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PENGELOLAAN DAN EVALUASI TERHADAP PEMBIAYAAN DENGAN AKAD 

QARDHUL HASAN DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH 

(STUDI KASUS DI BMT BINA UMAT MANDIRI) 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sistem pengelolaan dan evaluasi terhadap 

pembiayaan Qardhul Hasan. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

teknik wawancara terstruktur terhadap 6 data responden yaitu 4 dari BMT Bina Umat 

Mandiri yang terdiri dari manajer, anggota DPS, sekretaris, dan customer servis. Sedangkan 2 

dari data respon lainnya berasal dari anggota nasabah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa sumber dana dari pembiayaan Qardhul Hasan berasal dari Zakat, Infaq, Sedekah, 

Tabungan Anggota dan Sisa Hasil Usaha. Selain itu, golongan anggota yang mengajukan 

pembiayaan ini umumnya berprofesi sebagai guru dan pedagang. Evaluasi dari pembiayaan 

ini adalah kekurangan yang dimiliki ada pada letak sumber daya manusia dan terbatasnya 

jumlah dana serta untuk solusi dari evaluasi tersebut adalah dengan melakukan survey 

terhadap nasabah untuk mendapatkan data-data valid nasabah dan menambah jumlah dana 

dengan mengajak umat untuk giat menabung agar penambahan dana tabungan anggota 

meningkat sedikit demi sedikit dan dapat membantu masalah mengenai kekurangan dana 

pada Qardhul Hasan. Sedangkan manfaat dari pembiayaan ini yaitu untuk memperoleh ridho 

Allah, memerangi lembaga ribawi serta membantu sesama manusia. Rencana tindak lanjut 

yang hendak dilakukan BMT Bina Umat Mandiri diantaranya ingin mencoba 

mengembangkan dan memperbanyak jumlah dana untuk pembiayaan Qardhul Hasan dengan 

memanfaatkan tabungan anggota agar semakin luas dalam menolong sesama manusia. Hasil 

penelitian dari pengelolaan menunjukkan bahwa pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT 

Bina Umat Mandiri bertujuan untuk membantu masyarakat pada beban biaya pendidikan dan 

kesehatan dan belum menambah penyalurannya terhadap modal usaha. 

 

Kata Kunci: Penyaluran dana, Pembiayaan, Qardhul Hasan, Lembaga Keuangan Mikro 

Syariah. 
 

Abstract 

This study aims to explain the management and evaluation system offinancing Qardhul 

Hasan. This research method uses qualitative methods with structured interview techniques 

on 6 respondent data, namely 4 from BMT Bina Umat Mandiri which consists of managers, 

DPS members, secretaries, and customer service. While 2 of the other response data came 

from customer members. The results of this study indicate that the source of funds from 

financing Qardhul Hasan comes from Zakat, Infaq, Alms, Member Savings and Remaining 

Operating Results. In addition, the group of members who apply for this financing generally 

work as teachers and traders. The evaluation of this financing is that the shortcomings are in 

the location of human resources and the limited amount of funds and the solution to this 

evaluation is to conduct a survey of customers to obtain valid customer data and increase the 

amount of funds by inviting people to actively save for additional funds. member savings 

increase little by little and can help the problem of lack of funds in Qardhul Hasan. While the 

benefits of this financing are to gain the pleasure of Allah, fight against usury institutions and 

help fellow humans. The follow-up plan that will be carried out by BMT Bina Umat Mandiri 
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includes trying to develop and increase the amount of funds for financing Qardhul Hasan by 

utilizing member savings so that it is wider in helping fellow humans. The results of the 

research from the management show that the financing of Qardhul Hasan at BMT Bina Umat 

Mandiri aims to help the community in the burden of education and health costs and has not 

increased its distribution to business capital. 

Keywords: Fund distribution, Financing, Qardhul Hasan, Sharia Microfinance Institutions. 
 

1.PENDAHULUAN  

Seiring dengan bertambahnya kebutuhan hidup masyarakat  dan tumbuhnya pengusaha-

pengusaha kecil di Indonesia untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari baik dari segi 

pangan, sandang dan papan. Maka usaha–usaha tersebut tidak lepas dari modal yang harus 

dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut. Untuk mendapatkan modal, maka 

pihak pengelola harus mencari lembaga keuangan yang bisa membantu untuk menyalurkan 

modal pembiayaan tersebut. 

Berhubungan dengan hal tersebut, pengusaha – pengusaha modal ekonomi kecil 

adalah aspek penting. Pengusaha kecil umumnya terkendala oleh modal yang sangat terbatas 

sehingga berdampak besar pada lambatnya akumulasi modal yang menyebabkan kelompok 

usaha kecil tidak memiliki cadangan modal. 

Kendala permodalan bagi pengusaha kecil umumnya memiliki kesulitan untuk 

mendapatkan modal usaha. Secara umum pengusaha – pengusaha kecil tidak bankable pada 

pemenuhan pinjaman permodalannya. Kondisi ini memperlebar jarak antara usaha kecil dan 

sektor informal dengan industri perbankan formal. Oleh sebab itu munculah pembiayaan 

untuk meringankan para pengusaha kecil melalui akad pembiayaan dengan Qardhul Hasan 

yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan mikro syariah.. 

Pembiayaan Qardhul Hasan bersumber dari dana infaq yang disumbangkan oleh 

warga nasabah, pada sebagian BMT semacam BMT Bismillah Ngadirejo, sumber dana infaq 

serta sedekah dialokasikan selaku dana pembiayaan berlandaskan akad Qardhul Hasan. 

Sumber dana infaq yang digunakan untuk membiayai pembiayaan Qardhul Hasan 

merupakan dana bergulir. Meskipun nasabah tidak memberikan bagi hasil kepada BMT, 

nasabah membagikan infaq ataupun sedekah sesuai dengan kesanggupannya selaku imbalan 

bagi hasil, perihal ini dilakukan oleh nasabah dengan ikhlas tanpa terdapat permintaan dari 

BMT. Sebab tujuan diadakannya pembiayaan Qardhul Hasan merupakan untuk menaikkan 

taraf hidup nasabah yang kurang mampu sebagai mustahik supaya dapat jadi muzakki. Akan 

tetapi, tidak seluruh BMT mempunyai produk akad Qardhul Hasan sebab dana infaq yang 

jadi sumber dana Qardhul Hasan kurang tumbuh serta cuma sedikit nasabah yang dapat 
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memperoleh pembiayaan Qardhul Hasan. 

Nasabah yang mempunyai tekad besar untuk keluar dari kemiskinan serta berupaya 

mengawali usaha kecil-kecilan dengan modal yang diperoleh dari pembiayaan Qardhul 

Hasan serta nasabah tersebut bisa menumbuhkan usahanya sekitar 25% dari jumlah nasabah 

yang sepanjang ini mengajukan pembiayaan Qardhul Hasan. 

Sebagian besar nasabah yang memakai pembiayaan Qardhul Hasan ialah nasabah 

dengan tingkatan ekonomi kecil, apalagi nasabah tersebut tidak memiliki pekerjaan yang 

layak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di sini Lembaga Keuangan Mikro Syariah tergerak 

untuk membantu nasabah tersebut dengan memberikan pembiayaan ringan tanpa ada bagi 

hasil, sekalipun nasabah yang memakai pembiayaan ini tidak bisa mengembalikannya 

sebagaimana sudah diatur lewat Fatwa DSN bahwa nasabah bisa dapat memperoleh 

perpanjangan pembiayaaan ataupun bahkan tidak dapat mengembalikan pembiayaan dalam 

keadaan tertentu. Hal ini berkontribusi buat memajukan ekonomi warga mengarah taraf yang 

lebih baik  

Pada pelaksanaannya, pembiayaan Qardhul Hasan yang diberikan oleh pihak 

lembaga pembiayaan berperan sebagai pemberi modal atau pihak yang menyalurkan 

pinjaman kepada yang meminjamkan tanpa persyaratan atau biaya tambahan. Tujuan utama 

pembiayaan qardhul hasan  adalah untuk membantu pengusaha kecil agar mendapatkan 

bantuan pinjaman yang dalam keadaaan terdesak, baik untuk hal-hal yang bersifat konsumtif 

maupun produktif.  Menurut (Antonio, 2013) pelaksanaan pembiayaan Qardhul Hasan 

digunakan untuk membantu usaha kecil atau membantu sektor sosial. Berdasarkan Fatwa 

DSN : NO : 19/DSN-MUI/IV/2001 mengenai ketentuan umum tentang pembiayaan Qardhul 

Hasan adalah nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) secara suka rela kepada 

Lembaga Keuangan Syariah selama belum adanya perjanjian dalam akad. 

Menurut (A. S. Rusydiana & Irman Firmansyah, 2018) Bank Wakaf Mikro sebagai 

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) bisa menjadi alternative solusi dalam 

meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia di mana terlihat mayoritas orang Indonesia 

terlibat Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Hal ini dikarenakan Lembaga Keuangan 

Islam dalam nilai lebih fleksibel serta terjangkau dilingkungan masyarakatnya yang kecil 

dibandingkan hanya bank lain yang bisa menjangkau kelas menengah ke atas saja. Selain itu, 

terdapat Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah juga diharapkan bisa 

menjadi solusi alternative agar masyarakat terlepas dari praktek riba yang banyak diterapkan 

oleh rentenir dan bank konvensional di lingkungan sekitar. Solusi tersebut diharapkan dapat 

digantikan oleh prinsip muamalah yang sesuai dengan prinsip syariah dalam agama Islam 
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karena Lembaga Keuangan Syariah tentunya menjunjung tinggi prinsip dan nilai syariah. 

  Rumusan dalam masalah penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah pengelolaan pembiayaan pada akad Qardhul Hasan dari sisi 

lembaga keuangan mikro syariah? 

2. Bagaimana evaluasi terhadap pelaksanaan pembiayaan dengan akad Qardhul 

Hasan? 

2.METODE  

 Penelitian data ini mengambil penelitian lapangan (Field Research) dari berbagai responden  

sehingga data yang didapatkan oleh peneliti dapat didukung kebenarannya sesuai fenomena 

atau kejadian yang terjadi dilapangan mengenai topik terkait. Penelitian yang diambil adalah 

penelitian kualitatif karena melibatkan kejadian atau fenomena yang natural sesuai kondisi 

dilapangan tanpa adanya manipulasi data yang berhubungaan dengan fenomena dilapangan.  

  Metode penelitian berasal dari dua suku kata yaitu Metodos dari metodologi Yunani 

yang memiliki arti cara atau jalan yang diambil, dan penelitian berasal dari kata research 

yang diambil dari Bahasa inggris tersebut kembali ”search” yang artinya cari atau mencari. 

Melihat kembali itu dimaksudkan untuk terus dilakukan penelitian melalui proses 

pengumpulan informasi dengan tujuan meningkatkan dan mengembangkan investigasi atau 

kelompok penelitian. 

  Metode penelitian yang dipakai akan menetapkan validitas hasil dari penelitian. 

Metode Penelitian tidak hanya tentang statistik yang lakukan, tetapi lebih ke pemikiran di 

balik penelitian adalah bagaimana peneliti bersungguh-sungguh mencari tahu, cara 

membangun argumen tentang ide dan konsep, serta bukti apa yang peneliti dapatkan 

mengenai argumen atau adanya dukungan argumen. 

3.HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Dana yang dihimpun untuk pembiayaan Qardhul Hasan oleh BMT Bina Umat Mandiri telah 

sesuai dengan ketentuan  Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 

meliputi bagian modal Lembaga Keuangan Syariah yaitu  dana Zakat, Infaq dan Sedekah. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suryadi dan Rani dijelaskan bahwa sumber dana 

Qardhul Hasan hanya berasal dari dana Zakat, Infaq dan Sedekah. Sedangkan, penelitian ini 

menyebutkan bahwa terdapat sumber dana lain dalam pembiayaan Qardhul Hasan pada 

BMT Bina Umat Mandiri bisa dari sumber yang lain seperti Zakat, Infaq, Sedekah, Tabungan 

Anggota dan Sisa Hasil Usaha. Hal ini telah sesuai dengan nilai-nilai syari’ah. 

 Berbeda dengan BsMT, perbankan syariah mendapatkan dana Qardhul Hasan 
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yang bersumber dari dana yang bersifat non halal seperti saham, denda, serta hasil 

pendapatan kerjasama dengan bank konvensional yang dalam hal ini kehalalannya masih 

diragukan. 

 BMT Bina Umat Mandiri memberikan ketentuan tertentu dalam pembiayaan 

Qardhul Hasan diantaranya adalah BMT Bina Umat Mandiri tidak membiayai nasabah 

dalam sektor modal usaha dan hanya berfokus pada sektor pendidikan dan kesehatan. Dalam 

hal ini, BMT Bina Umat Mandiri tidak ingin mengambil resiko besar yang nantinya akan 

menimbulkan ketidakseimbangan keuangan. Namun demikian, prinsip saling tolong-

menolong pada BMT Bina Umat Mandiri dalam pembiayaan Qardhul Hasan tidak 

sepenuhnya digunakan bagi siapa saja yang membutuhkan seperti semangat pinjaman 

Qardhul Hasan yang dicontohkan oleh pendahulu islam di masa lalu. 

 Bentuk penyaluran pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT Bina Umat 

Mandiri masih belum optimal dalam memberikan dampak ekonomi seperti pembiayaan 

Qardhul Hasan dalam pembiayaan modal usaha. Hal ini dibuktikan dengan adanya nasabah 

yang hendak meminjam untuk modal usaha tidak diperkenankan meminjam dengan dana 

Qardhul Hasan. BMT Bina Umat Mandiri hanya memberikan dana Qardhul Hasan kepada 

masyarakat untuk biaya pendidikan dan kesehatan. Pada hakikatnya, dalam biaya pendidikan, 

sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa dana BOS (Bantuan Operasional 

Sekolah), beasiswa, dsb. Dalam biaya kesehatan, sudah mendapatkan bantuan dari 

pemerintah berupa BPJS. Selain itu, dalam modal dana untuk usaha masyarakat, dinilai masih 

sangat terbatas. 

 Seseorang yang membutuhkan dana dengan keadaan sangat membutuhkan 

untuk usaha tidak akan bisa meminjam dana Qardhul Hasan di BMT Bina Umat Mandiri dan 

hanya akan ditawari untuk dipindahkan akad ke murabahah dan mudharabah, sebab pihak 

BMT Bina Umat Mandiri sangat meminimalisir kerugian sumber dana Qardhul Hasan.  

 Dalam setiap tahunnya, jumlah nasabah Qardhul Hasan di BMT Bina Umat 

Mandiri untuk tahun periode 2020-2021 tergolong stabil dan tidak memiliki perubahan yang 

signifikan. Jumlah nasabah pembiayaan Qardhul Hasan periode 2020 adalah 69 nasabah 

dengan total jumlah pinjaman Rp. 208.600.000,00. Jangka waktu pinjaman adalah 10 bulan 

sampai satu tahun.  

 Dari hasil data penelitian yang dikumpulkan, didapati bahwasannya penelitian 

ini berbeda dengan teori-teori sebelumnya. Sebagian besar hasil penelitian lain mengenai 

pembiayaan Qardhul Hasan ini berfokus pada pengembangan usaha produktif masyarakat. 

Sedangkan penelitian Qardhul Hasan pada penelitian ini lebih berfokus pada biaya 
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pendidikan dan kesehatan. Hal ini berbeda dengan temuan yang ada pada pembahasan 

sebelumnya. Penelitian ini menemukan bahwasannya Qardhul Hasan dan pembiayaan 

lainnya masih kekurangan monitoring dari pihak lembaga keuangan syariah. Hal yang sama 

sudah ditemukan juga pada program pembiayaan-pembiayaan yang lain dimana monitoring 

menjadi titik lemah. Kendati demikian, penyaluran dana Qardhul Hasan hanya dikhususkan 

untuk biaya pendidikan dan kesehatan. 

 Pembiayaan Qardhul Hasan ini merupakapan suatu pembiayaan yang bisa 

memberikan keberkahan hidup. Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 245, Allah SWT berfirman : 

“Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah pinjaman yang 

baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran dia dengan 

lipatan yang banyak dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizki) 

dan hanya kepada-Nya lah kamu kembali”  

 BMT Bina Umat Mandiri seharusnya dapat menambahkan pembiayaan Qardhul 

Hasan pada sektor usaha dan bisnis. Pada penelitian lain, diketahui bahwa umumnya 

pembiayaan Qardhul Hasan dapat digunakan sebagai dana modal usaha dengan harapan agar 

bisa mengangkat derajat mustahik (orang yang berhak menerima zakat) lebih tinggi atau tidak 

lagi menjadi mustahik serta bisa kemungkinan bertransformasi menjadi muzakki (pemberi 

zakat). 

4.PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dari pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT Bina Umat 

Mandiri dapat di simpulkan sebagai berikut : 

1. Sumber dana Qardhul Hasan pada BMT Bina Umat Mandiri yaitu ZIS (Zakat, 

Infaq, dan Sedekah), Tabungan Anggota, dan Sisa Hasil Usaha. Pembiayaan 

Qardhul Hasan bertujuan untuk bisa menjadi ajang supaya nasabah tidak terjatuh 

pada lembaga keuangan yang ribawi. Alokasi Penyaluran Dana Qardhul Hasan 

pada BMT Bina Umat Mandiri diperuntukkan untuk biaya pendidikan dan 

kesehatan. Nasabah yang ingin mengajukan pinjaman Qardhul Hasan harus 

memenuhi kriteria yang di perhatikan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah. 

Pembiayaan Qardhul Hasan sifatnya umum, maka ada beberapa permasalahan 

yang memang tidak harus warga miskin atau kekurangan yang bisa mendapatkan 

pembiayaan Qardhul Hasan tersebut.  
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2. Pembiayaan Qardhul Hasan memiliki kekurangan dari SDM BMT Bina Umat 

Mandiri yang tidak dapat menyaring nasabah yang ingin menggunakan dana 

pinjaman untuk dimanfaatkan sebagai Qardhul Hasan atau tidak. Setelah 

mengidentifikasi kemanfaatan dan kelemahan dari hasil evaluasi, maka rencana 

tindak lanjut yang akan dilakukan oleh BMT Bina Umat Mandiri diantaranya 

yaitu ingin mencoba mengembangkan dana Qardhul Hasan untuk memperbanyak 

jumlah dana yang akan dipergunakan pada pembiayaan Qardhul Hasan agar 

pihak BMT bisa semakin luas dalam menolong umat dengan harapan dana 

Qardhul Hasan semakin bertambah dan nasabah yang lain banyak mengambil 

manfaatnya. Hal ini merupakan kebijakan dari pengawas dan pengurus anggota 

BMT Bina Umat Mandiri dalam rapat anggota yang dilakukan setiap tahunnya. 

Program pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT Bina Umat Mandiri merupakan 

program yang diberikan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan 

mengenai pendidikan dan kesehatan sehingga jumlahnya tidak terlalu besar. 

4.1 Saran 

BMT Bina Umat Mandiri di harapkan kedepannya dapat memberikan kesempatan 

bagi nasabah yang membutuhkan dana untuk modal usaha dengan pembiayaan 

Qardhul Hasan untuk membantu memulai atau mengembangkan usaha. Hal ini agar 

dapat mewujudkan bantuan finansial masyarakat dalam hal kesulitan ataupun 

kesempitan hidup. Maka dari itu, pengelolaan pembiayaan dana Qardhul Hasan harus 

dilakukan lebih luas lag,tidak hanya untuk biaya pendidikan dan kesehatan saja 

namun dengan hati-hati dan terperinci siapa saja yang berhak untuk mendapatkannya, 

mengingat bahwa produk pembiayaan ini tidak memiliki profit sama sekali. 

 Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan informasi tentang sumber dana 

Qardhul Hasan dari jenis sumber lain yang tidak terbatas pada ZIS (Zakat, Infaq dan 
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Sedekah). Beberapa aspek lain diantanya yang lain adalah bahwasannya sasarannya 

lebih banyak pembiayaan Qardhul Hasan yang dipakai untuk modal usaha. Namun, 

pembiayaan Qardhul Hasan ini memfokuskan pada pembiayaan kesehatan dan 

pendidikan. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh BMT Bina Umat 

Mandiri masih berfokus pada pengembangan dana pembiayaan Qardhul Hasan agar 

bertambah jumlahnya. Peneliti memulai pengambilan data responden dengan cara 

mengunjungi langsung tempat penelitian yaitu BMT Bina Umat Mandiri dan hanya 

meneliti satu objek pada kondisi pandemi covid-19 dengan pemberlakuan PPKM 

darurat level pertama. Hal ini menyebabkan, beberapa data responden menjadi 

terhambat dan berhalangan untuk diwawancarai dalam waktu yang dekat dan 

bersamaan. Butuh beberapa waktu bagi para responden untuk diwawancarai dari 

wawancara pertama ke wawancara berikutnya. Maka dari itu, pada wawancara 

berikutnya peneliti meminta keringanan kepada pihak responden untuk bersedia 

diwawancarai secara online. Penelitian ini hanya bertujuan untuk mengungkap sebuah 

studi kasus pada pembiayaan Qardhul Hasan.  
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