
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

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.1 

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.. 

                                                             
1
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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 memperoleh pembiayaan Qardhul Hasan.2 

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.3 

Sebagian besar nasabah yang memakai pembiayaan Qardhul Hasan 

ialah nasabah dengan tingkatan ekonomi kecil, apalagi nasabah tersebut tidak 

                                                             
2
 Umama Inca Masharoh, „Analisis Penerapan Pembiayaan Dengan Akad Qardhul Hasan Di 

BMT Bismillah Kantor Cabang Ngadirejo Temanggung‟ (Institut Agama Islam Negeri 

Walisongo Semarang, 2013). 
3
 Masharoh. 
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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 4 

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.5 

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.6 

                                                             
4 Masharoh. 
5 Nanda Suryadi and Yusmila Rani Putri, „Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan 

Berdasarkan Psak Syariah Pada Bmt Al Ittihad Rumbai Pekanbaru‟, Jurnal Tabarru’: Islamic 

Banking and Finance, 1.1 (2018), 37–50. 
6 Suryadi dan Putri. 
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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 karena Lembaga Keuangan Syariah tentunya menjunjung tinggi 

prinsip dan nilai syariah.7 

Berdasarkan hal tersebut serta permasalahan yang dihadapi oleh 

Lembaga Keuangan Mikro Syariah, peneliti tertarik untuk menganalisa lebih 

lanjut sebagai studi kasus dan bahan skripsi dengan judul “Pengelolaan Dan 

Evaluasi Terhadap Pembiayaan Dengan Akad Qardhul Hasan di Lembaga 

Keuangan Mikro Syariah”. Dan diharapkan penelitian ini bisa menjadi acuan 

dalam menentukan nilai sebuah pembiayaan yang diterapkan oleh Lembaga 

Keuangan Mikro Syariah khususnya diIndonesia dan dapat pula memberikan 

                                                             
7 Alvin Azhari, „Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Qardh Terhadap Tingkat 

Pengembalian Nasabah (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf 

Mikro Al Ihya Baitul Auqof Kesugihan Cilacap)‟ (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 

2020). 
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manfaat terhadap pustaka keilmuan di Perguruan Tinggi Universitas 

Muhammadiyah. 

B. RUMUSAN MASALAH 

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? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk : 

Mengungkapkan sebuah fenomena dilapangan mengenai deskripsi 

bagaimana pengelolaan dan evaluasi sebuah produk dari Pembiayaan Qardhul 

Hasan dari sisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik dari manfaat ilmiah 

(Akademik) maupun manfaat praktis yaitu : 

1. Manfaat Ilmiah (Akademik) 

Dapat digunakan sebagai pengembangan atau wawasan pengetahuan 

terkait dengan kajian Hukum Ekonomi Islam tentang pengelolaan dan 

evaluasi terhadap pembiayaan qardhul hasan dan juga dapat digunakan 

sebagai bahan penelitian lain sesuai dengan pembahasan yang telah peneliti 

sebagai pengembangan penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 
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a. Untuk Peneliti 

 Penelitian dilakukan sebagai harapan bisa menambah 

pengetahuan dan wawasan terkait pengelolaan dan evaluasi terhadap 

pembiayaan Qardhul Hasan. 

b. Untuk Para Pembaca 

 Dapat digunakan sebagai salah satu sumber guna menggali 

informasi dan referensi  terkait dalam hal bagaimana Pengelolaan dan 

Evaluasi terhadap Pembiayaan Qardhul Hasan yang dilakukan oleh 

Lembaga Keuangan Syariah. 

c. Untuk Kalangan Masyarakat Umum Maupun Lembaga Keuanga 

 Dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi masyarakat 

umum. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan Lembaga 

Keuangan Mikro Syariah dapat memberikan pengetahuan dan masukan 

informasi terkait upaya bagaimana untuk mengelola dan mengevaluasi 

setiap Risiko Qardhul Hasan dari beberapa Lembaga Keuangan Mikro 

Syariah yang ditunjuk oleh peneliti. 

d. Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 Sebagai tambahan bahan informasi literatur untuk perpustakaan 

di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Surakarta pada bidang 

penelitian agar dapat digunakan sebagai salah satu bahan edukasi 

tambahan. 
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E. METODE PENELITIAN 

 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.8 

 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.9 

 
                                                             
8
 Darna Nana and Herlina Elin, „Memilih Metode Penelitian Yang Tepat: Bagi Penelitian 

Bidang Ilmu Manajemen‟, Jurnal Ilmu Manajemen, 5.1 (2018), 288. 
9 Nana dan Elin. 
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F.Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan Penelitian (descriptive research) pada penelitian ini akan 

memakai Metode Pendekatan Kualitatif Deskriptif, yaitu metode 

penelitian yang menjelaskan secara gambaran untuk mendeskripsikan 

fenomena yang ada, sedang terjadi di masa sekarang atau pada masa lalu. 

Menurut Furchan berpendapat bahwa, Penelitian deskriptif memiliki ciri-

ciri :10 

1. Penelitian deskriptif menguraikan mengenai fenomena dengan seadanya 

secara teratur meninjau dengan cermat, memprioritaskanvobjektivitas, dan 

dilakukan dengan hati-hati. 

2. Tidak adanya tindakan yang diberikan dan  dikendalikan. 

Ronny Kountur berpendapat, penelitian deskriptif memiliki karakteristik 

sebagai berikut:11 

1. Berkaitan dengan kondisi yang terjadi pada saat itu. 

2. Menjelaskan hanya satu atau beberapa variabel tetapi dijelaskan satu per 

satu. 

3. Variabel yang diamati tidak dimanipulasi atau tidak ada tindakan 

(treatment). 

G.Penarikan Kesimpulan 

 Penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti secara terus 

menerus semasa di lapangan. Sejak awal pengumpulan data, peneliti mulai 

mencari makna dari sesuatu, mencatat kesesuaian pola (dalam catatan 

                                                             
10

 Anggi Ratna Anggraini and J. Oliver, „Metode Penelitian‟, Journal of Chemical Information 

and Modeling, 53.9 (2019), 1689–99. 
11

 Anggraini and Oliver.  
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teoritis), kemungkinan konfigurasi, jalur sebab akibat serta proposisi. 

Kesimpulan ini ditangani secara terbuka dan skeptis, namun kesimpulan 

telah disediakan. Awalnya belum terlihat, tapi kemudian bertambah lebih 

detail.12 

Kesimpulan ini diverifikasi sepanjang penelitian, dengan: 

a. Memikirkan kembali semasa menulis 

b. Review catatan di lapangan 

c. Review serta pertukaran ide di antara teman sebaya untuk 

menumbuhkan kesepakatan antarsubjektif. 

d. Usaha ekstensif untuk menempatkan salinan penelitian di kumpulan 

data yang lain. 
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 Ivanovich Agusta, „Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif‟, Jurnal Studi 

Komunikasi Dan Media, 02.1998 (2014), 1–11. 


