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BAB III

LANDASAN TEORI

A. QARDH

Di Bank Bank Riau Kepri Syariah terdapat produk pembiayaan

yang diperuntukan untuk mempermudah menunaikan ibadah haji yaitu

produk dana talangan haji. Produk dana talangan haji adalah pembiayaan

dengan menggunakan akad qardh wal ijarah yang diberikan kepada

nasabah calon haji dalam rangka untuk mempermudah memperoleh nomor

porsi Haji.

1. Pengertian Al-Qardh

Kata al-qardh yang juga disebut al-dayn dan al-salf artinya

hutang. 1 Definisi qardh dalam bahasa Arab berarti pinjaman. Secara

terminologi muamalah (ta’rif) adalah memiliki sesuatu yang harus

dikembalikan dengan pengganti yang sama.2

Menurut Bank Indonesia, Qardh adalah akad pinjaman dari bank

(muqridh) kepada pihak tertentu (muqtaridh) yang wajib dikembalikan

dalam jumlah yang sama sesuai pinjaman.3

1 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi,
(Jakarta: Bumi Aksara), 2010, h. 406.

2 Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press),
2009, h. 137.

3 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Syariah, (Jakarta : Zikrul Hakim), 2003,
h.27
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Jadi Al Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang

dapat ditagih kembali. Dengan kata lain Al Qardh adalah pemberian

pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tertentu.4

2. Landasan Hukum

a. Al-Qur’an

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

Firman Allah SWT, yaitu surat Al Baqarah (2) : 245

ُ یَْقبُِض  َ قَْرًضا َحَسنًا فَیَُضاِعفَھُ لَھُ أَْضَعافًا َكثِیَرةً َوهللاَّ َمْن َذا الَِّذي یُْقِرُض هللاَّ

ُعونَ َویَْبُسطُ َوإِلَْیِھ تُْرجَ 

Artinya: “barang siapa meminjami di jalan Allah dengan
pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya
dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan
kepada-Nya kamu dikembalikan.” (QS. Al Baqarah (2) : 245)

Al-Muzammil(73) : 20

ُموا ِألَْنفُِسُكْم ِمْن  َ قَْرًضا َحَسنًا َوَما تُقَدِّ َكاةَ َوأَْقِرُضوا هللاَّ الَةَ َوآتُوا الزَّ َوأَقِیُموا الصَّ

ِ ھَُو َخْیًرا َوأَْعظََم أَْجًرا َخْیٍر تَِجُدوهُ ِعْنَد هللاَّ
Artinya : Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman
kepada Allah pinjaman yang baik, dan kebaikan apa saja yang kamu
perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya disisi
Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar
pahalanya. (Al-Muzammil (73) : 20)

b. Al-Hadits

عود ، أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال : ما من مسلم یقرض عن ابن مس

مسلما قرضا مرتین إال كان كصدقتھا مرة

4 Muhammad Ridwan, Manajemen BMT, ( Yogyakarta: UII Press), 2004, h 174.
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Artinya: 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 no

2421, kitab al-Ahkam ; Ibnu Hibban dan Baihaqi)5

c. Ijma’

Para ulama telah menyepakati bahwa al-qardh boleh dilakukan.

Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup

tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang

memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-

meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehisupan di dunia ini. Islam

adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan

umatnya.6

3. 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.

3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah (FATWA DEWAN

SYARI’AH NASIONAL NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang AL-

QARDH)

4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila dipandang perlu.

5 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Maktabah Abi Al- Mua’thi), Jilid ke-5, h. 510
6 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema

Insani), 2001, h 133.
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5) Nasabah al-qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan

sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

6) Jika nasabah tidak dapat menegmbalikan sebagian atau seluruh

kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah

memastikan ketdakmampuannya, LKS dapat :

a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian

b. Mengahapus (write off) sebagian atau seluruhnya.7

4. Rukun Al-Qardh

Adapun rukun dari akad qardh sebagai berikut:

a) Peminjam (muqtaridh)

b) Pemberi pinjaman (muqridh)

c) Jumlah dana (qardh)

d) Ijab qabul (shigat)8

5. Sumber Dana Al-Qardh

a) Al-qardh yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara

cepat dan berjangka pendek. Talangan diatas dapat diambilkan dari

modal bank.

b) Al-qardh dana yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil

dan keperluan sosial, dapat bersumber dari zakat, infak dan sedekah

juga hibah.

7 Muhammad Firdaus, Edukasi Profesional Syariah Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah
Kontemporer, (Jakarta : Renaisan), 2005, h. 56

8 Muhammad, op.cit, h. 140
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c) Para praktisi perbankan syariah dan para ulama, melihat adanya

sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk al-qardh al-hasan,

yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan seperti jasa nostro di

bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank

asing, dan sebagainya. Salah satu pertimbangan dana-dana ini adalah

kaidah akhaffu dhararain (mengambil mudharat yang kecil). Hal ini

mengingat jika dana umat Islam dibiarkan di lembaga-lembaga

nonmuslim mungkin dapat dipergunakan untuk sesuatu yang

merugikan Islam, misalnya dana kaum Muslimim Arab di bank-bank

Yahudi Switzerland. Oleh karena itu, dana yang parkir tersebut lebih

baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam

atau membantu dhu’afa.9

6. Aplikasi Al-Qardh dalam Perbankan

Aplikasi qardh diterapkan sebagai hal berikut:

a) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti

loyalitas dan bonafitasnya, yang membutuhkan dana talangan

segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan

mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.

b) Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan

ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam

bentuk deposito.

9 Muhammad Syafi’i Antonio, loc.cit.
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c) Sebagai produk yang menyumbangkan usaaha yang sangat kecil

atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini

telah dikenal suatu produk khusus yaitu al-qardh al-hasan.

d) Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji

diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran

biaya perjalanan haji. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu

yang ditentukan.

e) Sebagai pinjaman tunai (cash advanced) dari produk kartu kredit

syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menari uang

tunai miik bank melalui ATM. Nasabah dapat mengembalikannya

sesuai waktu yang ditentukan.

f) Sebagai pinjaman bagi pengurus bank, di mana bank menyediakan

fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus

bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu

secara cicilan melalui pemotongan gajinya.10

7. Manfaat Al-Qardh

Manfaat akad al-qardh banyak sekali diantaranya:

a) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak

untuk mendapat talangan jangka pendek.

b) Akad al-qardh juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank

syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi

sosial, disamping misi komersial.

10 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan, (Jakarta: PT Raja
Grafindo), 2004, h. 106.
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c) Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra

baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank

syariah.11

B. IJARAH

1. Pengertian Ijarah

Ijarah berarti sewa, jasa atau imbalan, yaitu akad yang dilakukan

atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa.12 Menurut Sayyid Sabiq,

Ijarah adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan

penggantian.13 Dengan demikian pada hakikatnya ijarah adalah penjualan

manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa

dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti

dengan perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja

dari yang menyewakan kepada penyewa. Dalam hukum Islam ada dua

jenis ijarah, yaitu 14:

a. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan

jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak

yang memperkerjakan disebut musta’jir, pihak pekerja disebut ajir

dan upah yang dibayarkan disebut ujrah. ijarah jenis ini, biasa

diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syariah.

11 Muhammad  Syafi’i  Antonio, loc.cit.
12 Habib Nazir dan Muh Hasan, Ensikiopedi Ekonomi Islam dan Perbankan Sya’riah,

(Bandung : Kaki Langit), 2004, h. 46.
13 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, jilid 3, (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby), 1983, h. 177.
14 Ascarya, Akad dan Produk Syariah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada),  2007, h. 99.
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b. Ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu

memindahkan hak guna untuk memakai aset atau properti tertentu

kepada orang lain dengan imabalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini

mirip dengan leasing (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang

menyewa (lessee) disebut musta’jir, pihak yang menyewakan (lessor)

disebut mu’jir/muajir dan biaya sewa disebut ujrah. Ijarah bentuk

kedua ini biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan di

perbankan syariah.

2. Landasan Hukum Ijarah

Ijarah sebagai suatu transaksi yang sifatnya saling tolong menolong

mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur’an dan Hadits. Konsep ini

mulai dikembangkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab yaitu ketika

adanya system bagian tanah dan adanya langkah revolusioner dari

Khalifah Umar bin Khattab yang melarang pemberian tanah bagi kaum

muslim di wilayah yang ditaklukkan. Dan sebagai langkah alternatif

adalah membudidayakan tanah berdasarkan kharaj dan jizyah. Adapun

yang menjadi dasar hukum ijarah adalah :

a. Al-Qur’an

Al-Qur’an surat az-Zukhruf (43) : 32

ْنیَا َوَرفَْعنَا  أَھُْم یَْقِسُموَن َرْحَمةَ َربَِّك نَْحُن قََسْمنَا بَْینَھُْم َمِعیَشتَھُْم فِي اْلَحیَاِة الدُّ

ِممَّا بَْعَضھُْم فَْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت لِیَتَِّخَذ بَْعُضھُْم بَْعًضا ُسْخِریًّا َوَرْحَمةُ َربَِّك َخْیٌر 

)32(الزخرف/یَْجَمُعونَ 
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Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu?
Kami telah menentukan antara penghidupan mereka dalam kehidupan
dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas
sebahagian yang lain seberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat
mempergunakan sebahagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih
baik dari apa yang mereka kumpulkan (Q.S Az-Zukhruf (43) : 32).

Al-Qur’an surat Al-Baqarah (2) : 233

ْیُكْم إَِذا َسلَّْمتُْم َما آتَْیتُْم َوإِْن أََرْدتُْم أَْن تَْستَْرِضُعوا أَْوالََدُكْم فَالَ ُجنَاَح َعلَ 

َ بَِما تَْعَملُوَن بَِصیرٌ  َ َواْعلَُموا أَنَّ هللاَّ بِاْلَمْعُروِف َواتَّقُوا هللاَّ
Artinya: “…Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang

lain, tidak dosa bagimu apabila melakukan pembayaran menurut

yang patut. Bertaqwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa

Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjalan (Q.S al-Baqarah (2) :

23).

b. Hadits

وسلم : أعطوا عن عبد هللا بن عمر ، قال : قال رسول هللا صلى هللا علیھ 
عرقھاألجیر أجره ، قبل أن یجف

Artinya: Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw Bersabda:

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering” (HR Ibnu

Majah)15

3. Rukun

a. Pelaku akad

Yaitu musta’jir (penyewa), adalah pihak yang menyewa asset dan

mu’jir/muajir (pemilik) adalah pihak yang menyewakan asset.

15 Ibnu Majah, Op.Cit, Jilid ke-5, h. 510.
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b. Sighat Ijarah

Yaitu ijab dan Kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang

berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.16

c. Ujroh

Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam

sewa menyewa maupun upah mengupah.

d. Barang yang disewakan/ sesuatu yang dikerjakan dalam upah-

mengupah

Jasa atau manfaat yang diberikan oleh asset yang disewakan tersebut

harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.

4. Syarat Ijarah

a. Baik Mu’jar atau musta’jir harus baligh dan berakal.

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

mendapatkan wilayah untuk menyewakan barang itu.

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

d. Manfaat barang yang disewakan harus jelas keadaannya maupun lama

penyewaannya sehingga tidak menimbulkan pesengketaan.

e. Manfaat 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 mesjid.

16 Nurul Huda dan Mohamad Haykal, Lembaga Keuangan Islam  : Tinjauan Teoritis
Dan Praktis, ( Jakarta : Kencana Prenada Group ), 2010, h.81
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f. Manfaat yang dapat dinikmati dari sewa harus halal atau mubah

karena ada kaidah “menyewakan sesuatu untuk kemaksiatan adalah

haram hukumnya.

g. Pekerjaan yang diupahkan ini tidak merupakan suatu kewajiban yang

harus dilakukan oleh orang yang diupah sebelum terjadinya akad,

seperti menyewa orang untuk sholat.

h. Orang yang diupah tidak boleh menikmati manfaat karena

pekerjaannya. Tidak boleh pengupahan (ijarah) terhadap amalan-

amalan tho’at.

i. Upah harus berupah harta yang secara syar’i bernilai.

j. Barang yang disewakan tidak cacat yang dapat merugikan pihak

penyewa.

5. Persyaratan Penetapan Harga Sewa (Ujrah)

Wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Besarnya harga sewa (ujrah) atas obyek ijarah dan cara pembayaran

ditetapkan menurut kesepakatan yang dibuat dalam akad secara

tertulis.

b. Alat pembayaran harga sewa (ujrah) obyek ijarah adalah berupa uang

atau bentuk lain yang memiliki nilai yang sama yang tidak

bertentangan dengan Prinsip Syariah.17

c. Harus jelas besarannya dan diketahui oleh para pihak yang berakad.

17 Abdul Ghofur Anshori, Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan,
Lembaga Pembiayaan, Lembaga Perusahaan pembiayaan, (Yogyakarta : Pustaka Belajar), 2008,
h.151.
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d. Bersifat flexibel, dalam arti dapat berbeda ukuran, waktu, tempat dan

jarak serta yang lainnya berbeda. Misalnya sewa took untuk satu tahun

Rp 25 juta, tapi kalau 2 tahun Rp 45 juta.18

6. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan

adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad

pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. Ijarah

akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut :

a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan

penyewa.

b. Rusaknya barang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan

sebagainya.

c. Rusaknya barang yang diupahkan (ma’jur ‘alaihi), seperti baju yang

diupahakan untuk dijahitkan.

d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan. Berakhirnya masa yang telah

ditentukan dan selesai pekerjaan.

e. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak, seperti

menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang

mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.19

18 Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, ( Jakarta : Salemba
Empat), 2008, h. 213.

19 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2011, h 122.
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f. Salah satu pihak meninggal dunia (Hanafi), jika barang yang

disewakan itu berupa bawaan maka kematiannya mengakhiri akad

ijarah (jumhur).

g. Kedua pihak membatalkan akad dengan iqolah.

7. Manfaat Ijarah

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna),

bukan perpindahan kepemilikan (ownwership, milikiyyah). Jadi pada

dasarnya prinsip ijarah sama denan jual beli, namun perbedaannya terletak

pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah

barang, maka pada ijarah adalah barang atau jasa.20Manfaat dari transaksi

ijarah untuk musta’jir adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang

pokok.

Adapun resiko yang mungkin terjadi dalam ijarah adalah sebagai

berikut:

a. Default, nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja

b. Rusak, aset ijarah rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan

bertambah, terutama bila disebutkan dalam kontrak bahwa

pemeliharaan harus dilakukan oleh bank.21

20 Adiwarman Karim, Op.Cit, h. 137
21 Muhammad Syafi’I Antonio. Op.cit, h 119.
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C. TALANGAN HAJI

1. Pengertian Talangan

Talangan adalah perantara dalam jual beli, sedangkan menalangi

adalah member pinjaman uang untuk membayar sesuatu atau

membelikan barang dengan membayar kemudian.22 Sedangkan menurut

Eksiklopedi Ekonomi, talangan sama dengan bail yaitu seseorang yang

menerima harta milik orang lain dibawah suatu bailment contract, dan

bertanggung jawab atas kontrak itu, untuk memelihara harta milik itu

dan mengembalikannya dalam keadaan baik bilamana kontrak itu

dilaksanakan.23

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 meminta kembali

barang yang semula itu atau yang sepadan dengan itu.24

Orang yang Lends atau yang meminjamkan mesin atau tanah,

misalnya dapat mengharapkan kembalinya harta milik yang semula itu.

Akan tetapi orang yang meminjamkan uang atau barang yang bisa

diperjual/belikan, mengharapkan akan mendapatkan kembali sejumlah

uang yang ekivalen.25

22 Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, (Jakarta: The Institute of Islamic Thought [TIIT]), 2003, h. 105.

23 Abdurrahman, eksiklopedi Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan, (Jakarta: Pradya
Paramida), 1982, h 75-76.

24 Ibid, h.606.
25 Ibid, h.607.
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Talangan haji merupakan dana talangan dari bank kepada nasabah

khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh nomor

porsi pada saat pelunasan BPIH (Biya Perjalanan Ibadah Haji).

Nomor porsi haji adalah nomor urut bagi calon haji yang diberikan

secara otomatis oleh siskohat pada saat melakukan penyetoran awal

BPIH. Dan sistem komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) adalah

sistem yang berupa jaringan computer yang tersambung secara online

antara department agama RI dan bank penerima setoran BPIH. BPIH

adalah biaya yang dikeluarkan calon haji untuk menunaikan ibadah haji

yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah.

2. Manfaat Talangan

1. Sebagai pencairan dana yang sangat mendesak untuk nasabah.

2. Merupakan produk perbankan syariah yang sangat diminati oleh

nasabah yang ingin melaksanakan ibadah haji karena terganjal pada

masalah biaya.

3. Merupakan sebagai modal bagi pengusaha kecil yang memerlukan

dana mendesak untuk membeli barang-barang modal.26

26 Zainal Arifin, Analisis Ijarah Pada Pembiayaan Talangan Biaya Perjalanan Haji
(BPIH) Pada , UIN Syarif Hidayatullah, 2010,  h. 43.


