapat fee/ujrah. Jika ada praktek akad dana talangan yang

dipermasalahkan pemerintah atau tokoh masyarakat, perlu diseminarkan

bersama Dewan Syariah Nasional untuk membahasnya.

Pertimbangan Fatwa :

1. Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan

masyarakat adalah pengurusan haji dan talangan pelunasan Biaya

Perjalanan Ibadah Haji (BPIH);

2. Lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan

masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;

3. Bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip

syari’ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa

tentang pengurusan dan pembiayaan haji oleh LKS untuk dijadikan

pedoman.

Keputusan Fatwa Pembiayaan pengurusan haji LKS

Pertama: Ketentuan umum

Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh

imbalan jasa(ujrah) dengan menggunakan prinsip al-Ijarah sesuai Fatwa

DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
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1. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran

BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai Fatwa

DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

2. Jasa pengurusan haji yang dilakukanLKS tidak boleh dipersyaratkan

dengan pemberian talangan haji.

3. Besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah

talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.

Kedua: KetentuanPenutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi

perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya

dilakukan melalui badan arbitrase syari’ah setelah tidak tercapai

kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan

disempurnakan sebagaimana mestinya.

2.7 Pandangan Islam

Kita tahu diberbagai riwayat, bahwa untuk mengisi perut beliau sendiri

saja, Rasulullah pernah mengabaikan baju perangnya. Nah dimana logikanya,

sehingga saat ini yang orang datang ke bank untuk keperluan menambah

modal bisa mengeluh soal jaminan yang di minta,? Ini aneh kalau yang

meminta atau yang bertanya itu adalah orang yang telah mendalami agama

islam. Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa mengalahkannya sesuai yang

dikabarkan dalam QS At-Taubah ayat 33, Al-Fath ayat 28, dan Ash-Shaff

ayat9 :
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Artinya : Dialah yang Telah mengutus RasulNya (dengan membawa)
petunjuk (Al-Quran) dan agama yang benar untuk
dimenangkanNya atas segala agama, walaupun orang-orang
musyrikin tidak menyukai.








Artinya : Dia-lah yang mengutus rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan
agama yang hak agar dimenangkan-Nya terhadap semua agama.
dan cukuplah Allah sebagai saksi.








Artinya: Dia-lah yang mengutus rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan
agama yang benar agar dia memenangkannya di atas segala
agama-agama meskipun orang musyrik membenci.

2.8 Penelitian Terdahulu

Sebelum membuat skripsi ini, penulis melakukan perbandingan antara

penelitian-penelitian terdahulu untuk mendukung materi dalam penelitian ini.

Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang mengangkat tema tentang

pembiayaan talangan haji. Diantaranya yaitu :

1) Nur uyun, 2010.analisis manajemen pembiayaan dana talangan haji pada

pt. bank syariah mandiri cabang malang. malang : uin maulana malik

ibrahim yaitu menjelaskan : perencanaan: Menggunakan akad Qardh Wal

Ujroh,analisis pembiayaan 6 C’S, melihat kondisi nasabah, dana talangan

yang ditawarkan, penetapan upah jasa (fee ujroh),dan penetapan
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pembayaran, pengorganisasian: Pengurusan pembiayaan diberikan pada

Account Office, pelaksanaan: Mulai dari permohonan pembiayaan, syarat-

syarat yang mudah dan aman, komite pembayaran, pembukaan

rekening,penandatanganan akad, pencairan dana talangan, dan jaminan.

dan pengawasan: Penerapan analisa 6 C’S sudah efektif. Hal ini dibuktikan

tidak banyak kredit bermasalah, hanya sekitar 5nasabah yang melakukan

pembatalan itupun karena sakit ataumeninggal.

2) Khalmini, 2010. pelaksanaan pembiayaan talangan haji di bank syari’ah

mandiri semarang (Relevansinya dengan Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-

MUI/III/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS). semarang: iain

walisongo menjelaskan : Penentuan ujrah dalam pembiayaan talangan haji

di Bank Syariah Mandiri Semarang tidak sesuai dengan fatwa (DSN) –

MUI No. 29/DSNMUI/ III/2002. Karena dalam pelaksanaannya di Bank

Syariah Mandiri Semarang di dalam menentukan besarnya ujrah

berdasarkan jumlah dana talangan yang diberikan dan jangka waktu

pembayaran.

3) Arifin Z,2010.analisis ijarah pada pembiayaan talangan biaya perjalanan

ibadahhaji (bpih) pada bank bni syariah fatmawati,jakarta : uin syarif

hidayatullah

Menjelaskan : pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual

beli tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual-beli

objek transaksinya barang, sedangkan pada ijarah objek transaksinya

adalah barang dan jasa.
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