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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang dihasilkan dari sebuah upaya

manusia untuk keluar dari persoalan ekonomi dengan cara yang sistematis,

sehingga menumbuhkan keyakinan akan kebenaran Al Qur’an dan Al-Hadist.1

Sebagaimana firman Allah dalam surat Fatir ayat 29 :

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan

shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada

mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan

perniagaan yang tidak akan merugi” (Qs.35.ayat 29).

Zakat dimaksudkan untuk membersihkan harta benda milik orang

lain. Zakat dan bentuk sedekah sunnah yang lain adalah penyeimbang

ekonomi, hal ini dapat dilihat dari penggunaan dana-dana dari zakat, infaq

dan sedekah tersebut, yang pada umumnya digunakan menyantuni orang-orang

yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

1 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam : Suatu Pengantar, (Yogyakarta : Ekonisia,
2004), Ed.1; Cet.3 Bab 1, h.12.



2

Salah satu sumber pendanaan atas pembiayaan Qardhu Al Hasan tersebut

adalah dana zakat, infak dan shadaqah melalui lembaga PIZSA yang menjadi satu

kesatuan dari BMT Al-Ittihad Rumbai ( sumber: Laporan Neraca Keuangan BMT

Al-Ittihad tahun 2010).

BMT Al-Ittihad menjalankan suatu bentuk aktivitas guna meningkatkan

kesejahteraan dan kewirausahaan melalui pembiayaan Qardhu Hasan, sejauh ini

perjalanan aktivitas tersebut apakah memberikan pengaruh yang signifikan atau

tidak dalam membantu kaum duafa yang menjadi objek pembiayaan tersebut.

Qardhu Al Hasan adalah produk BMT untuk nasabah yang

membutuhkan dana untuk keperluan mendesak dengan kriteria tertentu bukan

untuk tujuan konsumtif atau diangsur tanpa tambahan atas dana yang dipinjam.

Qardhu Al Hasan merupakan pinjaman kebajikan atau lunak atau tanpa imbalan,

biasanya untuk pemberian barang-barang (yaitu barang yang dapat diperkirakan

dan di ganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya2.

Qardhu Al Hasan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar

kewajiban sosial semata. Si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan

apapun kecuali modal pinjaman3.

Qardhu Al Hasan merupakan salah satu bentuk pembiayaan pada

lembaga keuangan. Pembiayaan merupakan prinsip syari’ah adalah penyediaan

uang atau tagihan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank

dengan pihak lain yang diwajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan

2Ascarya, M, Latif, Lewis K, Mervyn, Perbankan Syariah Prinsip Praktek dan Prospek,
(Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007), h. 46.

3Adiwarman Karim, Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan, (Jakarta : PT. Raja
Grafindo Persada, 2004), h. 33.
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uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pola bagi hasil.

Letak keuangan BMT dalam hubungannya dengan pemberian pinjaman

kepada pihak yang tidak memiliki jaminan yang cukup. BMT memiliki konsep

pinjaman kebajikan (Qardhu Hasan) yang diambil dari zakat, infak dan  shadaqah

atau dana sosial. Dengan adanya modal pinjaman ini, BMT tidak memiliki resiko

kerugian dari kredit macet yang mungkin saja terjadi. Jadi sebenarnya BMT

memiliki semacam jaminan atau proteksi sosial melalui pengelolaan dana Baitul

Maal berupa dana zakat, infak dan shadaqah ataupun insentif sosial, yakni rasa

kebersamaan melalui ikatan kelompok simpan pinjam atau kelompok yang

berorentasi yang tidak punya kepada masyarakat yang punya. Dengan demikian

terjadi komunikasi antara dua kelas yang berbeda yang akan memberikan dampak

positif kepada kehidupan sosial ekonomi komunitas masyarakat sekitar.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian terhadap permasalahan tersebut, dengan judul “PEMANFAATAN

DANA ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH MELALUI PEMBIAYAAN

QARDHU AL - HASAN PADA BMT AL-ITTIHAD RUMBAI-PEKANBARU

MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”.

B. Batasan Masalah

Untuk mendapatkan uraian yang spesifik dan terukur tentang

permasalahan, maka pembahasan dibatasi pada  tingkat efektifitas pemanfaatan

dana Zakat, Infak, dan Shadaqah melalui Pembiayaan Qardhu Al-Hasan pada

BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru menurut persfektif ekonomi Islam.
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C. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas dapat di identifkasikan masalah-masalah yang akan di

teliti, dalam hal ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana  pemanfaatan dana zakat, infak, dan shadaqah untuk

pembiayaan Qardu Al-Hasan pada BMT Al-Ittihad Rumbai?

2. Apa kendala dalam pemanfaatan dana zakat, infak dan shadaqah untuk

pembiayaan Qardu Al-Hasan pada BMT Al-Ittihad Rumbai?

3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam dalam pemanfaatan dana zakat, infak,

dan shadaqah pada BMT Al-Ittihad Rumbai?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Qardhu Al Hasan di BMT

Al-Ittihad  terhadap peningkatan kesejahteraan kaum duafa.

b. Untuk mengetahui kedudukan pembiayaan Qardhu Al Hasan yang

dilaksanakan BMT Al-Ittihad perspektif Ekonomi Islam

2. Manfaat Penelitian

c. Untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi

Islam dari Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, jurusan Ekonomi

Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

d. Secara teoritis dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan

ilmu dan pengetahuan tentang pembiayaan Qardhu Al Hasan.
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E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di koperasi syari’ah BMT Al-Ittihad Rumbai

Pekanbaru yang berlokasi di Komplek Masjid Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru

dilandasi oleh informasi bahwa BMT tersebut melaksanakan aktivitas pembiayaan

Qardhu Al Hasan sekaligus mengumpulkan Zakat, Infak dan Shadaqah melalui

lembaga PIZSA yang menjadi satu kesatuan dalam institusi BMT tersebut

(sumber : Laporan pertanggung jawaban pengurus dan hasil pemeriksaan

pengawas tahun  BMT Al- Ittihad Rumbai tahun 2010).

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian ini adalah pengaruh pembiayaan Qardhu Al Hasan.

b. Objek penelitian yaitu penerima pembiayaan Qardhu Al Hasan dari

BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru periode tahun 2009 sampai dengan

2011.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi yang akan di teliti dalam penelitian ini berjumlah 40 orang.

b. Sampel berjumlah 20 sampel atau lima puluh persen dari jumlah

populasi yang terdiri dari :

- 10 orang karyawan BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru

- 10 orang penerima melalui pembiayaan Qardhu Al Hasan dari

BMT Al Ittihad Pekanbaru.
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4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer : data yang dikumpulkan langsung dari responden yang

merupakan sumber informasi utama yang diperoleh di lapangan dalam

penelitian4 dalam hal ini bersumber dari BMT Al-Ittihad Rumbai

Pekanbaru berupa arsip, dokumen, peraturan-peraturan yang ada, dari

nasabah serta dari pihak BMT priode tahun 2009-2011.

b. Data Sekunder : data yang diambil secara tidak langsung dari

sumbernya5, yaitu dari beberapa buku-buku referensi, majalah, bahan

hasil seminar, koran, dan media elektronik (internet) yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (adalah suatu teknik dengan melakukan pengamatan secara

visual).

b. Wawancara (Interview) yaitu pengumpulan data dengan cara

melakukan tanya   jawab langsung kepada responden mengenai subjek

yang diteliti.

c. Dalam penelitian ini penulis tidak melakukan penyebaran angket,

karena tingkat pendidikan dan waktu responden, penulis hanya

membuat tabulasi yang di isi oleh penulis sendiri  saat melaksanakan

observasi, dan wawancara terhadap sampel.

4 Prasetya Irawan, Logika dan Prosedur Penelitian, (Jakarta : STIA-LAN Press, 1999), h.
l83.

5 Ibid, h. 87.
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6. Teknik Pengelolaan Data

a. Pengelompokan yaitu dengan mengelompokan sampel  berdasarkan

umur, jenis kelamin, jumlah tanggungan, tingkat kesejateraan,

pendidikan, serta hal-hal lain yang relevan dengan subjek penelitian

b. Pengkodean (Coding) yaitu dengan cara memberi tanda kode terhadap

data-data yang digolongkan sama.

c. Hasil penelitian di lapangan dan dokumen pendukung dianalisa tingkat

kesesuaian antara fakta di lapangan dengan data dokumentasi milik

BMT Al-Ittihad, serat dikombinasikan dengan tinjauan kepustakaan,

dan hasil analisa tersebut menjadi dasar kesimpulan penelitian.

7. Metode Penulisan

a. Deduktif, yaitu mengumpulkan data-data umum kemudian di analisis

dan diuraikan secara khusus.

b. Induktif, yaitu mengumpulkan data-data khusus dan kemudian

dianalisis dan diuraikan secara umum.

c. Deskriptif, yaitu mengungkap uraian data-data yang  telah di peroleh.

8. Analisa Data

Hasil pengolahan data dan fakta serta tinjauan kepustakaan ditafsirkan

dalam bentuk kualitatif yaitu dalam bentuk kesimpulan yang berbentuk no angka

(redaksional).
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F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu

menyusun sistimatika sedemikian rupa, sehingga dapat menunjukkan hasil

penelitian yang baik dan mudah di pahami. Adapun sistematika tersebut adalah

sebagai berikut:

BAB I : Berisikan latar belakang masalah, perumusan  masalah, tujuan

dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika

penulisan.

BAB II : Berisikan deskripsi tentang objek penelitian, dalam hal ini

mencakup gambaran umum tentang BMT Al-Ittihad Rumbai

Pekanbaru, mulai dari sejarah, visi, misi, struktur organisasi,

kegiatan usaha dan program-program lainnya.

BAB III : Berisikan tentang dasar teori mengenai Ekonomi Islam, Qardhu

Al Hasan, zakat secara umum, mulai dari landasan syariah, dasar

hukum positif mengenai pengeloaan zakat, dan penjelasan tentang

zakat produktif.

BAB IV : Berisikan analisa dan pembahasan dari hasil penelitian

berdasarkan teori dan praktek yang dilakukan oleh BMT Al-

Ittihad Rumbai  Pekanbaru terhadap pengelolaan dana Zakat,

Infak dan Shadaqah melalui pembiayaan Qardhu Al Hasan.

BAB V : Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan merupakan Bab

penutup.


