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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki berbagai 

aturan dan pengawasan jika di bandingkan dengan lembaga keuangan 

lainnya karena bank sendiri merupakan suatu lembaga kepercayaan 

masyarakat dalam bidang jasa dan bank itu sendiri mempunyai fungsi atau 

kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Sesuai dengan isi pasal 1 

angka 2 undang undang 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-

Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang berbunyi.“Bank adalah 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.” 

Selain itu bank juga berperan sebagai agen pembangunan yang bertujuan 

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam rangka 

meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional 

kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Institusi perbankan merupakan sistem dari keberadaan lembaga 

keuangan (financial institution). Menurut hukum perbankan yang berlaku 

saat ini Indonesia adalah negara yang menganut perbankan nasional dengan 

sistem ganda (dual banking system) artinya bahwa selain ada perbankan  
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konvensional yang beroperasi berdasarkan sistem bunga, juga ada 

perbankan lain yang menjalankan kegiatan usahanya. Berdasarkan prinsip-

prinsip syariah.1Bank syariah sendiri adalah suatu lembaga keuangan yang 

fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang atau 

lembaga yang membutuhkannya dengan sistem tanpa bunga2. Keberadaan 

perbankan syariah diharapkan dapat mendorong perekonomian suatu negara. 

Mengingat tujuan ekonomi syariah tidak terlepas dari tujuan syariah itu 

sendiri (maqashid asy syari’ah).3Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam 

perekonomian adalah untuk mengarahkan agar umat islam dalam 

melaksanakan kegiatan muamalahnya secara Islami, dan terhindar dari 

praktek riba dan yang dilarang dalam syariah, meningkatkan kehidupan 

sosial ekonomi masyarakat miskin, meminimalisir kesenjangan sosial 

ekonomi, meningkatkan kualitas dan keinginan usaha,4 selain itu bank 

syariah juga di harapkan bisa perperan dalam pertumbuhan ekonomi yang 

optimum, keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan 

yang merata, nilai uang, mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin 

adanya pengembalian yang adil serta pelayanan yang efektif. 

Perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat. Hal ini 

menyebabkan banyak pihak ingin mengetahui perbedaan perbankan syariah 

dan perbankan konvensional. Salah satu perbedaan yang sering dikemukakan 

oleh para ahli adalah bahwa di lembaga keuangan syariah harus ada 
                                                                 

1 Burhanuddin, Hukum Bisnis Syariah, (Yogyakarta:UII Press,2011),hlm.110. 
2 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Jakarta:Raja Grafindo Persada,2010,hlm.283. 
3 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), (Ekonomi 

Islam,Jakarta:Rajawali Pers,2013), hlm.54. 
4 Muhammad, Lembaga Ekonomi Umat, Yogyakarta:Graha ilmu,2007,hlm.7. 
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underlying transaction yang jelas, sehingga uang tidak boleh mendatangkan 

keuntungan dengan sendirinya, dengan kata lain perbedaan lembaga 

keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional terletak pada akad 

atau transaksiya. Dalam syariah terdapat dua akad, pertama akad tabarru’ 

yaitu akad yang bertujuan untuk kebaikan semata dengan tujuan menolong 

(ta’awun) dan orientasinya adalah mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. 

Kedua akad tijari yaitu akad yang tujuannya bersifat komersil. Salah satu 

pembeda perbankan syariah dengan bank konvensional adalah adanya suatu 

pembiayaan yang tidak bersifat komersil tapi lebih ke tujuan tolong-

menolong dan orientasinya mendapatkan keridhoan Allah, salah satunya 

adalah akad qardh. Dimensi keberhasilan dalam bank syariah meliputi 

keberhasilan dunia dan akhirat (long term oriented) yang sangat 

memperhatikan keberhasilan, sumber, kebenaran proses dan kemanfaatan 

hasil.5 

Di dalam kamus istilah fikih, qardh artinya pinjaman yang baik. 

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau 

diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan 

imbalan.6 Namun kata yang lebih banyak digunakan dikalangan para ahli 

adalah penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan 

dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara 

                                                                 
5 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah,Jakarta:Rajawali Pers,2007,hlm.30. 
6 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema 

Insani, 2001, hal.131. 
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sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu.7 Satu satunya akad berbentuk 

pinjaman yang di terapkan dalam perbankan syariah adalah qardh karena 

bunga dilarang dalam Islam, maka pinjaman qardh merupakan pinjaman 

tanpa bunga beda halnya dengan bank konvensional yang mengandalkan 

bunga  dalam aktivitas peminjamannya.8 

Peran qardh dalam perbankan syariah bertujuan bukan mencari 

keuntungan, tetapi sebagai misi tambahan saja yaitu misi sosial, akad qardh 

biasanya diterapkan sebagai hal berikut9: 

1. Sebagai akad pelengkap kepada nasabah yang terbukti loyalitas dan 

bonafiditasnya, yang membutuhkan dana tabungan segera untuk masa 

yang relatif pendek, nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya 

sejumlah uang yang di pinjamkannya itu; 

2. Sebagai fasilitas bagi nasabah yang membutuhkan dana cepat, sedangkan 

ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya tersimpan dalam bentuk 

deposito; 

3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau 

membantu sektor sosial guna pemenuhan kebutuhan ini di lakukan skema 

produk khusus yaitu qardh al-hasan; 

4. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan 

fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank, 

pengurus bank akan mengembalikan dan pinjaman itu secara cicilan 

melalui pemotongan gajinya.10 

 

                                                                 
7 Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari’ah, (Yogyakarta: 

UII Press,2009),hlm.143. 
8 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta:Rajawali Pers,2007 hlm.46. 
9 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Jakarta: 

Gema Insani, 2001, hlm.133. 
10 Adiwarman A.Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta 

:Rajawali Pers, hlm.106. 
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Dengan adanya akad qardh ini seharusnya menjadi suatu kelebihan 

bagi perbankan syariah, selain itu dengan adanya bank syariah ini bisa 

menguatkan ekonomi umat yakni dengan melakukan sinergi (ta’awun) 

dengan lembaga keuangan mikro yang di miliki oleh umat, contohnya seperti 

BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dan BMT (Baitul Mal wa 

Tamwil).11 Maka adanya qardh ini bisa di jadikan sebagai daya tarik bagi 

masyarakat yang masih awam terhadap perbankan syariah, maka jelas bahwa 

akad qardh ini mempunyai berbagai manfaat diantaranya:12 

1. Memungkinkan nasabah yang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat 

tabungan jangka pendek; 

2. Al qardh juga merupakan salah satu pembeda antara perbankan syariah 

dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial di sisi 

misi komersil; 

3. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini bisa meningkatkan citra baik dan 

meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap perbankan syariah;  

Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwasanya qardh 

merupakan pinjaman sosial yang diberikan atas saling tolong-menolong 

kepada yang sedang membutuhkan dana, dimana pihak peminjam hanya 

mengembalikan pokok pinjamannya saja tanpa ada pengenaan biaya apapun 

kecuali biaya admistrasi. Namun nasabah boleh saja memberikan tambahan 

(sumbangan) kepada lembaga yang memberikan pinjaman qardh akan tetapi 

ketentuan tersebut tidak dituangakan di dalam akad (perjanjian). 

Sementara keberadaan pinjaman qardh di BPRS Al Madinah yang 

bertempat di Jl. Sutisna Senjaya No.99 Kelurahan Cikalang, Kecamatan 

                                                                 
11 Zainudin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, Sinar Grafika :Jakarta,2008,hlm.24. 
12 Zainudin Ali, Hukum Ekonomi Syariah… hlm.25. 
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Tawang, Kota Tasikmalaya,  dari awal berdiri dari tahun 2011 sampai tahun 

2016 tercatat hanya satu kali memberikan qardh.  

Hal ini menjadi studi awal bagi penulis untuk mengetahui lebih 

lanjut mengenai pinjaman qardh yang dalam kurun enam tahun ini tidak 

berjalan dengan baik. 

 

Tabel 1.1 

Rekapitulasi Pembiayaan di BPRS Al-Madinah Kota Tasikmalaya 31 

Juni 2016 

Sumber: Neraca 2016 PT. BPRS Al Madinah Tasikmalaya, 31 Juni 2016 (diolah 
kembali) 
 

Tabel 1.2 

Rekapitulasi Pinjaman Qardh BPRS Al Madinah Kota Tasikmalaya  

Penyaluran Dana Jumlah  (%) 

Murabahah 18.850.297.000 92,73% 
Musyarakah  1.470.900.000 7,24% 
Mudharabah  0 0% 
Qardh 7.800.000 0,03% 
Ijarah 0 0% 
Istishna 0 0% 
Salam 0 0% 

Tahun Nasabah Total 
(RP) 

2011 0 0 

2012 0 0 
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Sumber : Neraca 2016 PT. BPRS Al Madinah Tasikmalaya, Juni  2016 (diolah kembali) 

 

Keadaan tersebut terlihat dilematis sementara dengan adanya 

pinjaman qardh menjadikan salah satu pembeda antara bank syariah dan 

bank konvensional. Keadaan tersebut terlihat dilematis meskipun bank 

syariah tidak dapat disalahkan karena kebijakannya mengurangi porsi 

pinjaman al-qardh dalam portofolio pembiayaan mereka. Hal tersebut karena 

pembiayaan al-qardh keberadaannya bagi bank syariah bukan menjadi suatu 

tujuan yang utama. Sementara disamping bank syariah juga dituntut untuk 

bisa membawa misi sosial bagi masyarakat banyak dan juga dengan misi 

sosial ini bisa menambah citra baik bank syariah. 

B. Rumusan Masalah 

Pelaksanaan qardh merupakan pembiayaan yang tidak bersifat 

komersil. Aktivitas perbankan syariah yang notabennya bersifat komersil, 

dengan adanya qardh  ini merupakan nilai tambah bagi perbankan syariah, 

karena perbankan syariah disisi bersifat komersil di sisi lain juga membawa 

misi sosial. Sementara keberadaan qardh di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya 

selama 6 tahun silam hanya melaksanakan 1 kali pelaksanaan Al Qardh. 

2013 0 0 

2014 0 0 

2015 0 0 

2016 1 7.800.000 
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Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat di 

rumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana konsep penerapan akad qardh di perbankan syariah 

Indonesia? 

2. Bagaimana pelaksanaan akad qardh di BPRS Al-Madinah Kota 

Tasikmalaya? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada pokok masalah diatas, tujuan yang ingin penulis 

capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui penerapan akad qardh di perbankan syariah  Indonesia; 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan akad  qardh di BPRS Al-Madinah Kota 

Tasikmalaya. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Secara Teoritis  

a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum 

Islam, khususnya dalam akad pembiayaan qardh, serta dapat menambah 

kepustakaan; 

b. Menambah khasanah keilmuan di bidang fikih, terutama yang berkaitan 

dengan pelaksanaan akad pembiayaan qardh yang sesuai dengan 

syariah, baik yang bersifat teoritik maupun praktis; 

c. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi Islam 

bagi akademisi dan bagi praktisi sebagai pertimbangan dalam 

memberikan pembiayaan qardh. 
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2. Kegunaan Secara Praktis  

a. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah 

dengan kenyataan di lapangan;  

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

berkaitan dengan penelitian ini yaitu apa saja faktor rendahnya 

pembiayaan qardh, dengan mengetahui faktor-faktor tersebut 

diharapkan keberadaan qardh dalam perbankan syariah bisa 

berkembang.  

E. Studi Pendahulu 

Penulis sempat meninjau beberapa skripsi terdahulu, pertama 

tentang pelaksanaan qardh, yaitu skripsi yang ditulis oleh Taopik Hidayat 

(2013), meneliti  tentang pelaksanaan pinjaman al- qardh di BMT Al-Amin 

Sumedang yang terlihat sedikit menyimpang dari ketentuan Fatwa MUI No. 

19. Tahun 2001 Tentang al-qardh, yaitu pertama BMT Al-Amin menentukan 

biaya-biaya yang seharusnya tidak ada. Kedua biaya-biaya tersebut 

diperjanjikan di dalamnya akad al-qardh yang seharusnya biaya tersebut 

berdasarkan keikhlasan nasabah, sebaiknya pihak BMT tidak menentukan 

besaran biayanya bahkan tidak diperjanjikan di dalam akad.13  Karena al 

qardh termasuk akad tabarru’ yakni akad yang bukan bertujuan untuk 

mendapatkan keuntungan melainkan tolong-menolong dengan mengharap 

ridho Allah SWT, maka dari itu tidak ada biaya-biaya di dalamnya terkecuali 

                                                                 
13 Taopik Hidayat, Implementasi Pembiayaan Al Qardh di BMT Al-Amin 

Sumedang, (Skripsi S1 Muamalah UIN SGD Bandung 2013), tidak dipublikasikan. 
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biaya administrasi untuk berjalannya akad tersebut, adapun apabila nasabah 

memberikan lebih maka tidak diperjanjikan dalam akad. 

Kedua tentang pengaruh qardh al-hasan yang berjudul Pengaruh 

Pembiayaan Qardhul Hasan pada BNI Syari’ah Cabang Semarang Terhadap 

Perkembangan Usaha Kecil. Hasil pengujian hipotesis penelitian ini 

menunjukkan: 1). Pembiayaan Qardhul Hasan memiliki pengaruh yang kecil 

sekali terhadap perkembangan usaha kecil 2). Meskipun Qardhul Hasan 

memiliki pengaruh yang kecil terhadap perkembangan usaha kecil, Qardhul 

Hasan masih memiliki peranan membantu para pelaku usaha kecil dalam hal 

penambahan modal usaha dan mempertahankan kelangsungan hidup usaha. 

Selain itu pembiayaan Qardhul Hasan juga berfungsi untuk mengalihkan 

ketergantungan mereka terhadap pinjaman yang berasal dari lembaga 

keuangan berbasis bunga.14 

Ketiga skripsi tentang qardh al ijarah yang berjudul Pelaksanaan 

Dana Talangan Haji di Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwakarta 

Melalui Akad Qardh Wal Ijarah. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa 

pelaksanaan dana talangan haji di Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Purwakarta sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 29 tentang pembiayaan 

pengurusan haji dan prinsip-prinsip akad dalam fiqih muamalah, namun 

adanya ketidaksesuaian dari segi kebahasaan, dalam mengartikan ujrah 

dipakai sebagai administrasi. Dengan demikian penulis ditarik kesimpulan 

                                                                 
14 Uswatun, Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan pada BNI Syari’ah Cabang 

Semarang Terhadap Perkembangan Usaha Kecil,(Skripsi S1 Ekonomi Islam 2010), tidak 
dipublikasikan. 
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bahwa produk dana talangan haji di Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Purwakarta pada pelaksanaannya menggunakan akad qardh wal ijarah, 

dimana akad qardh digunakan sebagai akad dalam memberikan pembiayaan 

dana talangan haji kepada nasabah, sedangkan akad ijarah digunakan 

sebagai akad dalam pengurusan pendaftaran haji secara online melalui 

SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) untuk mendapatkan porsi 

haji dan melakukan penyetoran ke Menteri Agama.15 

F. Kerangka Berpikir 

Perbankan syariah di sisi bersifat komersial dalam menjalankan 

aktivitasnya juga membawa misi sosial karena yang menjadi dimensi 

keberhasilan dalam ekonomi syariah bukan hanya di dunia akan tetapi di 

akhirat juga (Falah). Hal ini selaras dengan apa yang dipertimbangkan Fatwa 

DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh, bahwa lembaga keuangan 

syari’ah (LKS) disamping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan 

sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara 

maksimal16.  

Fikih muamalat melihat akad dari segi tujuannya menjadi dua 

bagian yakni akad tabarru’ dan akad tijari/muawadah17. Akad tabarru’ 

adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non-for profit transaction 

(transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan bertransaksi bisnis 

                                                                 
15 Dede Alfian Al Ansori, Pelaksanaan Dana Talangan Haji di Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Purwakarta Melalui Akad Qardh Wal Ijarah,(Skripsi S1 Muamlah UIN 
SGD Bandung 2013) tidak dipublikasikan. 

16 Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001. 
17 Adiwarman A.Karim,Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan,Rajawali 

Pers,Jakarta hlm.66. 
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untuk mencari keuntungan komersil. Akad tabarru’ di lakukan dengan tujuan 

tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad tabarru’ 

pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan 

apa pun kepada pihak lainnya. Namun demikian pihak yang berbuat 

kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter part nya untuk sekedar 

menutupi biaya (cover the cost) yang dikeluarkan untuk dapat melakukan 

akad tabarru’ tersebut. Namun ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba 

dari akad tabarru’. 

Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for 

profit transaction. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari 

keuntungan, oleh karena itu akad ini bersifat komersil. Kemudian 

berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang di perolehnya, akad tijarah ini 

dapat di bagi menjadi dua kelompok besar yakni natural certainty contract 

kontrak-kontrak ini menawarkan return yang tetap dan pasti. Yang termasuk 

dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak yang berbasis jual beli, upah 

mengupah dan sewa menyewa. Natural uncertainty contrat, kontrak-kontrak 

ini tidak memberikan kepastian pendapatan (return), baik dari segi jumlah 

(amount) maupun waktu (timing)-nya. Yang termasuk dalam kontrak ini 

adalah kontak investasi. Untuk lebih memahami pembagian akad 

berdasarkan tujuannya dapat dibuatkan tabel sebagai berikut: 
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Tabel 1.3 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Sumber: Adiwarman karim 2011:67) 

Pada dasarnya akad tabarru’ adalah memberikan sesuatu (giving 

something) atau meminjamkan sesuatu (lending something) seperti akad 

ariyah. Apabila akadnya adalah meminjamkan sesuatu berupa uang (lending 

Money) maka dengan akad al-qardh, atau memberikan berupa jasa kita 

(lending yourself) seperti dengan akad wakalah, kafalah. Meskipun pihak 

yang berbuat kebaikan tidak boleh mengambil keuntungan dari transaksi 

tabarru’, maka masih bisa meminta kepada pihak lain yang menerima 

kebaikannya untuk sekedar mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan 

untuk transaksi tabarru’ tersebut, namun ia tetap tidak boleh mengambil 

keuntungan meskipun dalam jumlah sedikit dari transaksi tabarru’ ini. 

Akad 

Akad Tabarru 
(Transaksi Sosial) 

Akad Tijarah 
(Transaksi Komersial) 

1. Qardh 
2. Wadiah 
3. Wakalah 
4. Kafalah 
5. Rahn 
6. Hibah 
7. Wakaf 
8. Ariyah 

 

Natural Certainty  
Contract 

Natural Uncertainty  
Contract 

1. Murabahah 
2. Salam 
3. Istishna 
4. Ijarah 

1. Musyarakah 
2. Muzara’ah 
3. Musaqah 
4. Mudharabah 
5. Mukharabah 
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Berikut ini ayat Al-Qur’an dan Al-Hadist yang di jadikan landasan 

tentang al –qardh. 

QS. Al-Baqarah: 245 

ُ يَْقِبُض َويَْبُسُط َوإَِل  َ َقْرًضا َحَسًنا فَيَُضاِعَفهُ َلهُ أَْضَعاًفا َكثِيَرةً َو]َّ ْيِه َمْن ذَا الَِّذي يُْقِرُض ]َّ

 تُْرَجعُونَ 

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman 

yang baik (menafkakahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan 

melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. 

Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah 

kamu dikembalikan.”18 

 

Yang menjadi landasan dalil ayat ini adalah kita diseru untuk 

meminjamkan kepada Allah, untuk membelanjakan harta di jalan Allah. 

Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk 

“meminjam kepada sesama manusia”, sebagai bagian kehidupan 

bermasyarakat (civil society).19 

QS. Al-Maidah: 2. 

ثِْم َواْلعُدَْواِن ۚ  َۖوتََعاَونُوا َعَلى اْلِبّرِ َوالتَّْقَوىٰ  َ ۖ َوَال تََعاَونُوا َعَلى اْإلِ َ َشِديدُ اْلِعَقابِ إِ  َواتَّقُوا ]َّ نَّ ]َّ  

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

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

                                                                 
18 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: Diponogero, 

2005, hlm. 31. 
19 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Jakarta: 

Gema Insani, 2001, hlm.132. 
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bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-

Nya.”20 

a. Al-Hadist 

ِه أَ  ِ ْبِن أَِبي َربِيَعةَ اْلَمْخُزوِميُّ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ ُ َحدَّثََنا إِْسَمِعيُل ْبُن إِْبَراِهيَم ْبِن َعْبِد ]َّ نَّ النَِّبيَّ َصلَّى ]َّ

ا َقِدَم َقَضاَها إِيَّاهُ ثُمَّ َقاَل لَهُ النَِّبيُّ َصلَّى  َعلَْيِه َوَسلََّم اْستََلَف ِمْنهُ ِحيَن َغَزا ُحنَْيًنا ثََالثِيَن أَْو أَْربَِعيَن أَْلًفا َفلَمَّ

َلِف اْلَوفَاُء َواْلَحْمدُ  ُ لََك ِفي أَْهِلَك َوَماِلَك إِنََّما َجَزاُء السَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َباَرَك ]َّ    (روه ابن ماجه)  ]َّ

Dari Abdullah bin Abu Rabi'ah Al Makhzu'i, bahwa Nabi SAW pernah 
meminjam darinya tiga puluh ribu atau empat puluh ribu ketika menghadapi 
perang Hunain. Dan ketika beliau telah kembali dari pertempuran tersebut, 
beliau pun melunasi utangnya tersebut. Dan Nabi SAW bersabda kepadanya. 
"Semoga Allah memberkahimu, dalam keluarga dan harta bendamu. 
Sesungguhnya ketetapan bagi pinjaman adalah melunasinya dan berterima 
kasih. " (HR.Ibnu Majah)21  

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َقاَل أَيَُّما َرُجٍل َيِديُن دَْيًنا وَ  ِ َصلَّى ]َّ ُهَو ُمْجِمٌع أَْن َال َحدَّثََنا ُصَهْيُب اْلَخْيِر َعْن َرُسوِل ]َّ

 َ    (روه ابن ماجه)   َساِرًقا يَُوفَِّيهُ إِيَّاهُ لَِقَي ]َّ

Dari Shuhaib Al Khairi, dari Rasulullah SAW bersabda, Siapapun yang 

memiliki utang dan ia tidak berniat (dari semula) untuk melunasinya, ia akan 

menemui Allah kelak layaknya seorang pencuri. (HR.Ibnu Majah)22"  

Dalam pelaksanaannya qardh memiliki ketentuan-ketentuan (rukun). 

Adapun ketentuan-ketentuan (rukun) yang harus ada dalam akad qardh 

adalah:23 

                                                                 
20 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: Diponogero, 

2005, hlm. 85. 
21 Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, Ringkasan Nailul Authar, 

(Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm.120. 
22 Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, Ringkasan Nailul 

Authar…hlm.122. 
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1. Peminjam (Muqtaridh) 

2. Pemberi Pinjam (Murqidh) 

3. Jumlah Dana (Qardh) 

4. Ijab Qabul (Shigat) 

 

Tabel 1.4 

Skema Al-Qardh 

(Sumber: Syafi’i Antonio,2001:132)  

Para ulama telah menyepakati bahwa qardh hukumya sunnah bagi 

yang meminjamkan dan boleh bagi orang meminjam.24 Kesepakatan ulama 

ini di dasari oleh tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan 

bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang 

yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meninjam sudah menjadi satu 

                                                                                                                                                                     
23 Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari’ah, 

Yogyakarta;UII Press, 2009, hlm.140. 
24 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adilatuhu, Jakarta:Gema Insani, 2011, 

hlm.347. 

Kebutuhan/Usaha

Perjanjian 
Qardh

Bank/LKS

Kembali 
Modal

Keuntungan
100%

Nasabah
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bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat 

memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.25Qardh merupakan kegiatan 

sosial karena hakikatnya adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang 

meminjamkan, di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. 

Akan tetapi  mengandung nilai kemanuasiaan dan sosial yang penuh kasih 

sayang untuk memenuhi hajat pinjaman.26 Hal ini sesuai kaidah yang 

mengatakan setiap piutang yang mendatangakan manfaat bagi yang 

berpiutang adalah riba (ُكُل َقرْ ٍض َجَر مَ ْنفََعةً فَُهَو ِربا ).27 

Qardh sebagai salah satu landasan transaksi produk pembiayaan 

perbankan syariah mengacu kepada UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (25) 

huruf d pasal 19 ayat (1) dan (2) huruf e, dan pasal 21 huruf b angka 3. 

Menurut UU ini al-qardh diartikan dengan ”akad pinjaman dana kepada 

nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang 

diterimanya pada waktu yang telah di sepakati.” Pengertian ini sejalan 

dengan pengertian yang terdapat pada SBI meskipun dideskripsikan dengan 

redaksi yang berbeda. Ada 7 PBI yang mendeskripsikan al-qardh, yaitu : (1) 

No. 5/7/PBI/2003 tentang kualitas aktiva produktif bagi bank syariah;(2) PBI 

No.5/9/PBI/2003 tentang penyisihan penghapusan aktiva produktif bagi bak 

syariah ;(3) PBI No. 6/18/PBI/2004 tentang kualitas aktiva peroduktif bagi 

                                                                 
25 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Jakarta: 

Gema Insani, 2001, hlm.132. 
26 Atang Abd Hakim, Fiqih perbankan Syariah : Transformasi Fiqih Muamalah 

ke dalam Peraturan Perundang-undangan, CET I ( Bandung : PT Refika Aditama, 
2011),hlm.267. 

27 A. Dzajuli, Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah yang Praktis),Jakarta:Kencana, 2007, hlm.138. 
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bank perkreditan rakyat syariah;(4) PBI No.6/19/PBI/2004 tentang 

penyisihan penghapusan aktiva produktif bagi bank penghimpun dan 

penyaluran dana bagi bak yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan 

prinsip syariah;(6) PBI No. 8/12/PBI/2006 tentang penilain kualitas aktiva 

bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

syariah;dan (7) PBI No. 8/24/PBI/2006 tentang penilaian kualitas aktiva bagi 

bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah.28  

 PBI nomor urut 3 dan 4 mengartikan al-qardh sebagai ”perjanjian 

pinjam meminjam dana antara BPRS sebagai pemberi pinjaman dengan 

nasabah sebagai pihak peminjam tanpa imbalan melakukan pengembalian 

pokok pinjaman tanpa imbalan yang di perjanjikan di muka secara sekaligus 

atau cicilan dalam waktu tertentu.” Selain itu secara teknis pelaksanaan al-

qardh juga diatur dalam pasal 18 PBI No.7/46/PBI/2005 dan SE BI No. 

10/14/DPbS/2008, bagian III yang meliputi ketentuan terkait bank;  

ketentuan terkait nasabah;ketentuan terkait sumber dana pinjaman. 

G. Langkah-langkah Penelitian 

Langkah-langkah penelitian, lazim juga disebut prosedur penelitian, 

dan ada pula yang menggunakan istilah metodologi penelitian. Secara garis 

besar langkah-langkah penelitian ini, mencakup: 

1. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif. Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya Prosedur Penelitian 

                                                                 
28 Atang Abd Hakim,Fiqih perbankan Syariah : Transformasi Fiqih Muamalah ke 

dalam Peraturan Perundang-undangan,CET I…hlm.268. 
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Suatu Pendekatan Praktik, penelitian deskriptif berasal dari istilah bahasa 

inggris to describe yang berarti memaparkan atau menggambarkan suatu hal 

misalnya kedaan, kondisi atau hal lain. Dengan demikian yang dimaksud 

penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki 

keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya 

dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.29 Dengan alasan menggunakan 

metode deskriptif ini penulis dapat mendeskripsikan atau memberikan 

gambaran tentang pelaksanaan akad qardh di BPRS Al-Madinah Kota 

Tasikmalaya dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi 

bukti bukti untuk mendukung fakta untuk memperoleh kesimpulan yang 

kuat.  

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terbagi pada dua bagian, yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder. 

a. Sumber data primer, yaitu sumber data pokok yang terdiri dari direksi, 

staff manajemen, dan laporan keuangan di BPRS Al-Madinah; 

b. 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.  

3. Jenis Data 

                                                                 
29 Suharsimi Arikunto, Prosedur Pendekatan Praktik, Edisi Revisi,Cet 14,(Jakarta 

: Rineka Cipta,2010),hlm.24. 
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Jenis data yang ditemukan dalam bagian ini berupa data kualitatif. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010), data kualitatif adalah tampilan kata-

kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang 

diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam 

dokumen atau bendanya.30 Dalam penelitian kualitatif ada dua teknik 

sempling, yaitu sempling secara internal (internal sempling) dan sempling 

waktu (time sempling).31 Sempling internal dilakukan terkait apa yang 

diteliti oleh penulis mengenai pelaksanaan pembiayaan qardh dan faktor apa 

saja yang mempengaruhi pelaksanaan pembiayaan qardh di BPRS Al-

Madinah. Dengan siapa akan melakukan wawancara, data hasil wawancara 

yang dilakukan dengan direksi, laporan keuangan di BPRS Al-Madinah juga 

data dari buku-buku dan skripsi yang lain. Sedangkan sempling waktu 

menyangkut berapa lama peneliti akan melakukan wawancara dengan 

subjek.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan agar mendapatkan 

informasi dan data lapangan secara langsung dari responden yang di anggap 

valid dan tidak didapat dari dokumentasi. Wawancara yang akan penulis 

lakukan adalah wawancara secara terstruktur dan tidak struktur. Wawancara 

terstruktur dilakukan agar beberapa pertanyaan yang akan diajukan teratur 

dan tidak melebar ke pertanyaan yang tidak diperlukan misalnya 

                                                                 
30 Suharsimi Arikunto, Prosedur Pendekatan Praktik…hlm.24. 
31 Suharsimi Arikunto, Prosedur Pendekatan Praktik…hlm.24. 
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mewawancarai Bapak Rustanto sebagai bagian umum BPRS Al Madinah 

Kota Tasikmalaya sedangkan wawancara tidak struktur hanya sebagai 

pelengkap, Karena dimungkinkan ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan 

diluar pertanyaan yang sudah disiapkan dirasa perlu. 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi yang dimaksud adalah usaha untuk mengumpulkan 

dokumen-dokumen yang ada yang memiliki keterkaitan dengan tema 

penelitian yang sedang dilakukan. Dokumentasi ini seperti sejarah lahirnya 

lembaga PT. BPRS Al Madinah Kota Tasikmalaya, jenis-jenis produk yang 

dikembangkan, mekanisme qardh, laporan keuangan dari tahun 20011-2016 

di PT. BPRS Al Madinah Kota Tasikmalaya. 

5. Analisis Data 

Dalam metode analisis data yang di gunakan, penulis menggunakan 

pendekatan kualitatif yang akan di lakukan dengan cara mengumpulkan data-

data yang di peroleh yang kemudian dihubungkan dengan literature-literatur 

yang ada atau teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan di 

teliti, sehingga akan diketahui pemecahannya dan ditentukan hasil akhir dari 

penelitian tersebut yang berupa kesimpulan. 

 

 


