
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Permasalahan ekonomi yang terjadi di Negara berkembang tidak bisa 

dipungkiri lagi. Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang 

mempunyai masalah tentang stabilitas ekonomi. Permasalahan ekonomi yang 

klasik dan sering terjadi terhadap Negara berkembang adalah kemiskinan. 

Pengentasan kemiskinan merupakan fokus masalah yang dihadapi oleh 

pemerintah, hal ini yang membuat pemerintah mengeluarkan beberapa program 

dalam hal pengentasan kemiskinan. 

Dalam hal pengentasan kemiskinan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa 

Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum dan memenuhi ketentuan Pasal 

27 (2) UUD 1945 yang mengatakan bahwa :”Tiap-tiap Warga Negara berhak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Menurut pasal ini 

mengaskan bahwa seluruh warga Negara berhak hidup layak yang lepas dari 

jurang kemiskinan agar bisa melanjutkan kehidupan dan bersosialisasi dengan 

masyarakat dan lingkungan.  

Dana bantuan yang diberikan pemerintah ini dianggap mampu untuk 

mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. Dana bantuan dikelola oleh 

BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) yang telah ditunjuk sebagai fasilitator 

oleh pemerintah melalui pemerintah desa untuk mengucurkan dana kepada 

masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan. Dana bergulir ini didistribusikan 



 

 

oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai debitur kepada masyarakat yang 

khusus dibuat kelompok-kelompok perempuan yang akan dan sedang mendirikan 

usaha yang disebut SPP (Simpan Pinjam Perempuan) sebagai Kreditur. Sifat dana 

yang didistribusikan kepada kelompok perempuan merupakan dana pinjaman 

(utang) dengan sistem tanggung renteng dan tanpa jaminan (agunan). 

Sistem tanggung renteng ini dianggap tidak memberatkan bagi pihak debitur 

untuk melunasi pinjaman. Dana yang dipinjam oleh kelompok wajib 

dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan kesepakatan yang telah 

disepakati oleh masing-masing pihak. Setelah adanya pinjaman timbul lah akibat 

hukum yang mengikat diantara masing-masing pihak, dan diwajibkan untuk saling 

memberikan prestasi yang telah disepakati. 

Akad (pinjaman) merupakan hubungan keterkaitan anatara ijab dan Kabul atas 

diskursus yang dibenarkan oleh syara‟ dan memiliki implikasi hukum tertentu.
1
 

Hak dan kewajiban biasanya dituangakn dalam perjanjian, dan harus ditaati oleh 

pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Hubungan hak dan kewajiaban ini diatur 

dengan kaidah-kaidah hukum guna mengatur hubungan hak dan dan kewajiban 

dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum perikatan.
2
 Dalam sebuah 

perjanjian dapat dipastikan bahwa yang tertuang didalamnya telah disepakati dan 

sudah sesuai dengan kehendak masing-masing pihak yang sedang melakukan 

perjanjian. Setelah adanya perjanjian maka timbul lah akibat hukum yang melekat 

pada masing-masing pihak.  
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Akan tetapi dengan berjalannya waktu ada beberapa diantara anggota 

kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) pada PNPM-Mandiri Perdesaan di 

Desa Toblongan Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikamalaya yang tidak 

memenuhi prestasi dengan tidak mengangsur tepat waktu, bahkan terjadi 

kemacetan kepada pihak UPK maka hal ini disebut wanprestasi. Keterlambatan 

angsuran yang dilakukan oleh salah satu kelompok bisa menyebabkan 

keterlambatan bergulirnya dana untuk kelompok yang lainnya, sebelum kelompok 

tersebut melunasi angsuran yang telah disepakati. Kelompok tersebut akan 

diberikan pemberitahuan dari pihak UPK bahwa ada keterlambatan pembayaran 

angsuran yang belum dibayarkan. 

Tidak adanya jaminan (agunan) dalam pinjaman ini menyebabkan pihak 

debitur tidak memiliki tanggung jawab penuh, karena jika pinjaman tidak 

dikembalikan maka pihak debitur tidak merasa rugi. Hanya saja akan 

menyebabkan perguliran dana berhenti dan membuat nama baik desa tercemar di 

kecamatan. Dalam hal ini pihak UPK mencari strategi penyelesaian wanprestasi 

akibat adanya kemacetan pengembalian pinjaman, agar pihak peminjam memiliki 

tanggung jawab atas dana yang dipinjamnya. 

Pada tahun 2009 Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikamalaya menerima 

bentuk Program pembangunan berbasis bottom up di danai  oleh pusat, atau 

digerakan dari, oleh dan untuk masyarakat sendiri yang kemudian di kenal PNPM 

Mandiri Perdesaan. Dan tidak menutup mata bahwa pengelolaan PNPM Mandiri 

Perdesaan di Kecamatan Bojongasih pada khususnya telah menunjukan kegiatan 

nyata berupa pemberdayaan pada masyarakat langsung serta tumbuh dan 



 

 

produktifitas nya berkembang dengan ditunjuk kan pembangunan sarana prasana 

dimana-mana, dan muncul kelompok-kelompok masyarakat yang produktif dan 

contoh positif  lainnya.  

Pelaksanaan kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan di Desa 

Toblongan  yang awalnya disebut  dengan Program Perencana Keuangan 

Masyarakat (PPKM) terdiri dari 2 kelompok dengan jumlah anggota masing-

masing kelompok 10 orang dengan pinjaman untuk masing-masing anggota 

sebesar Rp500.000,- jangka waktu pinjaman selama satu tahun dengan bunga 

sebesar 1,5 %. Perkembangan selanjutnya pengajuan 2 kelompok baru berjumlah 

20 orang untuk pinjaman, begitu seterusnya hingga  mencapai 20 kelompok 

dengan jumlah anggota 200 orang.
3
. Akan tetapi dengan berjalannya waktu terjadi 

penyelewengan dana yang dilakukan pengurus kelompok, dengan kata lain dana 

angsuran anggota kelompok tidak disetorkan oleh pihak pengurus kelompok 

kepada UPK tetapi dipergunakan untuk kebutuhan konsumtif, dan hal inilah yang 

menyebabkan adanya kredit macet.  

Permasalahan tunggakan SPP di kecamatan Bojongasih Khususnya di Desa 

Toblongan berdasarkan yang tercatat  pada data-data di UPK tunggakan SPP ini 

terjadi mulai tahun 2012-2013, dan tunggakan terbesar terjadi pada tahun 2014 

sebesar RP 222.111.200,- Namun melihat besarnya tunggakan yang terjadi tentu 

saja telah dilaksanakan langkah-langkah strategi untuk dapat meredam laju 

pertumbuhan tunggakan-tunggakan sebagai upaya agar tidak mengalami 

peningkatan dikemudian hari. Dan untuk tunggakan-tunggakan yang lama dapat 
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diselesaikan dengan pola pendekatan strategi Reschedule dan penerapan akan 

pemberlakuan sanksi pada desa-desa yang tidak turut membantu dan memfasilitasi 

penyelesaian masalah tunggakan SPP yang ada. Tetapi tetap tidak mendapat jalan 

keluar untuk mengatasi masalah tunggakan pembayaran. 

Masalah yang paling kursial dan sangat berpengaruh terhadap eksistensi 

kinerja lembaga PNPM-Mandiri Perdesaan ini adalah yang berkaitan dengan 

masalah kredit macet, masalah kredit macet menjadi sangat penting dan menjadi 

skala prioritas dalam pengembaliannya, karena basis kegiatan lembaga ini adalah 

penyaluran dana dalam bentuk kredit. Sumber dana fasilitas kredit yang diberikan 

sebagai kegiatan penyaluran dana PNPM dalam kegiatannya sebagai penghimpun 

dana masyarakat, maka setiap bentuk penyaluran dana oleh lembaga  keuangan ini 

berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu penyaluran dana kredit 

oleh pihak UPK ini harus dilakukan secara hati-hati dengan proyeksi perhitungan 

yang mapan dan bertanggung jawab.
4
  

Selain itu untuk mengetahui kualitas kredit dan mengantisipasi resiko kredit 

maka, perlu diadakannya penetapan kolektibilitas kedit, penetapan kolektibilitas 

kredit digunakan untuk menetapkan tingkat cadangan potensi kegiatan akibat 

kredit bermasalah. Penetapan kualitas kredit mengacu pada ketentuan bank 

Indonesia, yaitu PBI No.14/15/PBI/2012 tentang penilaian Kualitas Aset Bank 

umum dan SE BI No.7/3/DPN tanggal 31 Januari 2005 perihal penilaian kualitas 
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Aktiva Bank Umum. Sesuai peraturan BI tersebut, kualitas kredit dapat ditentukan 

berdasarkan tiga parameter diantaranya: Prospek Usaha, Kinerja Debitur, dan 

kemampuan membayar. 

Kredit akan digolongkan bermasalah (Non Performing Loan/NPL) apabila 

telah masuk dalam kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Tujuan dari 

klasifikasi tersebut, antara lain untuk menetapkan tingkat cadangan potensi 

kerugian akibat kredit bermasalah.
5
 Kredit bermasalah atau nonperforming loan 

merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank 

kepada nasabahnya, resiko tersebut dapat berupa keadaan dimana kredit tidak 

dapat membayar kembali tepat pada waktunya (Wanprestasi).  

Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau nonperforming loan 

(NPL) tersebut apabila, kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat 

kolektibilitas, berdasarkan parameter tersebut, kualitas kredit ditetapkan menjadi 

lancar (Kolektibilitas 1), dalam perhatian khusus (Kolektibilitas II), kurang lancar 

(Kolektibilitas III), diragukan  (Kolektibilitas IV), dan macet (Kolektibilitas V). 

Untuk kredit-kredit bermasalah yang bersifat non struktural, pada umumnya dapat 

diatasi dengan langkah-langkah rekstrukturisasi berupa penurunan suku bunga 

kredit, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok kredit, 

penurunan tunggakan bunga kredit, penambahan fasilitas kredit, atau korvensi 
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kredit menjadi pernyataan sementara. Sedangkan untuk kredit-kredit bermasalah 

yang bersifat struktural pada umumnya tidak dapat diselesaikan dengan 

rekstrukturisasi sebagaimana kredit bermasalah yang bersifat non-struktural, 

melainkan harus diberikan pengurangan (haircut) sebagaimana ditentukan oleh 

peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 agar usahanya dapat berjalan kembali 

dan pendapatannya mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. 

Dari beberapa penjelasan kasus yang telah dijabarkan dapat diambil beberapa 

fokus masalah tentang kredit macet yang dialami oleh Unit Pengelola Kegiatan 

(UPK). Bagaimana Penyelesaian kredit macet pada PNPM-Mandiri Perdesaan di 

Desa Toblongan Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya yang dilakukan 

oleh pikah UPK terhadap kelompok-kelompok yang mengalami kedit macet, serta 

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik utang-piutang perguliran dana 

PNPM-Mandiri Perdesaan di Desa Toblongan Kecamatan Bojongasih Kabupaten 

Tasikmalaya. 

Dari uraian latar belakang diatas, penyusun  tertarik untuk membahasnya lebih 

mendalam, Maka dalam penelitian ini penyusun  tertarik untuk mengambil judul 

skripsi mengenai “TINJAUAN HUKUM  EKONOMI  SYARIAH 

TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PNPM MANDIRI 

PERDESAAN (PNPM-MP) DI DESA TOBLONGAN KECAMATAN 

BOJONGASIH KABUPATEN TASIKMALAYA”. 



 

 

B. Rumusan Masalah  

Dalam lembaga keuangan/bank, pinjaman bermasalah (Non performing 

loan/NPL) didasarkan pada tingkat kolektibilitas yang aturannya ditentukan oleh 

BI (Bank Indonesia). Tingkat kolektibilitas tersebut mencakup permaslahan, 

manajemen peminjam, tingkat pertumbuhan industri, pengembalian, permodalan, 

coverage jaminan dan sebagainya. Penilaian tingkat kolektibilitas tersebut sulit 

diterapkan pada program masyarakat yang berkaitan dengan pengelola dana 

bergulir dengan nasabah kelompok, khususnya kegiatan simpan pinjam 

perempuan(SPP). 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis 

merumuskan pokok masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penyelesaian kredit macet dalam kegiatan simpan pinjam  

perempuan di Desa Toblongan? 

2. Bagaimana relevansi antara penyelesaian kredit macet dalam Peraturan 

Perundang-Undangan Hukum Ekonomi Syariah dengan Penyelesain kredit 

macet di Desa Toblongan Kabupaten Tasikmalaya? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui penyelesaian kredit macet dalam kegiatan simpan 

pinjam perempuan (SPP) di Desa Toblongan. 

2. Untuk mengetahui relevansi antara Penyelesaian Kredit Macet dalam 

Peraturan Perundang-undangan Hukum Ekonomi Syariah dengan 

Penyelesain Kredit Macet di Desa Toblongan Kabupaten  Tasikmalaya. 



 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis  

a. Memberikan informasi kepada pelaksana kegiatan simpan pinjam 

untuk perempuan (SPP PNPM) dalam menyelesaikan permasalahan 

kredit macet.  

b. Memberikan pemahaman dan penguatan kepada pelaksana kegiatan  

simpan pinjam untuk perempuan bahwa Islam memiliki sistem hukum 

yang mengatur mekanisme simpan pinjam dan cara penyelesaian  

masalahnya. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

dapat menjadi sumabangan pemikiran bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Peneliti lain 

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan gambaran bagi peneliti 

lain, dalam melakukan penelitian lanjutan sejenis dengan penelitian ini 

dalam signifikansi yang lebih luas lagi. 

b. Bagi Instansi 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi Pemerintah 

Kabupaten Tasikmalaya  sehingga, dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk mengoptimalkan kinerja instansi khususnya dalam 

bidang administrasi. 

c.   Bagi Penulis  



 

 

Penelitian ini dapat menambah wawasan, terutama mengenai Tinjauan 

Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Norma Penyelesaian Kredit Macet 

pada PNPM-Mandiri Perdesaan yang penyusun teliti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

E. Kerangka Pemikiran 

Dalam bermuamalah manusia harus memperhatikan aturan-aturan yang telah 

di tetapkan oleh Allah SWT dan Rosul-Nya. Untuk mempertahankan hidupnya, 

manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya. Namun kebebasan 

tersebut tidak berlaku mutlak karena dibatasi dengan kebebasan manusia yang 

lain, sehingga diperlukan saling toleransi agar tidak terjadi konflik yang 

menyebabkan manusia akan kehilangan peluang untuk memenuhi kebutuhan.  

Dalam hukum islam, ada prinsip-prinsip muamalah yang harus di terapkan 

dalam setiap transaksi muamalah (hubungan manusia dengan manusia), 

diantaranya adalah prinsip At-Ta’awun (tolong menolong) dan Takaful Al-Ijma 

(solidaritas dan kepedulian sosial), kedua prinsip tersebut menghendaki agar 

setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas landasan tolong menolong sesama pihak-

pihak yang terlibat dan dalam rangka pembinaan masyarakat luas.  

Prinsip At-Ta’awun (tolong menolong) dan  Takaful Al-Ijma (solidaritas dan 

kepedulian sosial) di terapkan pemerintah dalam bentuk penyaluran dana bergulir 

yang disebut PNPM-Mandiri Perdesaan. Agama islam memerintahkan agar dapat 

diselenggarakan hidup tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Hal 



 

 

tersebut telah diperintahkan oleh Alloh SWT dalam surat Al-Maidah ayat : 2
6
 

Allah SWT berfirman : 

  ...                         

         

Artinya “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”)Q.S 

Al-Maidah:2) 

Hukum islam memerintahkan seorang muslim bekerja sekuat tenaga untuk 

mencari rizki yang halal. Dalam menjalankan suatu usaha, dilarang melakukan 

transaksi yang mengandung unsur maisir, gharar, dan riba. Serta dianjurkan 

untuk memanifestasikan sejumlah nilai-nilai Akhlakul karimah seperti tolong-

menolong. Pada prinsipnya, asal muamalah dapat dipandang boleh selama tidak 

ada Nash yang mengharamkannya. Hal ini telah ada syariatnya dalam Q.S An-

Nisa Ayat 29 Allah SWT berfirman : 
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Artinya:” hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 

dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.( Q.S An-Nisa: 

29).  

Terdapat kaidah yang menyatakan bahwa setiap perbuatan muamalah 

(hubungan manusia dengan manusia) adalah boleh kecuali ada dalil yang 

mengharamkannya. Seperti terdapat dalam kaidah fiqih sebagai berikut : 

ة   ة  ل  ام  ع  لم  ي اْ ف   ل  صْ ْل  ا   ب اح  اٍ  م  يْ ر  حْ ى ت  ل  ع   ل  يْ ل  د   ل  د  ي   نْ أ   ل  إ   اْْل   

“Hukum asal dalam bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil 

yang mengharamkannya”.
7
  

بار   ُ  ٍ  ف  ة  ع  ف  ىْ م  ر  ج   ض  رْ ق   ل  ك    

“ Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba”.  

Dalam fiqh islam, hutang piutang telah dikenal dengan istilah Al-Qardh, 

Hutang pitang (Al-Qard) adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik 

pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian di kemudian hari 

sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama. Hukum hutang piutang pada asalnya 

diperbolehkan dalam syariat islam, bahkan orang yang memberikan hutang atau 

pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang di sukai 

dan dianjurkan, karena didalamnya terdapat pahala yang besar. Beda hal nya 

dengan masalah hutang yang di tunda-tunda waktu pembayarannya padahal dia 

mampu untuk membayarnya. Tidak diperbolehkan bagi orang yang mampu untuk 

menunda-nunda hutang, yaitu penundaan yang dilakukan oleh orang yang mampu 
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membayar apa yang wajib ditunaikan. Dalam Al-Qur‟an telah disyariatkan adanya 

pemberian pinjaman. Adapun landasan syariahnya pada Surat Al Hadid ayat 11 :
8
 

                            

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, 

Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan 

memperoleh pahala yang banyak”.(Q.S. Al-Hadid: 11).  

Karena pinjaman merupakan  amanat, maka peminjam wajib untuk 

menjaganya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur‟an surat An-Nisa Ayat 58 

Allah SWT berfirman :
9
 

                           

                      

Artinya” sesungguhnya Allah menyuruh menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baikya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar 

lagi maha Melihat”.( QS. An-Nisa:58) 

 

Yang demikian itu sesuai dengan yang ditegaskan dari Abu Hurairah 

Radiyallohu‟anhu, bahwa Nabi SAW bersabda : 

  عْ ب  ت  ي  لْ يء ف  ل  ى م  ل  ع   مْ ك   د  ح  أ   ع  ب  تْ أ   ذا  ا  َ   م  لْ ظ   ي  ى  لغ  اْ  ل  طْ م  

Artinya “Penundaan pembayaran hutang oleh orang-orang yang mampu adalah 

suatu kedzaliman. Dan jika salah seorang diantara kalian diikutkan kepada orang 
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yang mampu, maka hendaklah dia mengikutinya”.( Hadist Shahih Bukhari N0. 

2225)
10

 

Oleh karena itu barang siapa yang memiliki hutang, maka hendaklah dia 

segera membayar hak orang-orang yang wajib dia tunaikan. Dan hendaklah dia 

bertakwa kepada alloh dalam hal tersebut sebelum maut menjemputnya dengan 

tiba-tiba, sementara dia masih tergantung pada hutangnnya. 

Hutang merupakan salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan saat 

mengalami kekurangan finansial. Tidak hanya kepada sanak saudara, berhutang 

biasanya juga dilakukan kepada rentenir, pihak bank, dan perusahaan simpan 

pinjam lainya seperti PNPM-Mandiri Perdesaan ini. Saat kondisi terdesak ini, 

pertolongan orang lain dalam bentuk hutang memang sangat membantu.  

Namun tidak jarang, orang yang berhutang menunda-nunda pembayarnnya 

hingga lewat jatuh tempo, padahal mereka berkecukupan untuk membayarnya. 

Bahkan terkadang, orang yang meminjamkannya lah yang harus berusaha keras 

menagih hak mereka. Hal ini merupakan sebuah bentuk tindakan kedzaliman yang 

merugikan orang lain, ancamannya pun tidak main-main karena hutang itu akan 

selalu melekat pada diri seseorang meski orang tersebut sudah meninggal dunia. 

Akad Pinjam-meminjam pada kegiatan PNPM-mandiri Perdesaan dalam 

hukum islam sama halnya dengan Al-Qardh. Sebagiamana telah diatur dalam 
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 Hadist Sunan Abu Daud, kitab Jual beli : Menunda-nunda pembayaran Hutang padahal mampu, 
No. 2225  



 

 

Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh, dijelaskan bahwa Al-

Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (Muqtaridh) yang 

memerlukan. Adapun Qardh menurut Etimologi, berarti potongan. Harta yang 

dibayarkan kepada Muqtaridh (yang diajak akad qardh) dinamakan qardh, sebab 

merupakan potongan dari muqridh (orang yang membayar)
11

. Secara bahasa Al-

Qardh berarti Al-Qath (terputus). Harta yang diutangkan kepada pihak lain 

dinamakan Qarth karena ia terputus dari pemiliknya.  

Definisi Al-Qardh (utang-piutang) yang berkembang di kalangan puqaha 

adalah penyerahan (kepemilikan) harta Al-Misliyat kepada orang lain untuk 

ditagih pengembaliannya, atau dengan pengertian lain, suatu yang bertujuan untuk  

menyerahkan harta misalnya kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis 

dengannya.
12

 Jadi dapat kita bedakan dengan Ariyah, dilihat dari segi 

perbedaannya  Ariyah hanyalah pemberian manfaaat dari penggunaan suatu 

barang yang dipinjam, seperti meminjam motor untuk dipakai kemudian 

dikembalikan lagi. Jika rusak harus diganti dengan seharganya atau barang lagi. 

Sedangkan Qardh adalah mengutang barang yang statusnya menjadi milik yang 

berutang dan statusnya harus dikembalikan atau di bayar dengan barang yang 

serupa seperti meminjam uang. 
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Rahmat syafe‟i, Fiqih Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia,2001) ,hlm. 151 
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Gufran A.Mas‟adi, Fiqih Muamaah konstektual, (Jakarta :Rajagrafindo, 2002),hlm.170-171 



 

 

Adapun mekanisme Al-Qardh (utang-piutang) sebagimana Syarat dan 

Rukunnya dapat digambarkaan sebagai berikut:
13

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Skema transaksi Al-Qardh (utang-piutang) 

Dengan demikian,bahwa akad pinjam meminjam yang dilakukan oleh 

masyarakat Desa Toblongan Kabupaten Tasikamalaya  pada PNPM-Mandiri 

Perdesaan ini merupakan akad al-Qardh, karena objek pinjam-meminjamnya 

berupa uang yang dikemudian dibayarkan. 

Anjuran utang piutang atau pinjam meminjam dalam kebaikan di dalam ajaran 

islam tentunya yang dapat mengandung manfaat, walaupun dalam bentuk bantuan. 

Pengakuan islam terhadap perbedaan ekonomi tidak berarti membiarkan orang 

kaya bertambah kaya dan orang miskin bertambah miskin. Tetapi islam 

mengajarkan kepada umatnya untuk mengantisipasi kesenjangan antara kaum 

kaya dan kaum miskin. Islam membentuk si kaya, dan mengangkat taraf hidup 

kaum miskin dengan mengharamkan orang kaya untuk membangun usaha dan 

mengembangkan apa-apa yang mereka hasilkan dengan cara yang bathil.
14

  

                                                           
13

Sunarto Zulkifi, Panduan Praktis Perbankan Syari’ah , (Jakarta:zukrul karim,2003),hlm.28 
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 Qardhawi yusuf, peran nilai dan moral ddalam perekonomian islam, (Jakarta : Gema 

Insani press, 1995),hlm.437 
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Muqridh Muqtaridh 



 

 

Adapun dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya hutang piutang ialah 

sebagaimana firman Allah berikut ini: 

                          

               

Artinya “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang 

baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan 

pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak”. (QS. al-Baqarah: 245) 

Dari Ibnu „Umar, Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda:
15

 

ل    َ يى ار   ً  ل ْيس  ث م  د  س ى ات  ْه ح  ى  م  ٌ م  ق ض  ْر َْ د  يى ار  أ  ً  د  ل ْي ع   َ ات   ْه م  ٌ م   م  ْر د   

Artinya “Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang satu 

dinar atau satu dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya 

(di hari kiamat nanti) karena di sana (di akhirat) tidak ada lagi dinar dan 

dirham.” (HR. Ibnu Majah No. 2414).  

Itulah keadaan orang yang mati dalam keadaan masih membawa hutang dan 

belum juga dilunasi, maka untuk membayarnya akan diambil dari pahala 

kebaikannya. Itulah yang terjadi ketika hari kiamat, karena disana tidak ada lagi 

dinar dan dirham untuk melunasi hutang tersebut. 

Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda: 

ت ى ي ْقض ى ع ْىً   ً  ح  ع ل ق ة  ب د ْيى  ه  م  ْؤم   و ْفس  اْلم 
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Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shohih. Ibnu Majah juga membawakan 

hadits ini pada Bab “Peringatan keras mengenai hutang.” 



 

 

Artinya “Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia 

melunasinya.” (HR. Tirmidzi no. 1078).
16

 

Dari Shuhaib Al Khoir, Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda : 

قًا ف  ي ً  إ ي اي  ل ق ى  اَّلل   س ار   ُ ْن ل  ي 
ع  أ  ْجم  ُ  م   ٌ  َ ٍل ي د ي ه  د ْيىًا  ج  ا ر   أ ي م 

Artinya “Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka 

dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri.” (HR. 

Ibnu Majah no. 2410).  

 

Dari pandangan Hukum Islam, utang-piutang memiliki fleksibilitas, yaitu 

tergantung situasi dan toleransi. Namun pada umumnya, memberi utang hukum 

nya sunnah. Akan tetapi, memberi utang atau pinjaman hukum nya bisa menjadi 

wajib ketika diberikan kepada seseorang yang membutuhkan, seperti memberi 

hutang kepada tetangga karena keluarganya sakit parah dan tidak mampu berobat. 

Memberi hutang bisa menjadi haram, misalnya memberi hutang untuk hal-hal 

yang dilarang dalam ajaran Islam, seperti untuk membeli minuman keras, 

menyewa pelacur dan sebagainya.
17

 

Dalam konteks hukum perdata menjumpai perjanjian pinjam meminjam dalam 

ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi: 

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu 

memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu  dan 
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habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan 

mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.” 

Keberadaan PNPM Mandiri kalau dicermati sebenarnya juga mengandung 

nilai-nilai seperti diatas. Apalagi PNPM Mandiri ada karena memang untuk 

membantu masyarakat terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dan utang 

piutang. 

1. Studi Terdahulu  

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan penelaahan 

yang berhubungan dengan masalah Kredit Macet pada PNPM Mandiri Perdesaan. 

Tujuan adanya telaahan ini adalah untuk menghindari adanya plagiasi atau 

pengulangan dalam penelitian ini, sehingga tidak adanya pengulangan 

pembahasan dalam Skripsi ini. 

Studi terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian, karena penelitian ini tidak  terlepas dari hasil penelitian-penelitian 

terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian, 

sehingga penulis memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian 

yang dilakukan. Berikut merupakan beberapa study terdahulu yang gerkait dengan 

penelitian yang dilakukan penulis.  

Pertama, Skripsi oleh M.lutfi Aziz  Fak. Syari'ah IAIN Walisongo  tahun 2007 

yang berjudul  “Tinjuan Hukum Islam terhadap sistem hutang-piutang di Badan 

Keswadayaan Masyarakat (BKM) lumunitu kecamatan semarang tengah”. 



 

 

Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tambahan 1.5% perbulan / 18% 

pertahun pada hutang-piutang yang telah berjalan di Badan Keswadayaan 

Masyarakat Lumintu Kelurahan Bangunharjo Kecamatan Semarang Tengah. 

Kesimpulannya ada perbedaan pendapat tentang tambahan tersebut tetapi 

mayoritas pandangan memperbolehkan karena mengandung unsur tolong 

menolong. 

Kedua, Skripsi Oleh Muhamad Zaki Azhar Fakultas Muamalat, Mahasiswa UIN 

Sunana Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013 yang berjudul :” Penyelesaian Kredit 

Macet dalam Perspektif Islam (Study Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam 

Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Kec Pabelan Kabupaten Semarang). 

Dalam hasil temuan penulis dalam Skripsi ini terdapat persamaan yaitu sama-

sama membahas mengenai Penyelesaian Kredit Bermasalah/Macet. Hanya saja 

yang membedakan adalah dari segi penyelesaian secara Hukum nya yang tidak 

Menggunakan Sistem Tanggung Renteng. 

Ketiga, Skripsi oleh Fitria Insani Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung Tahun 2015 dengan judul skripsi “Penyelesaian kredit 

macet Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakt Mandiri Pedesaan 

(PNPM-MP) Di Desa Leles Kab. Garut”. Dalam memberikan dukungan terhadap 

PNPM Mandiri Perdesaan yang mempunyai tujuan percepatan penanggulangan 

kemiskinan maka kegiatan pengeloaan dana bergulir menjadi salah satu kegiatan 



 

 

yang memberikan kemudahan bagi RTM untuk mendapatkan permodalan dalam 

bentuk kegiatan SPP. Dengan tujuan pelestarian dana bergulir baik SPP dan UEP 

yang berasal dari PPK agar sesuai dengan prinsip, tujuan dan mekanisme. 

Keempat , skripsi oleh Noor Makhmudiyah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam 

Tentang Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Utang-Piutang Bersyarat 

di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik", skripsi ini membahas tentang 

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang 

transaksi utang-piutang bersyarat di Desa Tanjungsari Kab Sumedang. 

Kesimpulan dari judul tersebut adalah bahwa praktek utang-piutang bersyarat 

yang terjadi di Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang melibatkan kreditur 

(juragan) sebagai orang yang memberi utang kepada debitur (orang yang 

berutang) dimana kreditur mensyaratkan kepada debitur harus mempunyai 

tambak, hasil dari panennya harus dijual kepada kreditur. Dalam pandangan 

hukum Ekonomi syariah. Utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa 

Tanjungsari Kab Sumedang tidak bertentangan, sebab dalam utang-piutang 

bersyarat tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. 

Berikut ini beberapa kajian komparatif dalam bentuk tabel yang berkaitan dengan 

Penyelesaian Kredit Macet pada PNPM Mandiri Perdesaan yang sangat menarik 

di kalangan masyarakat antara lain sebagai berikut: 

 



 

 

Tabel 1.1 

Studi Terdahulu 

 

No. Nama Judul Skripsi Persamaan Perbedaan 

1. M. Lutfi Aziz Tinjauan Hukum 

Islam  Terhadap 

Sistem Hutang 

Piutang Di Badan 

Keswadayaan 

Masyarakat 

(BKM) Lumintu 

Kelurahan 

Bangunharjo 

Kecamatan 

Semarang Tengah 

Pandangan Hukum 

Islam terhadap 

tambahan 1.5% 

perbulan/18% 

pertahun pada 

hutang-piutang 

yang disebutkan 

diawal Perjanjian 

Pinjaman. 

 

Ada perbedaan 

pendapat tentang 

tambahan tersebut 

tetapi mayoritas 

pandangan 

memperbolehkan 

karena 

mengandung unsur 

tolonng menolong. 

2. Muhammad 

Zaki Azhar  

Penyelesaian 

Kredit Macet 

dalam Perspektif 

Islam (Study Unit 

Pengelola 

Kegiatan Simpan 

Pinjam 

Perempuan 

PNPM Mandiri 

Perdesaan Kec 

Pabelan 

Kabupaten 

Semarang) 

Sama-sama 

Membahas 

Mengenai 

Penyelaesaian 

Kredit Macet 

Secara Hukum 

Islam. 

Tidak adanya 

penerapan sistem 

tanggung renteng 

tetapi dalam kasus 

ini beda 

penyelesaiannya. 

3. Fitria Insani  Penyelesaian 

kredit macet Pada 

Program Nasional 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Mandiri Pedesaan 

(PNPM-MP) Di 

Desa Leles Kab. 

Garut. 

Sama-sama 

membahas tentang 

PNPM-Mandiri 

Pedresaan dan 

penyelesaian kredit 

macet, Kredit 

Macet di sebabkan 

oleh Peminjam 

(Nasabah). 

Beda wilayah 

penelitian, analisis 

hukum ekonomi 

syariah, kredit 

macet oleh Ketua 

Kelompok . 

4. Noor 

Makhmudiyah 

Tinjauan Hukum 

Islam Tentang 

Pandangan Tokoh 

Agama Terhadap 

Transaksi Utang-

Piutang Bersyarat 

di Desa Mengare 

Tinjauan hukum 

Islam mengenai 

Hutang Piutang/ 

Pinjaman 

meminjam di 

Desa. 

Utang piutang  

bersayarat 



 

 

F. Langakah-langkah Penelitian 

Pelaksanaan penelitian hukum terhadap masalah yang terjadi tidaklah begitu 

saja terselenggara tanpa melalui langkah-langkah serta tahapan-tahapan tertentu 

secara berurutan. Mengingat betapa pentingnya tahapan-tahapan tersebut, maka 

dalam penelitian ini perlu dilakukan langkah-langkah penelitian. Oleh karena itu, 

langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini meliputi:   

1. Metode penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode 

penelitian deskriptif adalah suatu metode penulisan yang digunakan dengan 

cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data. Dengan menggunakan 

metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel 

yang diteliti sehingga kesimpulan akan memperjelas gambaran mengenai 

objek yang diteliti. 

2. Sumber data 

Dalam sumber data penyusun menyesuaiakan sumber data dengan objek 

penelitian yang telah ditentukan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber 

data primer dan sumber data sekunder.  

a. Sumber Data Primer 

Sumber Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang 

diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh 

subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitan atau informan yang 

berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari 

responden secara langsung . 



 

 

b. Sumber Data sekunder 

Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur 

yang berhubungan dengan masalah penelitian seperti buku, browser, 

internet, yakni mengenai konsep, teori dan praktek pelaksanaan PNPM-

Mandiri Perdesaan. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi 

yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data 

sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, 

catatan, SMS, foto dan lain-lain.  

3. Jenis data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, 

yaitu data-data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar, atau 

dengan kata lain data kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan 

penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami.
18

  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data sangat menentukan kualitas data yang didapat. 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

a. Observasi 
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Yana Suryana, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung : Azka Pustaka Utama,2010), 

hlm.89 



 

 

Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah pengamatan secara 

langsung untuk mengumpulkan data berupa pengamatan lapangan tentang 

operasional PNPM Mandiri Desa Toblongan Kabupaten Tasikmalaya. 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai masalah 

yang diteliti dengan cara bertanya langsung kepada pengurus PNPM 

(UPK) dan juga kepada peminjam PNPM yang dilengkapi dengan 

dokumen-dokumen yang mendukung pada penelitian ini. Dalam hal ini 

peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Agus Habib Muztaba, S.Pd 

selaku ketua Pengurus UPK PNPM di Desa Toblongan kec Bojongasih 

Kab Tasikmalaya. 

c. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan (book survey) adalah untuk mencari dan menghimpun 

konsep-konsep yang ada relevansinya dengan topik penelitian. Artinya 

studi kasus kepustakaan ini digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan 

data yang bersifat kualitatif dengan cara mencari data atau teori pada buku 

yang ada hubungannya dengan masalah yang harus diteliti.  

5. Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan peyusun dalam penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Mengumpulkaan dan menelaah seluruh data yang diperoleh; 

b. Mengklasifikasikan seluruh data yang diperoleh; 

c. Mengkaji data-data yang terpilih; 

d. Menghubungkan data dan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka 

pemikiran. 

e. Menarik kesimpulan.   


