
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ekonomi Islam identik dengan berkembangnya lembaga 

keuangan syari’ah. Salah satu filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi 

dan bisnis, yaitu larangan untuk berbuat curang dan dzalim. Semua transaksi yang 

dilakukan haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela (an taraddin minkum), dan 

tidak boleh ada pihak yang mendzalimi ataupun terdzalimi. Prinsip dasar ini 

mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis, termasuk 

dalam praktek perbankan1. 

Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan prinsip 

syari’ah adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap 

aspek kehidupan ekonominya berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Menurut UU 

No 21 tahun 2008, Perbankan syariah adalah  segala sesuatu yang menyangkut 

tentang bank syariah  dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan 

usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya2. 

Dalam beberapa hal, bank syari’ah dan bank konvensional memiliki 

persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, 

teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan 

seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi, 

                                                           
1 Rachmat Syafe’i, “Fiqih Muamalah”, (Bandung: CV. Pustaka Setia 2001), hlm. 22. 

2 “UU RI No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah”, (Bandung: Citra Umbara 2009), 

hlm. 140. 



 

 

terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek 

legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja3. 

BPRS PNM AL-MA’SOEM adalah salah satu lembaga keuangan syari’ah 

di Bandung, yang sebagaimana lembaga keuangan pada umumnya berorientasi 

pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Selama ini  BPRS 

PNM AL-MA’SOEM  dalam kaitannya dengan nasabah telah melakukan kegiatan 

sebagaimana lembaga keuangan syari’ah pada umumnya yaitu menghimpun dan 

menyalurkan dana. 

BPRS PNM AL-MA’SOEM telah memberikan bantuan pembiayaan dalam 

bentuk fasilitas pembiayaan Ma’soem Qardh, yang sedapat mungkin diharapkan 

dapat meningkatkan kesejahteraan nasabah serta adanya misi sosial-

kemasyarakatan yang akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas 

nasabah terhadap bank syari’ah. Namun sejauh ini kebijakan manajemen bank 

hanya memberikan fasilitas pembiayaan Ma’soem Qardh kepada karyawan dan staf 

dari PT Al-Ma’soem dan rekanannya, belum menyentuh masyarakat luas karena 

apabila terjadi wanprestasi maka gaji serta tunjangan karyawan tersebut dapat 

dengan mudah didebitkan bank. 

Produk pembiayaan qardh merupakan salah satu sisi efisiensi bank syari’ah 

di banding bank konvensional. Teori qardh memberikan peluang kepada nasabah 

untuk memanfaatkan produk pembiayaan dengan transaksi qardh. Produk ini 

berupa transaksi cicilan pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana tanpa imbalan 

                                                           
3 Muhammad Syafi’i Antonio, “Bank Syariah dari teori ke Praktik”. (Jakarta: Gema Insani 

2001), hlm. 29. 



 

 

dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman kepada bank 

pada waktu yang telah disepakati oleh bank dan nasabah secara sekaligus atau 

cicilan dalam jangka waktu tertentu. Artinya Bank Syari’ah tidak mensyaratkan 

nasabah untuk mengembalikan pinjamannya melebihi jumlah nominal dana yang 

dipinjamkan termasuk biaya administrasi. Dalam terminologi fiqih muamalah, 

sistem yang diterapkan ini disebut teori qardh al-hasan4. 

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 aqad tathawwui atau akad 

saling membantu dan bukan transaksi komersial5. 

Akad qardh ini dalam prakteknya diharuskan memberikan jaminan kepada 

pihak bank untuk mengikat objek qardh sebagai jaminan pembiayaan selama 

pembiayaan belum selesai, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang 

berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan 

hutangnya itu. Hal ini berdasarkan pada fatwa No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang 

Al-Qardh, khususnya ketentuan No. 4 bahwasannya Lembaga Keuangan Syari’ah 

dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. 

Keharusan memberikan jaminan kepada bank atas pinjaman qardh 

terkadang memberatkan nasabah. Hal ini tidak sejalan dengan yang disyaratkan 

para ulama fiqih, seperti yang diungkapkan oleh Sayid Sabiq dalam Fiqh Sunnah 

sebagimana dikutip oleh Atang Abd. Hakim, beliau menngatakan bahwa di dalam 

                                                           
4 Atang Abd. Hakim, “Fiqih Perbankan Syariah”, (Bandung: PT. Refika Aditama 2011), 

hlm.267. 

5. Muhammad, op.cit, hlm. 128 



 

 

akad al-qardh tidak ada persyaratan apa pun yang memberatkan peminjam, 

artinya, peminjam hanya mengembalikan barang pinjaman sebanyak yang ia 

pinjam6. Akan tetapi kebijakan manajemen bank mengharuskan produk 

pembiayaannya dilengkapi dengan jaminan dari nasabah. 

Mekanisme yang terjadi di BPRS PNM AL-MA’SOEM, pihak bank 

menerima permohonan pembiayaan Ma’soem Qardh dari nasabah. Kemudian 

bagian marketing menganalisa dengan mengacu pada Pedoman Pembiayaan BPRS 

PNM AL-MA’SOEM. Pembukaan rekening tabungan bagi karyawan dan staf dari 

rekanan PT Al-Ma’soem dan meminta nasabah memenuhi saldo minimal tabungan, 

biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya dikenakan kepada nasabah. Tahap 

berikutnya bagian marketing menyerahkan data calon pembiayaan kepada kepala 

operasional. Pada tahap ini data-data yang telah dianalisa oleh marketing diajukan 

kepada kepala operasional untuk mendapat persetujuan. Selanjutnya bagian 

marketing membuat SP3, memo, dan akad. Setelah mendapat persetujuan, membuat 

surat permohonan pengajuan pembiayaan, memo, dan akad. Dan akan diserahkan 

kepada nasabah. Sebelumnya bagian administrasi pembiayaan mengecek 

kelengkapan data nasabah dan menyerahkan data MO serta KC kepada manager 

operasional dan kepala operasional untuk dianalisa kembali dan mendapatkan 

persetujuan kepala operasional untuk melakukan penandatanganan akad. Bagian 

administrasi melakukan pencairan dana langsung ke rekening tabungan nasabah. 

Jumlah dana yang bisa dicairkan adalah 90% dari total saldo jamsostek yang 

digunakan sebagai jaminan pembiayaan. Selanjutnya MO melakukan monitoring 

                                                           
6 Atang Abd, op.cit, hal. 269. 



 

 

terhadap dana yang diajukan. Nasabah akan mengembalikan dana pinjaman itu 

secara cicilan melalui pemotongan gajinya7. 

Risiko al-qardh terhitung tinggi karena ia di anggap pembiayaan yang tidak 

ditutup dengan jaminan (Syafi’i Antonio, 2001:134). Bahkan produk yang tertinggi 

tingkat resikonya adalah Qardh (pinjaman tanpa bagi hasil) dapat diberikan bank 

sebagai salah satu fasilitas pembiayaan. Pada tingkat ini nasabah dianggap telah 

mencapai taraf prima (prime customer), karena tanpa jaminan dan tanpa kewajiban 

memberikan tambahan, bank dapat memberikan pinjaman. Biasanya diberikan 

untuk kebutuhan mendesak, berjangka waktu relatif pendek, tidak bisa dilayani oleh 

produk lain dan kemungkinan besar tidak akan macet. 

Realisasi dari pembiayaan Qardh di BPRS PNM AL-MA’SOEM 

mengharuskan nasabah memberikan jaminan dalam bentuk Jamsostek yang 

sekarang telah berganti nama menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) 

Kesehatan. Kemudian secara prosedural kebijakan bank, maka kartu BPJS 

Kesehatan nasabah yang bersangkutan ditahan pihak bank. 

Dari hasil observasi awal ditemukan bahwa jaminan dalam pembiayaan 

Qardh di BPRS PNM AL-MA’SOEM menjadi salah satu prasyarat wajib bagi 

nasabah untuk mendapatkan pembiayaan Ma’soem Qardh. Hal ini yang menjadi 

menarik untuk diteliti, karena pembiayaan Qardh merupakan pembiayaan non 

profit oriented dan diperuntukan bagi kelompok tidak mampu, tidak berdaya secara 

ekonomi namun ternyata diminta jaminan dalam bentuk BPJS Kesehatan. 

                                                           
7 Sumber: Dokumen Data dan Personalia “BPRS PNM Al-Ma’soem” 



 

 

Berdasarkan  pemaparan diatas, penulis tertarik mengkaji permasalahan 

tersebut lebih lanjut, maka dari itu penulis membatasi masalah penelitian dengan 

judul PELAKSANAAN AKAD QARDH YANG DISERTAI DENGAN 

JAMINAN PADA PRODUK PEMBIAYAAN MA’SOEM QARDH DI BPRS 

PNM AL-MA’SOEM  KANTOR PUSAT RANCAEKEK BANDUNG. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah  di atas, masalah penelitian ini 

difokuskan kepada penyertaan jaminan dalam pembiayaan Qardh di BPRS PNM 

AL-MA’SOEM Kantor Pusat Rancaekek Bandung, untuk memudahkan maka 

dibuat pertanyaan penelitian : 

1. Bagaimana alasan-alasan yuridis tentang penerapan jaminan dalam 

pembiayaan Qardh pada produk Ma’soem Qardh di BPRS PNM AL-

MA’SOEM Kantor Pusat Rancaekek Bandung? 

2. Bagaimana resiko yang terjadi pada nasabah dalam pembiayaan Ma’soem 

Qardh di BPRS PNM AL-MA’SOEM Kantor Pusat Rancaekek Bandung? 

3. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang penerapan jaminan dalam 

pembiayaan Ma’soem Qardh di BPRS PNM AL-MA’SOEM Kantor Pusat 

Rancaekek Bandung? 

 

 

 

 



 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui alasan-alasan yuridis tentang penerapan jaminan dalam 

pembiayaan Qardh pada produk Ma’soem Qardh di BPRS PNM AL-

MA’SOEM Kantor Pusat Rancaekek Bandung. 

2. Untuk mengetahui resiko yang terjadi pada nasabah dalam pembiayaan 

Ma’soem Qardh di BPRS PNM AL-MA’SOEM Kantor Pusat Rancaekek 

Bandung. 

3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang penerapan jaminan 

dalam pembiayaan Ma’soem Qardh di BPRS PNM AL-MA’SOEM Kantor 

Pusat Rancaekek Bandung. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini terdiri atas : 

1. Kegunaan Akademis/Teoritis : yang mana penelitian ini bisa menjadi sarana 

pembelajaran untuk menambah ilmu dan wawasan para akademisi yang 

tertarik dengan mekanisme produk-produk pembiayaan di bank syari’ah. 

2. Kegunaan Praktis : yakni agar penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat 

luas, khususnya nasabah bank syari’ah untuk lebih mengetahui konsep teori 

serta praktik yang sesungguhnya dari perbankan syari’ah itu sendiri. 

 

 

 



 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Hakikat qardh adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. 

Ia bukan sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, di dalamnya 

tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Ia mengandung nilai kemanusiaan 

dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam. Pengambilan 

keuntungan oleh yang meminjamkan  harta membatalkan kontrak qardh. Hal ini 

sesuai dengan kaidah yang mengatakan, setiap pinjaman yang mengandung unsur 

pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh yang meminjamkan adalah haram, 

atau setiap piutang yang mendatangkan manfaat bagi yang berpiutang adalah riba8. 

1. Pengertian 

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). 

Dalam pengertian istilah, qardh didefinisikan oleh Hanafiah sebagai 

berikut: 

هو ما تعطيه من ما ل مثلي لتتقا ضا ه ، او بعبا رة أخرى هوعقد القرض 

.مخصوص يردعلى د فع ما ل مثلي أل خرليرد مثله  

“Qardh adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli 

untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang 

lain, qardh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta 

(mal mitsli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti 

yang diterimanya.” 

Sedangkan Sayid Sabiq memberikan definisi qardh sebagai berikut: 

ليرد مثله إ ليه عند قدرته  القرض هو الما ل الذي يعطيه المقرض للمقترض

.عليه  

“Al-qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (muqridh) 

kepada penerima utang (muqtaridh) untuk kemudian dikembalikan 

                                                           
8 Atang Abd, op.cit, hlm. 267. 



 

 

kepadanya (muqridh) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu 

membayarnya.” 

Adapula definisi qardh menurut kalangan Hanabilah sebagai berikut: 

.القرض د فغ ما ل لمن ينتفع به ويرد بد له  

“Qardh adalah memberikan harta kepada orang yang memenfaatkannya 

dan kemudian mengembalikan penggantinya.” 

Kemudian definisi qardh menurut kalangan Syafi’iyah adalah sebagai 

berikut: 

.القرض يطلق شرعا بمعنى الشيء المقرض  

“Qardh dalam istilah syara’ diartikan dengan sesuatu yang diberikan 

kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan)”9. 

 

Sedangkan dalam buku Antonio Syafi’i disebutkan bahwa, Al-Qardh adalah 

pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tau 

dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih 

klasik, qardh dikategorikan dalam aqd tathawwui atau akad saling membantu dan 

bukan transaksi komersial. 

Secara umum jaminan  dalam hukum Islam (fiqih) dibagi menjadi dua; 

jaminan yang berupa orang (personal guarancy) dan jaminan yang berupa harta 

benda. Yang pertama sering dikenal dengan istilah kafalah. Sedangkan yang kedua 

dikenal dengan istilah rahn. Al-kafalah menurut bahasa berarti al-dhaman 

(jaminan) hamalah (beban) dan za’amah (tanggungan). Rahn menurut bahasa 

berarti al-tsubut dan al-habs yaitu penetapan dan penahanan 10. 

Agunan dalam undang-undang adalah jaminan tambahan, baik berupa 

benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan 

                                                           
9 Ibid, hal. 266-267. 

10 Hendi Suhendi, “Fiqh Muamalah”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), hlm 105 

& 187. 



 

 

kepada Bank Syari’ah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban 

Nasabah Penerima Fasilitas11.   

2. Dasar Hukum  

a. Qs : Al-Hadid : 11 

     
   

    
    

Artinya: ”Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang 

baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, 

dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”  

( Soenarjo, dkk, 1994, 990 ) 

 

 Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk 

“meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta dijalan Allah. 

Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru unutk 

“meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan 

bermasyarakat (civil society). 

b. Hadits  

Adapun Hadits yang berkaitan dengan pembiayaan Qardh ini adalah :  

َعَلْيِه َوَسلَّم قَاَل َما ِمْن ُمْسِلٍم يُْقِرُض ُمْسِلًما َعِن اْبِن َمْسعُوٍد أَنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اَّللَّ 

ةً  تَْيِن أاِلّ َكاَن َكَصدَ قَتَِها َمرَّ  قَْرًضا َمرَّ

Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi saw berkata, “Bukan seorang 

Muslim (mereka) yang meninjamkan Muslim (lainnya) dua kali kecuali 

yang satunya adalah (senilai) sedekah” (HR Ibnu Majah No. 2421, kitab al-

Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi) 

 

ِ َصلَّى اَّللَّ َعلَْيِه َوَسلَّم َرأَْيُت لَْيلَةَ أُْسِرَي  َعْن أَنَِس ْبِن ماَِلٍك قاََل قاََل َرُسو ُل اَّللَّ

دَ  قَةُ بِعَْشِر أَمثَاِلَها َواْلقَْرُض ِبثََماِنيَةَ َعَشَر بِي َعلَي باَ ِب اْلَجنَِّة َمْكتُوبًا الصَّ

                                                           
11 “UU RI No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah”, op.cit, hlm. 143. 



 

 

دَقَِة قََل ألَنَّ السَّائَِل يَْسأَُل َوِعْندَهُ  فَقُْلُت يَاِجْبِرْيُل َما بَاُل اْلقَْرِض أَْفَضُل ِمَن الصَّ

 َواْلُمْستَْقِرُض الَيَْستَْقِرُض أاِلَّ ِمْن َحاَجةٍ 

Anas bin Malik berkata bahwa Rasulallah saw berkata, “Aku melihat pada 

waktu malam di-isra’-kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh 

kali lipat dan qardh dibalah delapan belas kali. Aku bertanya, ‘Wahai Jibril, 

kenapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, ‘Karena peminta-

minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan 

meminjam kecuali karena keperluan.” (HR Ibnu Majah No. 2422, kitab al-

Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi). 

c. Fatwa DSN MUI  

Fatwa DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh, khususnya 

ketentuan No. 4 bahwasannya Lembaga Keuangan Syari’ah dapat meminta jaminan 

kepada nasabah bilamana dipandang perlu.  

Hal ini menjadikan dasar pelaksanaan akad Qardh di BPRS PNM AL-

MA’SOEM mengharuskan nasabah penerima fasilitas untuk memberikan jaminan. 

dalam pelaksanaannya terjadi transaksi saling  mempertukarkan aset, yakni dayn bi 

dayn (financial asset) berupa uang dan surat berharga. Yang membedakan uang 

dengan surat berharga adalah uang dinyatakan sebagai alat bayar resmi oleh 

pemerintah, sehingga setiap warga negara wajib menerima uang sebagai alat bayar. 

Sedangkan akseptasi surat berharga hanya terbatas bagi mereka yang mau 

menerimanya12. 

 

                                                           
12 Adiwarman A, “Bank Islam”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2013), hlm. 56. 



 

 

d. Pendapat Pakar 

Keharusan memberikan jaminan kepada bank atas pinjaman qardh 

terkadang memberatkan nasabah. Hal ini tidak sejalan dengan yang disyaratkan 

para ulama fiqih, seperti yang diungkapkan oleh Sayid Sabiq dalam Fiqh Sunnah 

sebagimana dikutip oleh Atang Abd. Hakim, beliau menngatakan bahwa di dalam 

akad al-qardh tidak ada persyaratan apa pun yang memberatkan peminjam, 

artinya, peminjam hanya mengembalikan barang pinjaman sebanyak yang ia 

pinjam13. 

Adapun pendapat Muhammad Syafi’i Antonio “resiko dalam al-qardh 

terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutupi dengan 

jaminan apapun”14.   

3. Kaidah Fiqih 

Di dalam Islam adanya perpindahan atau perubahan konsep hukum 

diperbolehkan, bahkan dianjurkan apabila hukum yang diambil lebih 

mengutamakan kemashlahatan manusia dan mengurangi kemudharatan15. 

 اآلَْحَكاِم يَتََغيَُّر االَْزَماِن َواالَمَكاِن َواالَحَوالِ الَ َيْنَكُر  

“ Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya 

masa, tempat, dan keadaan. “ 

Perubahan dan perkembangan zaman menghendaki kemashlahatan yang 

sesuai dengan perkembangan tersebut. Hukum yang diterapkan pada masa lalu 

didasarkan pada kemashlahatan pada waktu itu, sedangkan masa sekarang 

                                                           
13 Atang Abd, op.cit, hal. 269. 

14 Muhammad Syafi’i Antonio, op,cit. hlm. 134.  

15 A. Djajuli dan Nurol Aen, Ushul Fiqih, (Bandung: Gilang Aditya Perss, 1996), hlm. 124 



 

 

penerapan hukum itu harus sesuai dengan kemashlahatan masa sekarang. 

Perubahan hukum ini harus dilakukan mengingat pentingnya nilai kemashlahatan 

yang menjadi tujuan pokok hukum Islam. 

 دَْرعُ الَمفَاِسْد َوَجْلُب الَمَصالَحْ 

“ Menolak kemafsadatan dan menarik kemashlahatan. “ 

Adapun prinsip Islam yang sesuai dengan konteks permasalahan Qardh ini 

adalah mashlahah mursalah yaitu mengacu kepada kebutuhan, kepentingan, 

kebaikan dan kemashlahatan umum selama tidak bertentangan dengan prinsip dan 

dalil tegas syarat dan benar-benar membawa kepada kebaikan bersama yang tidak 

berdampak menyulitkan serta merugikan orang atau pihak secara umum. 

Pada dasarnya ketentuan tidak diperbolehkannya jaminan pada pembiayaan 

Qardh berlaku jika konteksnya adalah business risk (kerugian yang terjadi mungkin 

hanya diakibatkan oleh resiko bisnis. Kerugian yang terjadi karena resiko bisnis 

(business riks), nasabah pembiayaan tidak bersalah, kerugian yang terjadi adalah 

diluar kemampuannya sehingga apabila Lembaga Keuangan Syari’ah tetap menyita 

jaminan tersebut maka Lembaga Keuangan Syari’ah hanya ingin berbagi 

keuntungan saja dalam perjanjian itu tanpa bersedia menanggung resiko kerugian. 

Sehingga bolehnya jaminan adalah yang disebabkan karena character risk. Hal ini 

berkaitan dengan tanggung jawab muqtaridh (peminjam) jika terjadi kerugian 

karena kesalahannya menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh muqridh 

(pemberi pinjaman). Penyerahan jaminan oleh nasabah kepada Lembaga Keuangan 



 

 

Syari’ah tersebut merupakan bukti tanggung jawab nasabah atas kerugian yang 

telah terjadi karena kesalahannya16. 

Maka tujuan penyertaan jaminan dalam akad Qardh adalah untuk sementara 

menghindari penyelewengan yang mungkin dilakukan karena karakter buruk 

muqtaridh (character risk), bukan untuk mengamankan dana (Qardh)  yang 

dipinjamkan. Adapun jika jaminan digunakan untuk mengamankan dana tersebut, 

maka Lembaga Keuangan Syari’ah untuk menghindari resiko kerugian terbentur 

dengan dirugikannya nasabah. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan prinsip Islam 

bahwa kemadharatan tidak dapat dihilangkan dengan adanya kemadharatan lain, 

sesuai kaidah fiqih: 

َرِر  َرُر الَ يَُزاُل بِا الضَّ  الضَّ

“ Kemadharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemadharatan yang 

lain.”     

Dalam studi kasus di BPRS PNM AL-MA’SOEM Kantor Pusat Rancaekek 

Bandung untuk jaminan atas pembiayaan Ma’soem Qardh ini menggunakan kartu 

BPJS Kesehatan sebagai barang jaminan. BPJS Kesehatan dinilai sangat aman 

karena uang dalam jumlah tertentu milik nasabah telah tersimpan di bank, namun 

karena kendala prosedural maka nasabah tidak bisa dengan mudah mencairkan dana 

tersebut. Kemudian untuk memenuhi kebutuhannya, nasabah menggunakan 

fasilitas pembiayaan Ma’soem Qardh, karena nasabah hanya diwajibkan 

mengembalikan pokok dari pinjaman. 

                                                           
16 Adiwarman A. karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta: Gema 

Insani, 2001). hlm. 196  



 

 

Kenyataan diatas menunjukan adanya pergeseran konsep Qardh klasik 

dimana tidak adanya jaminan dan betul-betul didasarkan kepada kepercayaan 

dengan Qardh kontemporer dimana jaminan memiliki peran penting dalam 

mengurangi resiko bank.   

Dengan landasan penulis tersebut dapat dibuat skema kerangka berpikir 

sebagai berikut: 

Gambar 1 : Skema Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : Skema Kerangka Berpikir diatas menunjukan proses awal 

pelaksanaan teori Qardh yang memiliki landasan hukum yang terdapat pada Al-

Qur’an maupun Al-Hadits. Kedua sumber hukum Islam ini menjadi dasar 

Qardh 

Dasar Hukum Al-Hadits Al-Qur’an 

Pendapat 

Ulama 

Kaidah Ushul/Fiqih 

Jaminan Protek Qardh 

Teori Qardh 



 

 

pemikiran para ulama untuk mengeluarkan pandangannya tanpa 

mengenyampingkan kaidah-kaidah ushul dan juga kaidah fiqih untuk 

mengemukakan teori Qardh itu sendiri.  

Dalam pelaksanaannya, kini telah terjadi pergeseran prinsip Qardh klasik 

kepada prinsip Qardh kontemporer, yang mana lazimnya dalam prinsip Qardh 

klasik tidak terdapat penyertaan jaminan didalam akad. Namun dengan dasar  

prinsip kehati-hatian (prudence), Qardh kontemporer menerapkan jaminan menjadi 

salah satu bagian dalam akad. Hal ini dilakukan untuk memproteksi akad dan 

mengurangi resiko yang akan dihadapi bank bilamana terjadi wanprestasi yang 

dilakukan nasabah. 

 

F. Langkah-Langkah Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

1. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan studi kasus. Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan, 

mengklasifikasikan, menganalisa data dan menyimpulkan kemudian melaporkan 

hasil penelitian di lapangan mengenai pelaksanaan akad Qardh yang disertai 

dengan jaminan pada produk pembiayaan Ma’soem Qardh di BPRS PNM AL-

MA’SOEM Kantor Pusat Rancaekek Bandung.  

 

 



 

 

2. Jenis Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Tindakan maupun kata-kata pihak terkait 

b. Data tertulis 

c. Dokumen lainnya 

3. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua 

bagian, yaitu : 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer, yaitu sumber data pokok yang terdiri dari para 

pengurus BPRS PNM Al-Ma’soem Kantor Pusat Rancaekek Bandung atau pun 

orang yang terlibat langsung di dalam pelaksanaan akad Qardh yang disertai 

dengan jaminan pada produk pembiayaan Ma’soem Qardh di BPRS PNM AL-

MA’SOEM Kantor Pusat Rancaekek Bandung.   

1) Ibu Tuti Hartati, selaku General Manajer. 

2) Ibu Dewi Yulianti, selaku SDM. 

3) Ibu Sri Hanifah, selaku Staf Marketing. 

4) Ibu Lilis Suryani, selaku nasabah pembiayaan. 

5) Bapal Iwan Sopian, selaku nasabah pembiayaan.  

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang dijadikan literatur dalam 

penelitian ini, ataupun juga sumber data yang diperoleh dari berbagai referensi 



 

 

dan hal-hal yang berupa catatan, makalah, dan lain sebagainya yang berkaitan 

dengan objek yang diteliti, diantaranya : 

1) Fatwa DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh. 

2) Al-Qur’an dan Al-Hadits yang berkaitan dengan Qardh. 

3) Pendapat para ulama dan pakar mengenai Qardh. 

4) Hukum positif yang berlaku seperti Undang-Undang Perbankan 

Syari’ah dan Hukum Perdata. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut : 

a. Teknik Observasi 

Teknik observasi yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung 

mengenai segala hal yang berkaitan dengan kenyataan yang ada dan melakukan 

pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki. 

b. Teknik Wawancara 

Penulis melakukan percakapan tanya jawab secara lisan dengan orang 

atau pihak yang bersangkutan di Lokasi Penelitian yang terletak di Jl. Raya 

Rancaekek No. 1 Bandung. 

c. Dokumentasi 

Dilakukan sebagai bahan acuan penulis dalam mengkorelasikan data 

empirik dengan teori yang berkaitan dengan masalah penelitian.  

5. Analisis Data 

Analisis data penelitian ini menggunakan tahap-tahap sebagai berikut : 



 

 

a. Mengumpulkan dan menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai 

sumber primer maupun sumber data sekunder. 

b. Mengklasifikasikan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan 

masalah yang diteliti. 

c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam 

kerangka pemikiran. 

d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisa dan teori-teori dengan 

memperhatikan rumusan masalah yang telah ditentukan. 

 

 


