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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

BMT sebagai salah satu penyedia jasa keuangan berbasis syariah 

tentunya dalam pelaksanaannya berperdoman dengan syariat Islam. Maka 

dari itu, pihak BMT akan menghapuskan sistem bunga dalam seluruh 

transaksinya, namun bukan berarti BMT tidak mengambil keuntungan, 

karena wajar dalam dunia bisnis itu mengambil keuntungan dalam setiap 

transaksinya. Oleh sebab itu BMT menggantinya dengan sistem yang 

diperbolehkan dalam Islam, salah satunya yaitu pinjaman atau qarḍ. 

Pada dasarnya akad qarḍ itu memberikan harta kepada orang lain 

yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain 

meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.
1
 Qarḍ bisa juga diartikan 

meminjamkan harta kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan 

pokoknya saja tanpa ada tambahan apapun.  

Aplikasi akad qarḍ di BMT juga tidak bisa lepas dari fatwa yang 

dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 

tentang al-Qarḍ, karena setiap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN sebagai 

pedoman bagi lembaga-lembaga keuangan syariah. Dan setiap fatwa yang 
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dikeluarkan DSN didasarkan atas tujuan agar seluruh operasional 

keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinip syariah.
2
 

Namun, fatwa yang dikeluarkan oleh DSN tentang qarḍ tersebut 

hanya menjelaskan pokok-pokoknya saja dan tidak ada pedoman yang 

rinci terkait bagaimana penerapannya di lembaga keuangan syariah. Maka 

lembaga keuangan syariah mempunyai kebijakan tersendiri terkait dengan 

penerapan akad qarḍ. Oleh sebab itu perlu adanya penelitian yang meneliti 

bagaimana penerapan akad qarḍ di BMT. Salah satunya adalah BMT 

Harapan Bersama, karena BMT Harapan Bersama ternyata menerapkan 

akad qarḍ.
3
  

Berbeda dengan pinjam meminjam di beberapa lembaga keuangan 

konvensional salah satu instrumen keuangan yang paling dominan. 

Perbankan, lembaga pembiayaan dan unit usaha simpan pinjam sering 

diidentikkan dengan instrumen keuangan ini. Hal ini disebabkan apabila 

lembaga keuangan tersebut tidak menggunakan instrumen pinjam 

meminjam, maka keuangan tersebut dipastikan tidak akan berjalan secara 

efektif.
4
 

Dalam pelaksanaan pinjam meminjam ini muncul persoalan hukum 

perspektif hukum Islam ketika instrumen keuangan tersebut dilengkapi 

dengan instrumen bunga. Ketika peminjam mengembalikan pinjamannya 

diwajibkan menambah pada pinjaman pokoknya. Dalam perspektif hukum 
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Islam, penambahan atas pokok pinjaman itu dapat dikategorikan kepada 

riba. Sementara hukum riba itu sendiri dalam Islam adalah haram.
5
 

Dari pemaparan di atas terdapat sesuatu yang menarik dan patut 

untuk di teliti yakni tentang penerapan akad qarḍ di BMT. BMT 

berpedoman dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN dan dalam 

penerapannya mempunyai kebijakan tersendiri karena memang fatwa DSN 

tersebut tidak menjelaskan secara rinci dan hanya menjelaskan pokok-

pokoknya saja. 

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitan yang membahas mengenai qarḍ di BMT 

Harapan Bersama dengan judul “ANALISIS PEMBIAYAAN AKAD 

QARḌ DI BMT HARAPAN BERSAMA JEPARA: PERSPEKTIF 

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 

TENTANG AL-QARḌ”. Peneliti memilih subjek penelitian di BMT 

Harapan Bersama karena BMT tersebut merupakan salah satu penyedia 

jasa keuangan di Jepara yang menggunakan akad qarḍ. 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang diatas maka masalah yang akan 

dijadikan pokok bahasan adalah sebagai berikut:  

a. Bagaimanakah pelaksanaan pembiayaan akad qarḍ di BMT Harapan 

Bersama. 
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b. Apakah pelaksanaan pembiayaan akad qarḍ di BMT Harapan Bersama 

sesuai dengan Fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qarḍ. 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin penulis capai dari penelitian ini adalah untuk: 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan akad qarḍ di BMT 

Harapan Bersama 

b. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pembiayaan akad qarḍ 

di BMT Harapan Bersama dengan fatwa DSN NO: 19/DSN-

MUI/IV/2001 tentang al-Qarḍ. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah stu karya ilmiah atau 

skripsi yang memperkaya dan menambah khazanah keilmuan 

dalam bidang hukum ekonomi syariah terutama tentang 

implementasi pembiayaan akad qarḍ. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Peneliti 

Peneliti mendapatkan pengetahuan sebagai bekal agar dapat 

menerapkan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan dengan 

praktek sesungguhnya. 
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2) Bagi BMT Harapan Bersama 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk 

mengevaluasi dan bahan pertimbangan bagi BMT Harapan 

Bersama dalam mengembangkan kinerjanya dimasa yang akan 

datang. 

3) Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, 

wawasan, dan gambaran bagi masyarakat tentang pelaksanaan 

pembiayaan akad qarḍ di BMT Harapan Bersama. 


