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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi sebuah nama yang

selalu didengungkan terkait dengan pembangunan kembali perekonomian

Indonesia. Berbagai program dan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan

mengenai UMKM telah banyak dilakukan khususnya oleh

pemerintah.1UMKM selalu menjadi persoalan penting di Indonesia. Persoalan

ini dimulai sejak Indonesia dilanda krisis yang berkepanjangan. Salah satu dari

solusi permasalahan tersebut adalah mengaktifkan sektor riil masyarakat.

UMKM merupakan sistem perekonomian yang tahan menghadapi krisis.

Namun, keberadaannya kurang mendapatkan perhatian dan tanggapan serius.

Jika ekonomi kerakyatan ini mendapatkan perhatian dan tanggapan yang

serius dalam pengembangannya, maka dapat menjadi tiang penyanggah

ekonomi.

Perlunya sebuah lembaga yang dapat menjadi mediator antar pemilik

kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana merupakan salah satu solusi

dalam memecahkan masalah ekonomi kerakyatan tersebut. Dana ini yang akan

digunakan untuk mengaktifkan sektor riil atau ekonomi rakyat. Lembaga

ekonomi yang dapat menjadi mediator kebutuhan dana bagi rakyat yang ingin

mengembangkan sektor riil adalah lembaga keuangan mikro.

1 CFISEL, Alternatif Pembiayaan terhadap UMKM Melalui Pasar Modal di Indonesia,
(Jakarta: PT. Telaga Ilmu, 2009), cet. I, h. 3.
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Sama seperti UMKM, perbankan yang selama ini seolah ditepikan

justru menunjukkan geliatnya saat krisis terjadi. Potensi besar dari UMKM

tersebut juga menjadi salah satu poin penting bagi perbankan untuk

penyaluran pembiayaannya. Peran bank sangat besar dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semua sektor usaha baik sektor industri,

perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, perumahan dan lainnya sangat

membutuhkan bank sebagai mitra dalam mengembangkan usahanya.

Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan,

yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakatdalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana ke masyarakat

dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan

taraf hidup rakyat banyak.

Bank memiliki 3 fungsi utama yaitu melakukan aktivitas dalam

penghimpunan dana pihak ketiga, aktivitas penyaluran dana kepada pihak

yang membutuhkan dana dan aktivitas bank dalam memberikan pelayanan

jasa kepada masyarakat. Dari ketiga fungsi tersebut, bank dapat

mengembangkan dalam berbagai macam produk bank yaitu produk bank yang

berkaitan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan

masyarakat.2

Bank Islam atau Bank Syariah adalah bank yang usaha pokoknya

memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran

serta peredaran uang yang dalam operasinya dan produk-produknya

2Ismail, Akuntansi Bank, (Jakarta: Kencana, 2010), ed. I, cet. I, h. 12.
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dikembangkan sesuai dengan prinsip syariat Islam.3Pada dasarnya salah satu

fungsi lembaga keuangan syari'ah adalah intermediasi antara masyarakat yang

kelebihan dana dan masyarakat yang membutuhkan dana.4

Saat ini di Indonesia telah banyak berdiri bank-bank atas dasar prinsip

syariah termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Terlebih lagi

ketika peluang beroperasinya BPRS semakin terbuka setelah diberlakukannya

SK Direksi BI No. 32/36/KEP/DIR, tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank

Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah yang diharapkan mampu

memecahkan permasalahan para pengusaha kecil dalam penyediaan modal.

Dengan lahirnya Bank Islam yang beroperasi berdasarkan sistem bagi

hasil sebagai alternatif pengganti bunga pada bank-bank konvensional,

merupakan peluang bagi umat Islam untuk memanfaatkan jasa bank seoptimal

mungkin. Merupakan peluang karena umat Islam berhubungan dengan

perbankan dengan tenang, tanpa keraguan dan didasari oleh motivasi

keagamaan yang kuat didalam memobilisasi dana masyarakat untuk

pembiayaan pembangunan ekonomi umat.5

Beberapa jenis kerjasama dan pembiayaan dijadikan produk-produk

dalam Bank Syariah, yaitu produk penyaluran dana, produk penghimpun dana,

serta produk jasa. Dalam penyaluran produk tersebut, tentunya menggunakan

3Muhamad, Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer, cet. ke-1, (Yogyakarta:
UII Press, 2000), h. 62.

4Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.1.
5Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI &

Takaful), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 55.
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akad. Akad tersebut dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu akad

tabarru’ dan akad tijarah.6

Akad tabarru’ adalah suatu kontrak dimana digunakan untuk transaksi

kebajikan. Akad tabarru’ ini digunakan untuk transaksi yang sifatnya tolong-

menolong tanpa mengharapkan dana yang telah diberikan menghasilkan

keuntungan yang sifatnya materil dari pihak-pihak yang melakukan perikatan,

kecuali hanya mengharapkan imbalan dari Allah SWT semata. Akad-akad

transaksi ini diantaranya adalah Qardh, Rahn, Hiwalah, Wakalah, Wadi’ah,

Kafalah dan Wakaf.7

Pembiayaan qardh adalah pembiayaan tanpa mengambil keuntungan

yang dijanjikan dimuka. Bank juga menyalurkan pembiayaan qardhul hasan

bersumber dari dana-dana denda, infak, dan sedekah sebagai usaha

menjalankan peran sosial pada masyarakat yang membutuhkan.8Sementara itu,

didalam al-Qur’an surat al-Hadid ayat 11pinjaman yang baik merupakan

pengertian dari kata Qardhan Hasanan, namun kata yang lebih banyak

digunakan dikalangan para ahli adalah kata qardhul hasan yang artinya

kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan

dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman

secarasekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu.9

6Bambang Rianto Rustam, Perbankan Syariah, (Pekanbaru: Mumtaz Cendikia Press,
2005), h. 67.

7Muhammad Muslehudin, Sistem Perbankan Syariah, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h.
74.

8Brosur PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah.
9Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari’ah: Panduan Teknis

Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press,2009),
h.143.
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Qardh merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya

imbalan. Namun demikian, peminjam dana diperkenankan untuk memberikan

imbalan. Qardh ini biasanya diterapkan sebagai fasilitas nasabah yang

memerlukan dana yang cepat, produk untuk menyumbang usaha yang sangat

kecil atau sektor sosial.10

Qardhul Hasan pada perbankan syariah merupakan salah satu

instrumentdari akad tabarru’ adalah segala macam perjanjian yang

menyangkut not-for profit transaction (transaksi nir-laba)sertasalahsatuakad

yangtidakmengandungunsurpertukarankepemilikanmaupunpertukaranbendade

nganbendaatauuangdenganbenda.11

Selaindaripenjelasandiatas,Al-Qur’an

secarategasjugatelahmemberikanpetunjukkepadaumatmanusiauntukmelakukan

salingmemberikanpinjamandanjugauntuksalingtolong-menolongantarsesama.

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman
yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan
melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang
banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan
kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (Al-Baqarah (2) : 245).

Salah satu BPRS yang berkembang pesat saat ini adalah PT. BPRS

Berkah Dana Fadhlillah yang terletak di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Km

10Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema
Insani, 2005), cet. ke-9, h. 133.

11Irma DevitaPurnama Sari, Suswinarno, PanduanLengakapHukumPraktisPopuler,
KiatCerdas, Mudah, danBijakMemahamiAkadSyariah,(Bandung: PT. MizanPustaka, 2011) h.12.
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50 Air Tiris Kec. Kampar Kab. Kampar - Riau. PT. BPRS Berkah Dana

Fadhlillah Air Tiris melayani jasa keuangan berupa simpanan dan pembiayaan

yang berdasarkan prinsip syariah. PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris

mempunyai visi yaitu menjadi bank syariah unggulan yang sehat & kuat

sehingga mampu menjadi motor penggerak dalam memberdayakan

perekonomian rakyat kecil dan menengah. Dalam menyalurkan dana kepada

masyarakat PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris lebih sering

menerapkan pembiayaan dalam bentuk Murabahah, Mudharabah, dan Al-

Qardh.

Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris, nasabah dalam

pembiayaan qardhul hasan meningkat. Sebagaimana pada tahun 2010 jumlah

nasabah qardhul hasanhanya 1 orang, tahun 2011 sebanyak 3 orang, tahun

2012 sebayak 5 orang, dan tahun 2013 sebanyak 15 orang. Namun pada tahun

2014 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 11 orang.12

Berdasarkan data dan informasi yang telahpenulisdapatmengenai

pembiayaan qardhulhasanpada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris

maka ada beberapa hambatan dalampenyaluran pembiayaan QardhulHasan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan diberi

judul: “Faktor-faktor yang Menghambat Penyaluran Qardhul Hasan

(Pinjaman Kebajikan) pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air

Tiris”.

12Sumber: PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris
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B. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan judul penelitian

ini maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas mengenai faktor-

faktor yang menghambat penyaluran Qardhul Hasan pada PT. BPRS Berkah

Dana Fadhlillah Air Tiris pada tahun 2014.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyaluran dana Qardhul Hasan oleh PT. BPRS Berkah Dana

Fadhlillah Air Tiris?

2. Apakah Faktor yang menghambat penyaluran Qardhul Hasan pada PT.

BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris?

3. Bagaimana solusi yang diharapkan dalam penyaluran Qardhul Hasan pada

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. TujuanPenelitian

a. Untuk mengetahui penyaluran pembiayaan Qardhul Hasan oleh PT.

BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris

b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat penyaluran Qardhul

Hasan pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris

c. Memberi solusi terhadap penyaluran Qardhul Hasan pada PT. BPRS

Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris
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2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan program

Strata Satu (SI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi

Islam prodi

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada pihak

BPRS

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada masyarakat

maupun nasabah yang terkait mengenai penyaluran Qardhul Hasan

E. Metodologi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian lapangan.

Halini dikarenakan data yang digunakan berasal dari lapangan yakni data dari

transaksi yang ada di PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris. Untuk

memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini perlu diketahui tentang

hal-hal sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor Pusat

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah yang beralamat di Jl. Raya Pekanbaru -

Bangkinang Km. 50 Air Tiris, Kec. Kampar - Riau. Lokasi ini dipilih

sebagai hasil penjajagan dengan alasan bahwa terdapatnya produk-produk

syariah yang ada dalam PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris

terutama produk qardhul hasan dan lancarnya akses transportasi menuju

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.
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2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan

sekunder. Diharapkan dari hasil penelitian ini didapatkan data yang valid

dan relevan dengan objek yang diteliti, sehingga sumber data pada

penelitian ini adalah:

a. Data primer, adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama

di lokasi penelitian atau objek penelitian. Dalam penelitian ini yang

termasuk data primer adalah data yang diperoleh dengan wawancara

langsung dengan pihak PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap sangat

mengetahui tentang konsep dan pelaksanaan pembiayaan pada PT.

BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris. Informan tersebut adalah:

Bpk. Eki Rosman, Bpk. Hafzil Fahmi, dan Bpk. Ahmad Arsadi selaku

Account Officer, serta Ibu Lili selaku Administrasi Pembiayaan, dan Ibu

Yona selaku Customer ServicePT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air

Tiris.

b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau

sumber sekunder data yang kita butuhkan yang diperoleh dari literatur,

jurnal,majalah, koran, dll atau data-data yang berhubungan dengan

penelitian.13 Untuk memperoleh data ini peneliti mengambil sejumlah

buku-buku, dokumen, brosur, website, panduan PT. BPRS Berkah

13M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Prenada
KencanaGroup, 2005), h. 122.
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Dana Fadhlillah, dan contohpenelitian sebelumnya yang berkaitan

dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Agar diperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan

dan lengkap, maka dalam penelitian ini penulis peroleh melalui teknik

sebagai berikut:

a. Metode Observasi (Pengamatan)

Metode observasi adalah pengumpulan data yang ditempuh

dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis

terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Teknik pengumpulan

data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan

perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden

yang diamati tidak terlalu banyak.14 Dalam metode observasi ini

peneliti melakukan pengamatan secara langsung dengan lembaga yang

terkait yaitu: PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris meliputi

lokasi lembaga, produk yang ditawarkan dan data-data khususnya

pembiayaan qardhul hasan pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air

Tiris.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk

mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi,

motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu

14Ibid, h. 145.
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peristiwa pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang

yang diwawancarai.15 Pada penelitian ini penulis akan melakukan

wawancara dengan Bpk. Eki Rosman, Bpk. Hafzil Fahmi, dan Bpk. Ahmad

Arsadi selaku Account Officer serta dengan Ibu Lili selakuAdministrasi

Pembiayaan dan Ibu Yona selaku Customer Servicedengan maksud untuk

mendapatkan informasi dan melengkapi data yang diperoleh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses pengumpulan data dengan jalan

mempelajari dokumen-dokumen yang ada, transkip, surat kabar, dan

sebagainya. Dalam penelitian ini penulis juga mengumpulkan

dokumen-dokumen dari PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris

untuk melengkapi data-data yang penulis perlukan.

d. Study Pustaka

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data

sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yangterdapat dalam

penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 5 orang yaitu 1 orang dibidang

Customer Service, 1 orang dibidang Administrasi Pembiayaandan 3 orang

dibidang pemasaran, sehingga keseluruhan populasi tersebut diambil

sebagai sampel.

15Prof. Dr. Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung :
Alfabeta, 2008), h. 137.
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5. Analisa Data

Dalam menganalisa data yang sudah dikumpulkan, penulis

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode Deskriptif adalah suatu

metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set

kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa

sekarang untuk menjelaskan hasilnya sehingga dapat dibaca atau

dimengerti. Sedangkan metode kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.16

6. Metode Penulisan

a. Deduktif, yaitu diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum,

analisa, dan diambil kesimpulan secara khusus.

b. Induktif, yaitu diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus

dan analisa untuk diambil kesimpulan secara umum.

c. Deskriptif, yaitu menggambarkan uraian atau fakta yang diambil apa

adanya tanpa mengurangi data sedikitpun.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini direncanakan disajikan dalam lima

bab yang saling terkait. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih antara satu

bab dengan bab lainnya dan tidak keluar dari pokok masalah yang telah

16Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,
2009), h. 13.
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ditentukan, maka skripsi ini disusun berdasarkan sistematika pembahasan

sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini mengemukakan latar belakang masalah, batasan

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

metode penelitian,serta sistematika penelitian.

BAB II: Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan tentang sejarah singkat PT. BPRS

Berkah Dana Fadhlillah, visi dan misi PT. BPRS Berkah Dana

Fadhlillah, struktur organisasi PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah,

dan produk-produk PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah.

BAB III: Tinjauan Teoritis tentang Qardhul Hasan

Bab ini mengemukakan mengenai teori-teori yang melandasi

pembahasan penelitian yang diperoleh melalui telaah pustaka yaitu:

Definisi Pembiayaan, Definisi Qardhul Hasan, Dasar Hukum

Qardhul Hasan, Sumber Dana Qardhul Hasan, Manfaat Al-Qardh,

Rukun dan Syarat Qardhul Hasan,Aplikasi Al-Qardh dalam LKS,

Fitur dan Mekanisme Akad Qardh, Definisi BPRS, Sejarah Bank

Syari’ah di Indonesia, Peran BPRS dalam Pemberdayaan Ekonomi

Umat.
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BAB IV: Faktor-faktor yang Menghambat Penyaluran Qardhul

Hasan(PinjamanKebajikan) pada PT. BPRS Berkah Dana

Fadhlillah Air Tiris.

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang hasil penelitian dan

pembahasanyang menjawab permasalahan mengenai bagaimanakah

penyaluran pembiayaan qardhul hasan oleh PT. BPRS Berkah

Dana Fadhlillah Air Tiris.

Selanjutnyaakanmembahasmengenaifaktor yang menghambat

penyaluranqardhulhasanpadaPT. BPRS BerkahDana Fadhlillah Air

Tiris.Serta Bagaimana solusi yang diharapkan dalam penyaluran

qardhulhasan pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-

saran dari penulis sebagai upaya untuk jalan keluar dari

permasalahan yang dihadapi.


