
BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pembiayaan

1. Definisi Pembiayaan

Bank Islam bukan sekedar lembaga keuangan yang bersifat sosial.

Namun Bank Islam juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka

memperbaiki perekonomian umat. Sesuai dengan itu, maka dana yang

dikumpulkan dari masyarakat harus disalurkan dalam bentuk pinjaman

kepada masyarakat yang membutuhkan. Pinjaman dana kepada anggota

disebut juga pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang

diberikan Bank Islam kepada masyarakat yang membutuhkan untuk

menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh Bank Islam dari

masyarakat yang surplus dana.20

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan

pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu,

dengan imbalan atau bagi hasil, termasuk pemberian surat berharga

customer yang dilengkapi dengan Note Putchasing Agreement (NPA) dan

pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.21

20Muhamad, Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer, (Yogyakarata: UII Press,
2000), cet. I, h. 67.

21Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management: Teori,
Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan Nasabah, Praktisi, dan
Mahasiswa, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), ed. 1. cet. 1, h. 4.
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Orientasi pembiayaan yang diberikan Bank Islam adalah untuk

mengembangkan dan atau meningkatkan pendapatan nasabah dan Bank Islam.

Sasaran pembiayaan ini adalah semua sektor ekonomi untuk pembiayaan

seperti pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa.22

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk

pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan

berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli

2. Pembiayaan dengan prinsip sewa

3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

4. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk memiliki barang,

sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa

prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna

mendapatkan barang dan jasa sekaligus.

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan

didepan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk

yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip

jual-beli seperti Murabahah, Salam, dan Istishna serta produk yang

menggunakan prinsip sewa, yaitu ijarah dan IMBT.

Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan

dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi-hasil. Pada produk

22Muhamad, loc.cit.
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bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati

dimuka. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah

Musyarakah dan Mudharabah. Sedangkan pembiayaan dengan akad

pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan

tiga prinsip di atas.23

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek

penilaiannyatetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan

sudah menjadistandar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang

harus dilakukanoleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar

menguntungkandilakukan dengan analisis 5C. Adapunpenjelasan untuk 5 C

sebagai berikut:

1. Character (Karakter)

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang

akandiberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin

darilatar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan

maupunyang besifat pribadi seperti: cara hidup yang dianutnya, keadaaan

keluarga,hobi dan jiwa sosial. Ini semua merupakan ukuran “kemauan”

nasabah untukmembayar.

2. Capacity (Kemampuan)

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang

bisnisyang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga

diukurdengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-

23Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2010), ed. 4. cet. 7, h. 97-98.
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ketentuanpemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam

menjalankanusahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat

“kemampuannya” dalammengembalikan pembiayaan yang disalurkan.

3. Capital (Modal Sendiri)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat

laporankeuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan

pengukuranseperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran

lainnya.Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada

sekarang ini.

4. Colleteral (Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang

bersifatfisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah

pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya,

sehingga jikaterjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan

dapat dipergunakansecepat mungkin.

5. Condition (Kondisi)

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi

ekonomidan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor

masing-masing,serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian

prospekbidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki

prospek yangbaik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut

bermasalah relatif kecil.
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2. Macam-macam Pembiayaan

Diantara pembiayaan yang sudah umum dikembangkan oleh Bank

Islam maupun Lembaga Keuangan Islami lainnya adalah:24

1. Pembiayaan Bai’u Bithaman Ajil (BBA)

Pembiayaan berakad jual beli. Adalah suatu perjanjian pembiayaan

yang disepakati antara Bank Islam dengan nasabah, dimana Bank

Islam menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau

pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses

pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah

kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas

harga barang modal dan mark-up yang disepakati.

2. Pembiayaan Murabahah (MBA)

Pembiayaan berakad jual beli. Pembiayaan murabahah pada dasarnya

merupakan kesepakatan antara Bank Islam sebagai pemberi modal dan

nasabah sebagai peminjam. Prinsip yang digunakan adalah sama

seperti pembiayaan Bai’u Bithaman Ajil, hanya saja proses

pengembaliannya dibayar pada saat jatuh tempo pengembaliannya.

3. Pembiayaan Mudharabah (MDA)

Pembiayaan dengan akad syirkah. Adalah suatu perjanjian

pembiayaan antara Bank Islam dan nasabah dimana Bank Islam

menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan

peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan

usahanya. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan

24Muhamad, Op.Cit., h. 67-69.
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pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah

tangga, dan perdagangan.

4. Pembiayaan Musyarakah (MSA)

Pembiayaan dengan akad syirkah. Adalah penyertaan Bank Islam

sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana antara resiko dan

keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi

penyertaan.

5. Al-Ijarah

Merupakan talangan dana sepenuhnya kepada nasabah dalam rangka

untuk pengadaan barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati

dengan sistem pembayaran sewa tanpa diakhiri dengan pemilikan.

Pembiayaan ini sama dengan pembiayaan leasing. Bank sebagai

leasor memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memperoleh

manfaat dari barang yang disewa untuk jangka waktu tertentu, dengan

ketentuan nasabah akan membayar sejumlah uang pada waktu yang

disepakati bersama. Apabila telah habis jangka waktunya, barang yang

dijadikan sebagai obyek ijarah tersebut tetap menjadi milik bank.

6. Bai’u Takjiri

Merupakan pembiayaan penuh yang merupakan talangan dana untuk

pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan

sistem pembayaran sewa yang diakhiri dengan pemilikan. Prinsip

pembiayaan ini hampir sama dengan sewa beli. Setelah habis

pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan maka obyek
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atau barang yang disewa-belikan tersebut menjadi milik pihak

nasabah.

7. Pembiayaan Qardhul Hasan (QH)

Pembiayaan dengan akad ibadah. Adalah perjanjian pembiayaan

antara Bank Islam dengan nasabah. Hanya nasabah yang dianggap

layak yang dapat diberi pinjaman ini. Kegiatan yang dimungkinkan

untuk diberikan pembiayaan ini adalah pembiayaan yang terdesak

dalam melakukan kewajiban-kewajiban non usaha atau pengusaha

yang menginginkan usahanya bangkit kembali yang oleh karena

ketidak mampuannya untuk melunasi kewajiban usahanya.

8. Istishna

Pembiayaan istishna adalah pembiayaan berupa talangan dana yang

dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan

pembayaran dimuka, dicicil atau tangguh bayar. Nasabah wajib

mengembalikan talangan dana tersebut ditambah margin keuntungan

bank secara mencicil sampai lunas dalam jangka waktu tertentu atau

tunai sesuai dengan kesepakatan. Bank memperoleh margin

keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual

bank kepada nasabah.25

9. Salam

Pembiayaan salam, yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang

dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan

25Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), ed. I,
cet. 3, h. 109.
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pembayaran dimuka sebelum barang/jasa diantarkan/terbentuk.

Nasabah berkewajiban mengembalikan talangan dana tersebut

ditambah margin keuntungan bank secara mencicil sampai lunas

dalam jangka waktu tertentu atau tunai sesuai dengan kesepakatan.

Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari

pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah.26

B. Qardhul Hasan

1. Definisi Qardhul Hasan

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata qarada yang sinonimnya

qatha’a yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang

memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan

kepada orang yang menerima utang (muqtaridh).27

Sedangkan dalam buku M. Nur Rianto Al-Arif disebutkan bahwa,

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau

diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan

imbalan.Dalam literatur fiqh klasik, qardh dikategorikan dalam aqd

tathawwui atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.28

Menurut syara’ (terminologi) pengertian qardhul hasan dilihat dari

berbagai mazhab salah satunya adalah dari Mazhab Hanafi mendefinisikan

qardh sebagai suatu harta yang diberikan oleh piutang kepada peminjam

yang nantinya peminjam membayarnya kembali dengan harta yang sama.

26Ibid, h. 111-112.
27Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 273-274.
28M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Alfabeta,

2010), cet. I, h. 56.



32

Qardhul Hasan adalah produk perbankan syariah untuk nasabah yang

membutuhkan dana untuk keperluan mendesak dengan kriteria tertentu

dan bukan untuk tujuan konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan

dalam jangka waktu tertentu dan dapat dikembalikan sekaligus atau

diangsur tanpa tambahan atas dana yang dipinjam.29Selain itu qardhul

hasanjuga diberikan kepada para pengusaha kecil yangkekurangan dana,

tetapi memiliki prospek bisnis yang sangat baik.30Peminjam atas prakarsa

sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih.

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. Hukum Islam memperbolehkan pemberi

pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya

operasi diluar pinjaman pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga

terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap

jumlah pinjaman. Biaya jasa ini pada umumnya tidak lebih dari 2,5 persen,

dan selama ini berkisar antara 1-2 persen.

Dalam aplikasinya diperbankan syariah, qardh biasa digunakan

untuk menyediakan dana talangan kepada nasabah prima dan untuk

menyumbang sektor usaha kecil/mikro atau membantu sektor sosial.

29Adrian Sutedi, Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum, (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2009), h. 111.

30Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI
& Takaful) di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 40.



33

Dalam hal yang terakhir, skema pinjamannya disebut qardhul hasan.

Qardh dapat digunakan sebagai akad simpanan dan dapat pula digunakan

sebagai akad pembiayaan.31

Produk ini hanya bisa diberikan jika Bank Syariah sudah menerima

dana berupa Zakat, Infak, Sadaqah masyarakat yang penempatannya tidak

mengharapkan bagi hasil dan ditempatkan di Bank untuk dikelola dengan

maksud meningkatkan kesejahteraan ummat khususnya mustahaq terhadap

ZIS itu. Dana ini dapat dipinjamkan kepada nasabah tanpa dikenakan

kewajiban memberikan pembagian hasil atau laba. Dia hanya dibebankan

biaya sehubungan proses pemberian pinjaman itu dan diwajibkan

mengembalikan berapa jumlah yang dipinjamnya semula tanpa keharusan

pembagian laba. Dan kalau dia bersedia memberikan hadiah kepada bank

tidak akan ditolak bank dan ini akan menambah dana tadi yang akan

digunakan lagi untuk membantu mereka yang berhak lainnya. Jika hal ini

terjadi maka dana tadi akan bertambah terus dan bertambah pula

kontribusinya untuk membantu umat yang memerlukan.32

Walaupun sifat utang ini sangat lunak tidak berarti pihak yang

berhutang dapat semaunya sendiri karena dalam Islam, utang yang tidak

dibayar akan menjadi penghalang dia dihari akhir nanti walaupun ia gugur

31Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), ed.
I, cet. 3, h.  46-47.

32Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), cet. 2, h. 97.
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dalam jihad di medan perang yang pahalanya sudah dijamin bahkan Rasul

tidak bersedia menshalatkan jenazah yang masih memiliki utang.33

Untuk menghindari diri dari riba biaya administrasi pada pinjaman

Al-Qardhu Hasan memiliki kriteria sebagai berikut:34

1. Harus dinyatakan dalam nominal bukan persentase

2. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang

mutlak diperlukan terjadinya kontrak

2. Dasar Hukum Qardhul Hasan

Dasar hukum qardhul hasanitu mubah (boleh), yang didasarkan

atas asas saling menolong dalam kebaikan (ta’awanu ‘ala al birri).35

Transaksi qardh diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits

riwayat Ibnu Majjah dan Ijma’ Ulama. Sungguhpun demikian, Allah SWT

mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “Agama Allah”.

a. Al-Qur’an

Sesuai dengan dalil yang ada dalam al Qur’an surat Al-Hadid ayat 11:

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman

yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan)

33Sri Nurhayati & Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat,
2011), ed. 2, h. 257.

34Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI &
Takaful), (Jakarta: RajaGrafindo Persada,  1997), h. 39.

35Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis
Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah), (Yogyakarta: UII Press, 2009), h.
137.
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pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala

yang banyak”.36

Dari ayat diatas menggambarkan betapa pentingnya memberi

atau bersedekah dengan penuh keikhlasan, karena hanya dengan

keikhlasanlah akan mendapat imbalan berupa kebajikan dari Allah

SWT dengan balasan yang sangat besar meski bersedekah dengan

jumlah yang sangat kecil dimata manusia.

Dasar hukum dari Al-Qur’an yang lain juga disebutkan dalam

QS. Al-Baqarah ayat 245, yang berbunyi:

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 (rezeki) dan kepada-Nya-
lah kamu dikembalikan”.37

Dalam ayat diatas, Allah SWT menegaskan orang yang

memberi pinjaman al-qardh itu sebenarnya ia memberi pinjam kepada

Allah SWT, artinya untuk membelanjakan harta dijalan Allah. Selaras

meminjamkan harta kepada Allah, manusia juga diseru untuk

meminjamkan kepada sesamanya, sebagai sebagian kehidupan

bermasyarakat (civil society). Kalimat qardhan hasanan dalam ayat

36Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Toha Putra, 1989), h. 903.
37Departemen Agama, al Qur’an dan Terjemahnya, 1992, h. 40.
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lah kamu dikembalikan”.37

Dalam ayat diatas, Allah SWT menegaskan orang yang

memberi pinjaman al-qardh itu sebenarnya ia memberi pinjam kepada

Allah SWT, artinya untuk membelanjakan harta dijalan Allah. Selaras

meminjamkan harta kepada Allah, manusia juga diseru untuk

meminjamkan kepada sesamanya, sebagai sebagian kehidupan

bermasyarakat (civil society). Kalimat qardhan hasanan dalam ayat

36Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Toha Putra, 1989), h. 903.
37Departemen Agama, al Qur’an dan Terjemahnya, 1992, h. 40.
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pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala

yang banyak”.36

Dari ayat diatas menggambarkan betapa pentingnya memberi

atau bersedekah dengan penuh keikhlasan, karena hanya dengan

keikhlasanlah akan mendapat imbalan berupa kebajikan dari Allah

SWT dengan balasan yang sangat besar meski bersedekah dengan

jumlah yang sangat kecil dimata manusia.

Dasar hukum dari Al-Qur’an yang lain juga disebutkan dalam

QS. Al-Baqarah ayat 245, yang berbunyi:

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 (rezeki) dan kepada-Nya-
lah kamu dikembalikan”.37

Dalam ayat diatas, Allah SWT menegaskan orang yang

memberi pinjaman al-qardh itu sebenarnya ia memberi pinjam kepada

Allah SWT, artinya untuk membelanjakan harta dijalan Allah. Selaras

meminjamkan harta kepada Allah, manusia juga diseru untuk

meminjamkan kepada sesamanya, sebagai sebagian kehidupan

bermasyarakat (civil society). Kalimat qardhan hasanan dalam ayat

36Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Toha Putra, 1989), h. 903.
37Departemen Agama, al Qur’an dan Terjemahnya, 1992, h. 40.
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245 surat Al-baqarah tersebut berarti pinjaman yang baik, yaitu infak

di jalan Allah. Arti lainnya adalah pemberian nafkah kepada keluarga

dan juga tasbih serta taqdis (pencucian).38

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002

Tentang qardh:39

Pertama: Ketentuan Umum al-Qardh

1) Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqridh)

yang memerlukan.

2) Nasabah Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang

diterimapada waktu yang telah disepakati bersama.

3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah

4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang

perlu.

5) Nasabah Qardh dapat meminta tambahan (sumbangan) dengan suka

rela 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/seluruh kewajibannya

38Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Ktsir, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2006), h.
498.

39Rifqi Muhammad, Akuntansi Keuangan Syariah:Konsep dan Implementasi PSAK
Syariah, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), h. 401.
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Kedua: Sanksi

a) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan

sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena

ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada

nasabah.

b) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah dapat berupa (dan tidak

terbatas pada) penjualan barang jaminan.

c) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus

memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Sumber Dana Qardh

a) Bagian modal LKS/Bank Syariah (paid up capital).

b) Keuntungan LKS yang disisihkan.

c) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran

infaknya kepada LKS.

3. Sumber DanaQardhul Hasan

Sumber dana qardhul hasan dapat berasal dari eksternal atau

internal. Sumber dana eksternal meliputi dana qardh yang diterima entitas

bisnis dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infak, shadaqah, dan

sebagainya). Sedangkan contoh sumber dana qardh yang disediakan para
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pemilik entitas bisnis, hasil pendapatan non halal dan denda lain

sebagainya.40

Sebagaimana kehidupan masyarakat di Indonesia yang cukup

heterogen ini, Bank Islam tidak dapat lepas dari kondisi tersebut. Bisa jadi

Bank Islam tidak dapat menghindarkan diri sama sekali dengan transaksi

bunga yang telah mengakar sekian tahun lamanya. Oleh karena itu, apabila

Bank Islam memperoleh dana dari transaksi tidak halal, sebagaimana yang

dilakukan oleh Islamic Development Bank hasil transaksi tersebut

dimasukkan dalam “rekening pendapatan non-halal” yang penggunaannya

diperuntukkan bagi masyarakat muslim yang terkena musibah, atau

kebutuhan masyarakat lainnya yang bersifat sosial.41

Sifat Al-Qardhu Hasan tidak memberikan keuntungan finansial,

karena itu pendanaan qardhu dapat diambil menurut kategori berikut:42

a. Al-Qardhu diperlukan untukmembantu keuangan nasabah secara cepat

dan berjangka pendek.

b. Al-Qardhu Hasan yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil

dan keperluan sosial dapat bersumber dari dana zakat, infak dan

sedekah.

4. Manfaat al-Qardh

Manfaat aqad al-qardh banyak sekali, diantaranya:

40Sri Nurhayati & Wasilah, loc.cit.
41Muhamad, op.cit., h. 70-71.
42M. Syafi’i Antonio, op.cit. h. 133.
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a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk

mendapatkan dana talangan jangka pendek.

b. Al-qardh al-hasan juga merupakan salah satu ciri pemberi antara Bank

Syariah dan Bank Konvensional yang didalamnya terkandung misi

sosial, disamping misi komersial.

c. Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik

dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap Bank Syariah.Risiko

dalam al-qardh terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang

tidak ditutup dengan jaminan.43

Secara umum, al-qardh dapat digambarkan dalam skema berikut:

Gambar III.I
Skema Qardhul Hasan

(2)

(1)

(4)
(2)

(2)

(2)

(3)
Keterangan:

(1) Pemberi pinjaman menyepakati akad qardhul hasan dengan peminjam

(2) Peminjam menerima dan menjalankan usaha dengan dana pinjaman

(3) Jika memperoleh laba maka akan diperoleh peminjam

43Ibid,h. 134.

Pemberi

Pinjaman
Peminjam

Bisnis

Hasil Usaha
Laba
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(4) Dana pinjaman akan dikembalikan kepada pemberi pinjaman44

Pada akad qardh, nasabah selaku peminjam mendatangi bank

syariah, dan melakukan transaksi akad qardh dengan bank syari’ah. Bank

syari’ah memberikan dana pinjamannya dan nasabah (peminjam)

menggunakan dana itu terhadap usahanya. Jika usahanya berhasil atau

untung, maka nasabah (peminjam) akan mengembalikan jumlah

pinjamannya sesuai dengan jumlah yang dipinjam, tidak ada tambahan.

Tetapi, nasabah diperbolehkan untuk memberikan imbalan atau kelebihan

pembayaran yang tidak diperjanjikan di awal. Seperti dilihat pada skema,

akad qardh tidak dapat berdiri sendiri. Ia harus disertai atau didahului oleh

akad kerja sama lain yang merupakan utama awalnya.

5. Rukun dan Syarat Qardhul Hasan

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi

(necessary condition), misalnya ada penjual dan pembeli. Tanpa adanya

penjual dan pembeli, maka jual-beli tidak akan ada.45

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

utama, antara lain:46

a. Pelaku yang terdiri dari pemberi dan penerima pinjaman

b. Objek Akad, berupa uang yang dipinjamkan

c. Ijab Kabul/Serah Terima

44Sri Nurhayati & Wasilah, op.cit., h. 258.
45Adiwarman A. Karim, op.cit., h. 46.
46M. Syafi’i Antonio, op.cit., h. 224-225.
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Sedangkan syarat dari akad qardhul hasan yang harus dipenuhi

dalam transaksi, yaitu:47

a. Kerelaan kedua belah pihak; dan

b. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal

6. Aplikasi Al-Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah

Al-qardh merupakan salah satu jenis produk pembiayaan pada

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atau perbankan syari’ah. Pembiayaan

al-qardh merupakan pembiayaan khusus yang membutuhkan sumber dana

tersendiri. Sumber dana untuk pembiayaan ini antara lain dari bagian

modal yang dialokasikan khusus ataupun dari dana zakat, infaq, dan

shadaqah. Oleh karena itu, pembiayaan ini biasanya diarahkan untuk

pihak-pihak yang sangat membutuhkan seperti fakir miskin yang ingin

berusaha, dan lain-lain. Dari produk pembiayaan ini lebih berkarakter

sosial daripada ekonomis.

Mengingat bahwa peruntukannya adalah bagi pengusaha kecil yang

memiliki kelemahan profesionalisme, maka biasanya sistem pelunasan

yang ditetapkan adalah harian, bukannya bulanan. Hal ini untuk

menghindari resiko pemanfaatan dana untuk selain usaha (side streaming).

Namun demikian bank harus memiliki program pembiayaan yang jelas dan

efektif agar nasabah yang bersangkutan tidak selamanya berusaha dalam

skala kecil.48

47Ascarya, op.cit., h. 47.
48Sunarto Zulkifili, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Zikrul

Hakim, 2003), h. 85-86.
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Berikut adalah berbagai contoh  pengaplikasian al-qardh dalam

Lembaga Keuangan Syariah terutama dalam Perbankan Syariah:49

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

pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan

haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji.

b. Sebagai pinjaman tunai (cash advance) dari produk kartu kredit

syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai

milik Bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai

waktu yang ditentukan.

c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut

perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan

pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil.

d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan

fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank.

Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan

melalui pemotongan gajinya.

7. Fitur dan Mekanisme Akad Qardh50

a. Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman

(qardh) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan.

b. Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian

pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai akad.

49Adiwarman A Karim, op.cit., h. 215.
50Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2010), cet.

2, h. 85.
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c. Bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran

pembiayaan atas dasar qardh, kecuali biaya administrasi dalam batas

kewajaran.

d. Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar qardh, harus dilakukan

oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati.

e. Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan

sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati,

maka bank dapat memberikan sanksi sesuai syari’ah dalam rangka

pembinaan nasabah.

C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

1. Definisi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup

rakyat.51

Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu

dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam lembaga keuangan konvensional

tidak menggunakan istilah “pembiayaan” tapi istilah perkreditan.

51Zubairi Hasan, Undang-Undang Perbankan Syariah, (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2009), h. 6.
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Perkreditan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.52

Jadi, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah yang dalam

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang

perlu diperhatikan adalah kepanjangan dari BPRS yang berupa Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah. Semua peraturan perundang-undangan yang

menyebut BPRS dengan Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah harus dibaca

dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah.53

2. Sejarah Bank Syariah di Indonesia

Berkembangnya bank syari’ah di negara-negara Islam berpengaruh

ke Indonesia pada awal periode 19980-an. Diskusi mengenai bank syariah

sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan para tokoh yang terlibat

dalam kajian tersebut seperti Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam

Raharjo, A. M. Syaifuddin, M. Amin Azis dan lain-lain. Beberapa uji coba

pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan diantaranya adalah Baitul

Tamwil Salman, Bandung yang sempat tumbuh mengesankan, di Jakarta

juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi Ridho Gusti. Akan

tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan Islam di Indonesia baru

52Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2011), h. 78.

53Zubairi Hasan, op.cit., h. 7.



45

dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) pada tanggal

18 sampai 20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan

perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada musyawarah

nasional (MUNAS) IV MUI yang berlangsung di hotel Sahid Jaya Jakarta,

22 sampai 25 Agustus 1990-an. Berdasarkan amanat MUNAS IV MUI,

dibentuk kelompok kerja untukmendirikan bank Islam di Indonesia.

Kelompok kerja yang disebut tim perbankan MUI, bertugas melakukan

pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak tekait.54

3. Peran BPRS dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Tujuan pendirian BPRS antara lain:55

a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama

masyarakat golongan ekonomi lemah.

b. Mengurangi urbanisasi.

c. Menambah lapangan kerja, terutama di kecamatan-kecamatan.

d. Meningkatkan pendapatan perkapita.

e. Membina semangat ukhuwah islamiah melalui kegiatan ekonomi.

f. Diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi

masyarakat pedesaan.

g. Menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan.

54M. Syafi’i Antonio, op.cit. h. 25
55Ahmad Rodoni & Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim,

2008), h. 40.
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h. Melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang

mudah dan sederhana.

i. Menampung dan menghimpun tabungan masyarakat. Dengan demikian

BPRS dapat turut memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan

dan turut mendidik rakyat dalam berhemat dan menabung, dengan

menyediakan tempat yang dekat, aman dan mudah untuk menyimpan

uang bagi penabung kecil.

BPRS sangat berperan dalam memperdayakan ekonomi umat dengan

mengembangkan ekonomi golongan lemah yaitu dengan mengembangkan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).


