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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

LANDASAN TEORITIS & KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

A. Teori Eksistensi

Dalam kamus umum bahasa Indonesia secara definitif eksistensi mengandung arti

adanya atau keberadaan.1 Akan tetapi eksistensi adalah istilah yang sering dipakai dalam

bidang filsafat dan psikologi. Bidang filsafat mengartikan eksistensi sebagai adanya segala

sesuatu atau dalam arti sempit adanya pribadi atau individu. Sedangkan dalam bidang

psikologi mengartikan eksistensi sebagai kehidupan, keberadaan, kehadiran. Kaum

eksistensialis ingin mempelajari aspek paling dasar dari keperibadian manusia ingin

menyelami kedalaman pengalamannya dan ingin menjajaki ketinggian kesadarannya.

Psikologi eksistensial menyatakan bahwa setiap orang berhubungan dan bergaul secara

realitas dengan orang lain. Dari hubungan dan pergaulan itu timbul kesadaran pribadi yang

dapat dikomunikasikan dan dialami bersama orang lain.2 Dalam kajian filsafat

eksistensialisme istilah eksistensi memilki arti cara manusia berada di dalam dunia, dan

hal ini berada dengan cara berada benda-benda, sebab benda-benda tidak sadar akan

keberadaannya sebagai sesuatu yang memiliki hubungan dengan yang lain, dan berada di

samping yang lain. Secara lengkap eksistensi memilki hubungan dengan yang lain dan

berada di samping yang lain.3 Secara jelas bahwa manusia sadar  bahwa dirinya ada.

Amat sukar untuk mengatakan apa eksistensialisme, karena di dalamnya terkandung

beberapa aliran yang sungguh-sungguh tidak sama. Pengaruh aliran ini bermacam-macam

juga. Eksistensi adalah cabang filsafat yang muncul pada abad ke-20, sebagai reaksi

1 J.S. Badudu, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994, h. 375
2 PT. Cipta adi Pustaka, Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jakarta, h. 42
3 Sudarsono, Ilmu Filsafat Suatu Pengantar, Jakarta, PT. Rineka cipta
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terhadap materialisme dan idealisme. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang

memandang segala-galanya dengan berpangkal pada eksistensi, yaitu cara manusia

berada di muka bumi ini. Hakikatnya adalah mempertahankan dengan penuh tanggung

jawab kemerdekaannya yang menjadi salah satu di antara pilihan yang jumlahnya tidak

terbatas.4

Dapat dikatakan bahwa eksistensialisme adalah suatu gerakan pemikiran filsafat

yang beranggapan bahwa segala sesuatu berpangkal pada eksistensi manusia. Sebelum

eksistensialisme, eksistensi diartikan sebagai keberadaan dan ada anggapan bahwa

esensi manusialah yang menentukan eksistensinya.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas secara individu, maka uraian berikut ini

pembahasan eksistensi dalam pandangan kolektif, yaitu dipandang keberadaannya dalam

kelompok sosial (eksistensi sosial) atau kehidupan kolektifnya untuk menerangkan perilaku

setiap individu. Eksistensi sosial diartikan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. 5

Untuk mengembangkan keperibadiannya dan memenuhi berbagai kebutuhan

hidup sosial maupun ekonomi perlu dalam kelompok kolektivitas hidup bersosialisasi dan

bermasyarakat. Manusia adalah makhluk sosial. Setiap kehidupan sosial yang dialami

seseorang akan mempengaruhi dan menentukan perilakunya, misalnya dalam tata cara

mengajukan kritik kepada pihak lain, tata cara berinteraksi dengan orang yang lebih muda

maupun orang tua dan sebagainya. Manusia mempelajari perilaku kelompok kehidupan

bersama dan masyarakat lingkungan hidupnya.

4 Moctar Efendi, Ensiklopedi Agama dan Filsafat, tt, Universitas Sriwijaya, 2001, h. 108
5 PT. Cipta adi Pustaka, Ensiklopedi..., h. 42
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B. Talangan

B.1. Pengertian Talangan

Talangan adalah Perantara dalam jual beli, sedangkan menalangi adalah

memberi pinjaman uang untuk membayar sesuatu atau membelikan barang dengan

membayar kemudian.6 Sedangkan menurut Ensiklopedia Ekonomi Talangan sama

dengan Bail yaitu seseorang yang menerima harta milik orang lain di bawah suatu

bailment contract, dan bertanggung jawab atas kontrak itu, untuk memelihara harta

milik itu dan mengembalikannya dalam keadaan baik bilamana kontrak itu

dilaksanakan.7

Pengertian Talangan bisa diartikan Lend dalam bahasa Inggris yaitu,

memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain, selama jangka waktu tertentu

atau yang tidak tertentu, tanpa memberikan atau melepaskan hak miliknya, dan tetap

mempunyai hak untuk meminta kembali barang yang semula itu atau yang sepadan

dengan itu.8 Orang yang Lends atau meminjamkan mesin atau mesin atau tanah,

misalnya dapat mengharapkan kembalinya harta milik yang semula itu, akan tetapi

orang yang meminjamkan uang atau barang-barang yang dapat dijual/belikan,

mengharapkan akan mendapatkan kembali sejumlah uang yang ekuivalen9

Istilah Talangan hampir sama dengan kafalah (perwalian) letak kesamaanya

adalah sama-sama sebagai pemberi dana kepada nasabah yang diwakili oleh bank

kepada lembaga yang ditunjuk nasabah. Sedangkan menurut hemat penulis setelah

6 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, ed 2 h. 995

7 Abdurahman, Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan, Cet. Ke-v Jakarta, Pradnya
Paramita, 1982, h. 75-76

8 Ibid, h. 606
9 Ibid. h. 607
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membaca pengertian talangan di atas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa

talangan adalah memberikan harta milik kepada orang lain (nasabah) sebagai alat

untuk membayar sesuatu yang diperlukan nasabah karena kebutuhan yang sangat

mendesak nasabah tidak dapat mencairkan dananya karena berbentuk deposito.

B.2. Manfa’at Talangan

Adapun manfa’at talangan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pencairan dana yang sangat mendesak untuk nasabah.

2. Merupakan produk perbankan syariah yang sangat diminati kepada nasabah yang

ingin melaksanakan ibadah haji karena terganjal masalah biaya.

3. Merupakan sebagi modal bagi pengusaha kecil yang memerlukan dana mendesak

untuk membeli barang-barang.

C. Qardh

C.1. Pengertian Qardh

Dalam Ensiklopedi Ekonomi dan perbankan syariah qardh adalah simpanan.10

Sedangkan menurut bahasa al-qardh berasal dari kata yang berarti al-qit’u yaitu

cabang atau potongan.11 Secara syar’i, qardh menurut Hanafiyah, adalah harta yang

memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain,

suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki

kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu12.

10 Habib Nazir dan M Hasanudin, Ensiklopedi dan Bank Syariah, Bandung, Kaki langit, 2004, h. 80
11 Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah,Dar Al-Fathi li I’lam Al-Arabi, Kairo 1997. Juz 3, h.191.
12 Wahbah Zuhaili (ed.), Fiqih Muamalah Perbankan Syariah, Jakarta, PT. Bank Muamalat

Indonesia, Juni, 1999, h. 2
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Dalam literatur fiqih Salaf al-Shalih, qard dikategorikan dalam aqd tathawwu’i atau

akad saling bantu - membantu dan bukan transaksi komersil13. Menurut ijma’ ulama,

qardh hukumnya termasuk jaiz (diperbolehkan).

Kata qardh ini kemudian diadopsi menjadi Credo (Romawi), Credit (Inggris)

dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman qardh biasanya adalah uang atau alat

tukar lainnya, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam

mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini Bank) dan hanya wajib

mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu dimasa yang akan datang.

Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan

terima kasih.14

Sedangkan ulama-ulama tertentu membolehkan pemberi pinjaman untuk

membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan

keuntungan, melainkan merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi

pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai dan peralatan kantor.15

Menurut istilah qardh adalah harta yang diberikan oleh seseorang (Muqridh)

kepada yang membutuhkan (Muqtaridh), yang kemudian si peminjam akan

mengembalikannya setelah mampu.16 Sedangkan menurut 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

13 Muhammad Firdaus NH (et.al), Islam dan Ekonomi, Jakarta, Renaisan 2005, h. 56.
14 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Ed.1 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2007, h. 46
15 Ascarya, Akad,... h. 47
16 Wahbah Zuhaili (ed.), Fiqih..., h. 3
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makanan atau dari harta yang bernilai, seperti barang-barang dagangan, binatang dan

sebagainya.17

Hak kepemilikan dalam qardh menurut Abu Hanifah dan Muhammad berlaku

melalui qabdh (penyerahan), jika seseorang berutang satu mud gandum dan sudah

terjadi qabdh, maka ia berhak menggunakan dan mengembalikan dengan yang

semisalnya meskipun muqridh meminta pengembalian gandum itu sendiri, karena

gandum itu bukan lagi milik muqridh. Yang menjadi tanggung jawab muqtaridh adalah

gandum yang semisalnya dan bukan gandum yang telah diutangnya, meskipun qardh

itu berlangsung.18

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.19 Qardh

termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank, dengan ketentuan bank

tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya dan hanya diberikan pada saat

kedaan emergency. Bank terbatas hanya dapat memungut biaya administrasi dari

nasabah. Nasabah hanya berkewajiban membayar pokoknya saja.20

17 Ibid, h. 7
18 Ibid. h. 6
19 Sutan Remy Syahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata hukum perbankan

Indonesia, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti tahun 1999, h. 75
20 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta, Gajah Mada University

Press mei 2007, h. 100
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C.2 . Landasan Hukum Qardh

a. Al-Quran Surat Al-Hadiid ayat 11





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”.(QS Al-Hadiid ayat 11)

Ayat di atas menjelaskan hakikat infaq yang dilakukan demi karena Allah.

Ia adalah bagaikan memberi pinjaman kepada Allah, yang pasti dibayar dengan

berlipat ganda. Allah berfirman untuk menggairahkan infaq bahwa: Siapakah yang

mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik yakni menafkahkan secara

ikhlas walau sebagian harta yang berada dalam genggaman tangannya, lalu

sebagai imbalannya Allah akan melipatgandakan pembayaran dan balasannya

dengan pelipatgandaan yang banyak mencapai tujuh ratus kali bahkan lebih,

untuknya di akhirat dan juga bisa jadi di dunia ini, dan baginya di samping

pelipatgandaan itu pahala yang mulia yakni menyenangkan dan memuaskannya.21

b.  Hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah

ا َمرَّتـَْنيِ النََّيبَ صَلى اهللا َعَليِهَ وَسَلَم قَاَل َماِمْن ُمِسلٍم يـُْقِرُض ُمْسِلًما قـَْرضً َعِن ابِنَ مسُعوٍد أنَّ 
كاَن َكصد قَِتَهاَمرَّ ةً إِّال َ

Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda: ”Bukan seorang muslim
(mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya
adalah (senilai sedekah)” (HR.Ibnu Majah).22

21 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran, Jakarta,
Lentera Hati, tahun 2001, volume 14, h. 22

22 Hadits ini di riwayatkan oleh Ibnu Majah no. 2421, kitab Al-ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi
sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafi’i Antonio dalam bukunya Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek,
Jakarta, Gema Insani Pres Cet Ke-1, Jakarta 2001, h. 132.



22

Maksud dari hadits di atas adalah, dalam meminjamkan uang harus

dengan ikhlas tanpa pamrih, dan dalam meminjamkan kepada orang harus tanpa

ada penambahan dalam akad pengembalian uang pokok karena tidak dibenarkan

meminta tambahan karena itu adalah riba.

َلُة أْسرَِي ِيبْ َعَلى :ْبِن َمِلٍك قَاَل َعْن أَنسَ  قَاَل َرُسْو ُل اِهللا َصلّى اُهللا َعَلْيِه َوَسَلَم َر أ ْيُت لَيـْ
اُل اِب اْجلَنَِّة َمْكتـُْؤ بًاالصََّدَقُة ِبَعْشِر أَْمثَا ِهلَاَو اْلَقْرُضا بَِثَمانَِيَة َعَشَر فـَُقْلُت يَا ِجْربِْيُل َمابَ بَ 

ِإالَّ ِمْن ال يستقرض اْلُقْرُض أَْفَضُل ِمَن الّصَدَقِة قَاَل َأل نَّ السَّاِئُل َيْسَأُل َوِعْنَدُه َواْلُمْستَـْقِرُض 
َحاَجةٍ 

Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah Bersabda: “Aku melihat pada waktu
malam di Isra’kan, pada pintu surga 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,
sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan”.
(HR.Ibnu Majah).23

Maksud dari hadits di atas adalah qardh lebih besar pahalanya daripada

sedekah biasa, karena qardh merupakan pinjaman untuk orang yang sangat

mendesak bagi si peminjam.

C.3. Rukun dan  Syarat Qardh

C.3.1. Rukun Qardh

Seperti halnya akad-akad yang lain, qardh memiliki rukun-rukun utama

antara lain:

1. Muqridh ( pemilik barang )

2. Muqtaridh ( yang mendapat barang atau peminjam )

23 Ibid., h. 132.
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3. Ijab Qabul

4. Qardh ( barang yang dipinjamkan )24

Seperti semua jenis akad jual beli, akad qardh juga merupakan

perpindahan hak dalam pemakaian barang oleh karena itu rukun qardh di atas

sudah sesuai dengan rukun qardh itu sendiri.

C.3.2 Syarat Sahnya Qardh

Adapun syarat sahnya qardh adalah sebagai berikut:

1. Qardh atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki

manfa’at, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfa’atan, karena

qardh adalah akad terhadap harta.

2. Akad qardh tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ijab dan qabul, seperti

halnya dengan jual beli.25

Setiap akad dalam perpindahan hak guna pakai / hak milik harus

merupakan barang yang bermanfa’at, tidak ada gunanya jika barang yang itu

tidak dipergunakan semestinya, dan juga harus ada ijab qabul antara peminjam

dengan yang meminjamkan.

C.4. Manfa’at Qardh

Seperti halnya dengan produk-produk bank syariah yang lain, qardh

mempunyai beberapa manfa’at antara lain:

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk

mendapat talangan jangka pendek.

24 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan, Jakarta, Tazkia
Institute dan BI Oktober 1999, h. 224-225

25 Ibid, h. 225
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2. Merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dengan bank

konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial di samping misi

komersial.

3. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan

meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.26

Dalam setiap akad dalam produk bank syariah pasti ada manfa’atnya, qardh

ini sangat membantu nasabah dalam memerlukan dana secara singkat karena urusan

yang mendesak dalam hal ini pergi haji, karena kalau ingin mendapatkan satu kursi

perjalanan haji jama’ah harus menyetorkan uang.

C.5. Ketentuan Umum Qardh

1. Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang

memerlukan.

2. Nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada

waktu yang telah disepakati bersama.

3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

4. Bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana

dipandang perlu.

5. Nasabah qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan

sukarela kepada bank syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad.

6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh

kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan bank syariah telah

26 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta, PT. Raja Grafindo
Persada 2004, Cet. Ke-2, Edisi-2, h. 121
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memastikan ketidakmampuannya, maka bank syariah dapat:

memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (write off)

sebagian atau seluruh kewajibannya.27

Pada ketentuan umum dalam qardh, akad qardh merupakan salah satu akad

tabarru’ yaitu akad yang berdasarkan tolong-menolong tanpa ada imbalan apapun

dalam pengembalian uang pokok pinjaman, nasabah boleh memberi tambahan dalam

pengembalian akan tetapi tidak ada dalam akad awal antara peminjam dengan yang

meminjamkan (bank).

C.6. Aplikasi Dalam Perbankan

Menurut Sudarsono, mengemukakan qard adalah pinjaman uang. Aplikasi

qard dalam perbankan di antaranya:

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

untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji.  Digunakan modal

bank yang bersumber dari Zakat, Infaq dan Sedekah.

2. Sebagai pinjaman tunai (cash advanced) dari produk kartu kredit syariah, dimana

nasabah diberi keleluasaan untuk  menarik uang tunai melalui bank atau melalui

ATM.

3. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil atau membantu sektor sosial. Guna

pemenuhan skema khusus ini dikenal suatu produk khusus yaitu qardhul 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.

27 Kodifikasi Produk Perbankan Syari’ah, 3 Agustus 2008.
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5. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa

menarik dananya karena , misalnya tersimpan dalam bentuk deposito. 28.

D. Al-Ijarah

D.1. Pengertian Ijarah

Secara etimologi al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-‘iwadhu

(ganti). Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan

(ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri.29

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan ijarah,

antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah bahwa ijarah adalah akad untuk membolehkan kepemilikan

yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.

Hanafiyah menjelaskan bahwa “akad (perjanjian)” maksudnya adalah ijab dan

qabul. Dan hal ini tidak wajib diucapkan. Masalah itu seperti ketika seseorang

menyewa rumah dari orang lain untuk masa setahun, maka setelah masanya

telah habis, pemilik rumah berhak meminta agar rumah itu dikosongkan. Jika

orang yang menyewa tersebut tidak mengosongkan rumah, maka baginya setiap

harinya ada perongkosannya.30

Maksud dari mazhab Hanafiyah ini adalah yang menyewakan berhak

mendapatkan uang ganti rugi/denda apabila si penyewa mangkir dalam

pembayaran sewa tersebut.

28 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, EKONOSIA Yogyakarta 2005, h. 75
29 Muhammad Firdaus NH (et.al), Islam..., h. 38.
30 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2002, h. 114-115.
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2. Menurut Malikiyah bahwa ijarah adalah nama bagi akad-akad untuk

kemanfa’atan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat

dipindahkan. Malikiyah menjelaskan ijarah dan kira adalah kata yang semakna

atau searti. Hanya saja mereka mengatur dalam pemberian nama dari perjanjian

atas manfa’at manusia dan sebagian barang dipindahkan seperti perkakas

rumah tangga, pakaian dan bejana-bejana. Menanamkan perjanjian persewaan

atas sebagian barang yang lain, yaitu seperti perahu dan binatang secara

khusus dengan istilah “kira”, meskipun keduanya termasuk barang yang bisa

dipindah.31

Maksudnya adalah, ijarah adalah akad-akad yang penggunaan manfa’atnya

bersifat manusiawi yang merupakan kebutuhan  primer dalam kehidupan sehari-

hari.

3. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud

dengan ijarah adalah akad atas manfa’at yang diketahui dan disengaja untuk

memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu. Syaikh

Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah menjelaskan ijarah sama dengan Hanafiyah.

Boleh dibatalkan penyewaan karena sesuatu peristiwa yang terjadi walaupun

dari pihak yang menyewa, umpamanya ia menyewa suatu kedai untuk berniaga,

lalu terbakar atau dirampas maka bolehlah dia membatalkan penyewaan.32

Maksud dari pendapat ulama di atas adalah dalam perjanjian akad ijarah

disepakati kedua pihak lalu terjadi musibah atas barang yang disewakan maka si

penyewa boleh membatalkannya.

31 Ibid.
32 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam, Semarang, PT. Pustaka

Rizki Putra, 1997, Cet. Ke-1, Edisi, ke-2, h. 428
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4. Menurut Idris Ahmad  Menjelaskan ijarah adalah upah artinya mengambil

manfa’at tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat

tertentu, Idris Ahmad menjelaskan mengambil manfa’at dari tenaga orang lain itu

dibolehkan Karena sah mengambil upah untuk mengerjakan ta’at, seperti

mengerjakan haji, mengajarkan Al-Qur’an, menjadi imam shalat dan menjadi

muadzin.33

Maksud ijarah ini adalah memakai jasa seseorang untuk dimanfa’atkan

keahliannya itu kemudian setelah selesai segera diberikan upahnya.

5. Menurut Sayid Sabiq ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfa’at

dengan jalan penggantian. Sayid Sabiq menjelaskan dimana akad tersebut untuk

mengambil manfa’at dengan jalan penggantian. Seperti halnya penyewaan

rumah. Apabila terjadi kerusakan atas rumah tersebut maka salah satu dari

kedua belah pihak tersebut dapat melakukan pengambilan manfa’at dengan

jalan penggantian.34

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa ijarah adalah menukar

sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti

sewa menyewa artinya “menjual manfa’at” sedangkan upah mengupah artinya

“menjual tenaga atau kekuatan”.

Adapun menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional bahwa ijarah adalah akad

pemindahan hak guna (manfa’at) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu

melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan

33 Ibid.
34 Sayid Sabiq, Fiqih..., juz 3, h. 29
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barang itu sendiri. Dengan demikian akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan,

tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.35

Menurut Undang-Undang sipil Islam kerajaan Jordan dan Uni Emirat Arab

(UAE) mendefinisikan ijarah sebagai berikut: Ijarah atau sewa-menyewa adalah

memberi penyewa kesempatan untuk mengambil pemanfa’atan dari barang sewaan

untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati

bersama.36

Di dalam teknis perbankan ijarah adalah akad atau perjanjian antara bank

dengan nasabah untuk menyewa suatu barang atau cek milik bank, dimana bank

mendapatkan imbalan atas barang yang disewakannya, dan diakhiri periode nasabah

membeli barang atau obyek yang disewakan. Pengalihan kepemilikan yang

diakadkan di awal, hanya semata-mata untuk memudahkan bank dalam

pemeliharaan asset itu sendiri baik sebelum dan sesudah berakhir masa sewa.37

Sedangkan macam-macam ijarah itu ada dua bagian yaitu:

1. Persewaan yang terselenggara pada kemanfa’atan benda-benda, seperti

penyewaan tanah, rumah, binatang, pakaian dan semisalnya. Persewaan pada

barang-barang tersebut adalah terselenggara pada manfa’at-manfa’atnya.

Karena tujuan menyewakan tanah adalah menggunakan manfa’atnya untuk

ditanami. Tujuan menyewa rumah adalah mengambil manfa’at untuk

menempatinya. Jadi penyewaan barang tersebut tergantung pada manfa’atnya.

35 Adiwarman Karim, Bank Islam..., h. 128.
36 Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah,Yogyakarta, UII Press, 2000, cet.

Ke-1, h. 34
37 Tim pengembangan perbankan syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep Produk dan

Implementasi Operasional Bank Syariah, Jakarta, Djambatan 2003, cet. Ke-1-2, h. 141
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2. Persewaan yang terselenggara pada keadaan pekerja, seperti menyewa orang-

orang yang mempunyai pekerjaan untuk bekerja melaksanakan perdagangan,

menukang besi, melakukan pencelupan dan semisalnya. Perjanjian sewa pada

bagian ini adalah terselenggara pada pekerjaan yang mereka lakukan.

Sedangkan kemanfa’atan yang diakibatkan oleh pekerjaan mereka adalah

perkara lain diluar perjanjian.38

D.2. Landasan Hukum Ijarah

Sewa-menyewa disyari’atkan berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah

a. Al-Quran Surat Al-Thalaq ayat 6

ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجدُِكْم َوَال ُتَضارُّوُهنَّ لُِتَضيـُِّقوا َعَلْيِهنَّ َوِإْن ُكنَّ أُوَالِت ْسِكُنوُهنَّ أَ 
وا فَِإْن أَْرَضْعَن َلُكْم  َفآتُوُهنَّ  ُأُجوَرُهنَّ َوْأمتَِرُ َمحٍْل فَأَْنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحىتَّ َيَضْعَن َمحَْلُهنَّ 

َنُكْم ِمبَْعُروفٍ  .َوِإْن تـََعاَسْرُمتْ َفَستـُْرِضُع َلُه ُأْخَرىبـَيـْ

”Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak)
itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka
bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka
berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu
(segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka
perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. Al-Thalaq ayat 6)

Ayat di atas menjelaskan hak-hak wanita-wanita itu memperoleh

tempat tinggal yang layak, ini perlu dalam rangka mewujudkan ma’ruf yang

38 Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh..., juz 3, h. 92



31

diperintahkan oleh ayat sebelumnya, sekaligus memelihara hubungan agar

tidaksemakin keruh dengan perceraian itu.39

b. Al-Quran Surat Al-Qashash ayat 26

َر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اْألَِمُني ِإْحَداُمهَا قَاَلتْ  يَاأََبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخيـْ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai
orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik
yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat
dipercaya". (QS.Al-Qashash ayat 26)

Ayat ini menjelaskan dalam mempekerjakan seseorang terlebih dahulu

harus dilihat bidang apa yang akan ditugaskan kepada yang dipilih. Selanjutnya

kepercayaan yang dimaksud adalah integritas pribadi, yang menuntut adanya

sifat amanah sehingga tidak merasa bahwa apa yang ada dalam genggaman

tangannya merupakan milik pribadi, tetapi milik pemberi amanat yang harus

dipelihara dan bila diminta kembali maka harus dengan rela

mengembalikannya.40

Terdapat pula dalam dalil Al-Hadits:

ُهَما َرا قَالَ َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَى اهللا َعنـْ قَاَل َرُسْوُل اِهللا َصُلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسٌلًم اَْعطُوْاَال ِجيـْ
(رواه ابن ماجه)َاْجرَُه  قـَْبَل َاْن جيَُِف َعَرقُهُ 

”Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata: Rasulullah saw bersabda: Berikanlah upah
pekerja sebelum keringatnya kering” (H.R. Ibnu Majah).41

39 M. Quraish Shihab, Tafsir..., h.289
40 Ibid, h. 334
41 Sebagaimana di kutip oleh Muhammad Syafi’i Antonio dalam bukunya, Bank Syari’ah...,h. 118.
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Hadits ini menjelaskan kepada kita apabila mempekerjakan orang

maka segeralah memberi upah kepada pekerja itu karena itu adalah haknya

untuk mendapatkan upah.

ُهَما قَاَل  ِاْحَتَجَم َرُسْوُل اِهللا َصٌلى اهللا َعَلْيِه َوَسُلًم َواَْعَطىَعِن اْبِن َعَباٍس َرِضى اُهللا َعنـْ
كاَن َحرَاًماَملْ يـُْعِطِه الَّ  البخارى)رواه(ِذْىِ اْحَتَجَمُه َاْجرَُه َوَلْو َ

”Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. beliau berkata: Rasulullah saw bersabda,
berbekamlah dan beliau memberikan upah kepada orang yang membekamnya
itu. Seandainya pembekaman itu haram niscaya beliau tidak memberinya
upah”. 42

Wajib bagi seorang muslim untuk memberikan upah kepda seseorang

yang melakukan pekerjaan yang halal dan haram hukumnya jika memberi upah

atas kerjaan yang tidak dibolehkan.

D.3.   Rukun dan Syarat Ijarah

D.3.1 Rukun Ijarah

1. Mu’jir dan Musta’jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-

menyewa atau upah mengupah, Mu’jir adalah orang yang

memberikan upah dan yang menyewakan, Musta’jir adalah orang

yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang

menyewa sesuatu.

2. Shighat ijab qabul antara Mu’jir dan Musta’jir.

3. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak

baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah mengupah.

42 Ibid, h. 118.



33

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah

mengupah.

4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah

mengupah.43

D.3.2. Syarat Ijarah

1. Kesepakatan kedua pihak untuk melakukan penyewaan.

2. Barang yang disewa tidak termasuk kategori haram.

3. Harga sewa harus terukur.

4. Pada akhir penyewaan barang akan dibeli oleh penyewa.44

Syarat di atas ini merupakan syarat yang mutlak dalam ijarah, seperti

dalam akad lainnya dalam perbankan syariah barang tersebut tidak boleh

mengandung unsur yang diharamkan atau kategori barang yang haram yang

dapat memberikan kemudharatan kepada manusia.

Sedangkan menurut Shidiq Aljawi syarat sahnya ijarah adalah sebagai

berikut:

1. Baik Mu’jir atau Musta’jir harus baligh dan berakal.

2. Musta’jir harus benar-benar memiliki barang yang disewakan itu atau

mendapatkan wilayah untuk menyewakan barang itu.

3. Kedua pihak harus sama-sama ridho menjalankan akad.

4. Manfa’at yang disewakan harus jelas keadaannya maupun lama

penyewaannya sehingga tidak menimbulkan persengketaan.

43 Slamet Wiyono, Membumikan Akuntansi Syariah, Jakarta: Shambie Publisher, 2010, h. 72
44 Ibid
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5. Manfa’at atau imbalan sewa harus dapat dipenuhi secara nyata dan secara

syar’i. Misalnya tidak diperbolehkan menyewakan mobil yang dicuri orang

atau perempuan haid untuk menyapu masjid.

6. Manfa’at yang dapat dinikmati dari sewa harus halal atau mubah karena

ada kaidah ” menyewakan sesuatu untuk kemaksiatan adalah haram

hukumnya”.

7. Pekerjaan yang diupahkan itu tidak merupakan suatu kewajiban yang harus

dilakukan oleh orang yang diupah sebelum terjadinya akad seperti

menyewa orang untuk sholat.

8. Orang yang diupah tidak boleh menikmati manfa’at karena pekerjaannya.

Tidak boleh pengupahan (ijarah) terhadap amalan-amalan tha’at.

9. Upah harus berupa harta yang secara syar’i bernilai.

10. Barang yang disewakan tidak cacat yang dapat merugikan pihak

penyewa.45

Maksudnya dalam ijarah semua barang yang disewakan harus memiliki

manfa’at dalam penggunaannya, tidaklah menyewakan sesuatu terhadap

barang yang tidak berguna.

D.4. Manfa’at Ijarah

Ijarah mempunyai beberapa manfa’at antara lain sebagai berikut:

1. Bagi bank: Merupakan salah satu bentuk pembiayaan atau diversifikasi

portofolio asset bank serta sarana fee based income dimana bank

45 Hendi Suhendi, Fiqih..., h. 27
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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.46 Maksudnya

adalah merupakan pembiayaan untuk barang-barang modal contohnya

untuk mendirikan sebuah pabrik memerlukan mesin, mesin inilah dalam

pembeliannya sesuai dengan akad ijarah.

D.5. Ketentuan Umum Ijarah

Akad dalam ijarah ini mempunyai beberapa ketentuan antara lain adalah:

1. Obyek ijarah adalah manfa’at dari penggunaan barang dan jasa.

2. Manfa’at barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

3. Pemenuhan manfa’at harus yang bersifat dibolehkan.

4. Kesanggupan memenuhi manfa’at harus nyata dan sesuai dengan

syari’ah.

5. Manfa’at harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk

menghilangkan jahala (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan

sengketa.

6. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS

(Lembaga Keuangan Syariah) sebagai pembayaran manfa’at. Sesuatu

46 Slamet, Wiyono, Membumikan,... h.73
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yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa

dalam ijarah.

7. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfa’at lain) dari jenis yang

sama dengan obyek kontrak.

8. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam

ukuran waktu, tempat dan jarak.47

Dari ketentuan–ketentuan ijarah di atas dapat diambil kesimpulan bahwa

ijarah adalah penggunaan manfa’at yang berbentuk jasa maupun barang yang

semuanya itu diakhiri dengan kepemilikan barang dari yang menyewakan kepada

penyewa dengan syarat penyewa sudah melunasi pembayaran tanpa ada tunggakan.

Setelah mengetahui definisi masing-masing akad maka dapat diambil

pengertian qardh wal ijarah adalah kombinasi dua ‘aqad antara qardh dan ijarah yang

dilakukan untuk menalangi suatu pendanaan dan memberikan fasilitas sewa atas

penggunaan dari manfa’at tersebut.48 Sedangkan aplikasi dalam perbankan syari’ah

qardh wal ijarah adalah akad pemberian pinjaman bank untuk nasabah yang disertai

dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.49

E. Kajian Terdahulu

Berdasarkan pengetahuan penulis belum ada satupun peneliti yang membahas

secara spesifik tentang topik ini. Telaah pustaka pada perpustakaan Pascasarjana dan

perpustakaan Universtas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tidak ditemukan

pembahasan tentang eksistensi produk dana talangan haji dalam peningkatan jumlah

47 Ibid
48 Ibid
49 Ibid
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calon haji di Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara. Penilitian yang sudah ada

menurut pengamatan penulis lebih terfokus pada sisi normatif, aspek hukum terhadap

pelaksanaan dana talangan haji pada perbankan syariah, atau strategi perbankan dalam

mensosialisasikan produk dana talangan haji itu sendiri. Berbagai tulisan yang terkait

dengan topik ini telah penulis baca, seperti tulisannya DR. Setiawan Budi Utomo50 yang

beliau beri judul dengan Produk Talangan Haji Perbankan Syariah. Tulisan ini beliau

persentasikan pada seminar yang di adakan oleh majelis tarjih dan tajdid PP

Muhammadiyah  di Yogyakarta pada 24 Rabiulakhir 1433 H/17 Maret 2012.  Dalam tulisan

tersebut beliau mengatakan bahwa salah satu yang melatarbelakangi lahirnya produk

talangan haji pada perbankan adalah dalam rangka mengurangi kendala keterbatasan

kuota dan memberikan kepastian keberangkatan haji dengan cara mendapatkan nomor

seat porsi haji.

Adapun maksud dan tujuan dari talangan haji itu sendiri menurut beliau adalah

merupakan pembiayaan dalam bentuk konsumtif yang di tujukan kepada nasabah untuk

memenuhi kebutuhan biaya setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang

di tentukan oleh kementerian agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji dengan

menggunakan akad qardh. Sekaligus memberikan kemudahan bagi nasabah/calon

nasabah pembiayaan dalam memperoleh fasilitas pembiayaan haji dengan proses mudah

dan proses lebih cepat.

50 Beliau adalah anggota Dewan Syari’ah Nasional MUI, Sekretaris Working Group Perbankan
Syariah BI, DSN,IAI,Peneliiti Senior Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Anggota Komisi Fatwa
MUI, Anggota MTT Muhammadiyah, Anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia,
Tim Penyusun Pedoman Good Governance Bisnis Syariah Komite Nasional Kebijakan Governanace, Tim
PenyusunTafsirTematik Kemenag, Dosen Pascasarjana di UMS, UNS. Lahir di Sukoharjo 10 April 1968.
Pendidikan Lc/LLB dari Madinah Islamic University, Magister Manajemen Keuangan Universitas Borobudur,
Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran.
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Penulis juga menelaah akad qardh dan ijarah sebagai akad yang di gunakan oleh

Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat pada produk dana talangan haji, dalam berkas

akad produk talangan haji yang penyusun temukan bahwa akad qardh di gunakan dalam

pinjaman dana talangan haji, sedangkan akad ijarah digunakan sebagai akad pengurusan

pendaftaran haji.51

Selain dari itu ada juga artikel, karya tulis ilmiyah pada beberapa situs yang

membahas tentang dana talangan haji yang di jadikan penulis sebagai rujukan, penguat

dan pembanding antara lain:

1. http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/fullchapter/05610020-novita-sari.ps 10-4-2012 . Situs

ini berjudul: Komunikasi Pemasaran Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada

Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. Dalam tulisan ini di simpulkan bahwa Dalam

membangun komunikasi pemasaran, Bank Syariah Mandiri Cabang Malang

menggunakan sarana komunikasi seperti: Periklanan dengan menggunakan media

iklan di Radio Mitra, poster, lembar tauziyah, dan kartu nama. Penjualan perorangan

dilakukan melalui customer service-nya dan eksekutive officer. Sedangkan promosi

penjualan dilakukan dengan pemberian hadiah bagi para konsumen baru maupun

konsumen prioritinya. Untuk sarana komunikasi, hubungan masyarakat dilakukan

dengan mengadakan seminar yang bekerjasama dengan DEPAG (Departemen

Agama). Dan selain menggunakan keempat sarana komunikasi diatas, ternyata Bank

Syariah Mandiri Cabang Malang juga menggunakan komunikasi word of mouth. Dari

kelima sarana komunikasi pemasaran yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri

Cabang Malang, yang paling sering digunakan unuk membangun komunikasi

51 Akad Qardh wa al-Ijarah, PT. Bank Syariah Mandiri, kantor cabang Sibuhuan. Jl. KiHajar
Dewantara No.50 Sibuhuan-Padang Lawas Sumatera Utara. Atau bisa juga di lihat pada website PT. Bank
Syari’ah Mandiri  www.syari’ahmandiri.co.id.
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pemasaran produk dana talangan haji adalah melalui lembar tauziyah, penjualan

perorangan, dan menggunakan komunikasi word of mouth.

2. http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=51684:dana-

talangan-haji-bolehkah&catid=50:tuntunan-umrah-dan-haji&Itemid=82. 15-4-2012. Situs

ini berupa artikel seputar Dana Talangan haji, bolehkah? Dalam artikel ini di simpulkan

bahwa Menurut DSN-MUI, bank yang bersangkutan boleh mengambil fee. Praktik

mengambil jasa atas pengurusan haji oleh bank merujuk pada prinsip al-ijarah. Besar

imbalan jasa tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan qardh dari LKS. Jasa

tersebut juga tak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.

Terdapat banyak dalil yang dipergunakan sebagai landasan diperbolehkannya

mengambil fee itu dengan merujuk prinsip ijarah. Allah SWT berfirman, “Salah seorang

dari kedua wanita itu berkata, ‘Ya, bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja

(pada kita) karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk

bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. "(QS al-Qashash 28:26).

Hadis riwayat Abd ar-Razaq dari Abu Hurairah dan Said al-Khudri juga menyatakan

demikian. Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang mempekerjakan pekerja,

beritahukanlah upahnya.”

3. http://mahendradicky.blogspot.com/2012/01/kerangka-analisis-dana-talangan-haji.htm

diakses tgl 17-4-2012 Berjudul: Kerangka Analisis Dana Talangan Haji. Dalam artikel ini

penulis menjelaskan bahwa negara yang mayoritas berpenduduk muslim ini,

merupakan salah satu modal utama kenapa banyak bank-bank konvensional membuka

unit usaha syari’ah ataupun membuka bank syariah yang terlepas dari induk usahanya.

Selain itu bank-bank syariah berlomba-lomba membuat berbagai macam produk
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pembiayaan salah satunya produk pembiayaan talangan haji. Produk pembiayaan ini

menggunakan prinsip Qardh wal Ijarah. Dalam pengertian prinsip Qard wal Ijarah

adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan

penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkannya, dalam arti

kata, pihak bank menjaga jaminan yang diberikan oleh nasabahnya.


