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ABSTRAK 

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan mengenai analisis qard} al-h}asan 
dalam pembiayaan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) mahasiswa kurang 
mampu UIN Sunan Ampel Surabaya di Bank Mini Syariah. Dengan rumusan 
masalah yang pertama, bagaimana implementasi qard}  al-h}asan  di Bank Mini 
Syari’ah (BMS), dan yang kedua, bagaimana fungsi qard}  al-hasan dalam 
pembiayaan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) mahasiswa kurang mampu 
UIN Sunan Ampel Surabaya di Bank Mini Syariah. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif 
dengan menggunakan teknik analisis deskriptif  kualitatif. Data yang diperoleh 
melalui dua sumber dan dua data, yaitu sumber data primer dan sumber data 
sekunder. Sumber data primer diperoleh dengan wawancara langsung dengan 
pengurus dan pekerja BMS dan nasabah yang melakukan pembiayaan qard} al-h}asan, 
sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari sumber lain yang berkaitan dengan 
penelitian, seperti buku maupun sumber lainnya. Sedangkan data primer diperoleh 
dari implementasi dan fungsi qard} al-h}asan di BMS itu seperti apa,  sedangkan data 
sekunder diperoleh dari teori-teori dari beberapa reverensi yang ada. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pinjaman qard{ al-h}asan  adalah 
jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dengan kriteria 
tertentu. Pinjaman ini bersifat sosial, maksudnya hanya mengembalikan pokok uang 
pinjaman saja. Qard} al-h}asan di Bank Mini Syariah (BMS) itu bersumber utama dari 
UPI ZaWa. Ini sesuai dengan Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IX/2000. Dalam 
pelaksanaannya calon penerima pembiayaan haruslah memenuhi prosedur. Fungsi 
dan tujuan dari adanya pembiayaan qard} al-h}asan SPP adalah untuk  memberikan 
bantuan kepada mahasiswa yang membutuhkan dana untuk pembayaran SPP, tetapi 
BMS mempunyai ukuran untuk memberikan pinjaman tersebut yakni melalui 
Penggukuran character, collateral, condition. 

Saran yang dapat penulis berikan kepada pengurus BMS adalah, diharapkan 
BMS melakukan sosialisasi kepada semua mahasiswa bahwa di kampus UIN Sunan 
Ampel Surabaya dan itu terdapat produk qard} al-h}asan yang dapat membantu  para 
mahasiswa yang kesulitan dalam pembayaran SPP, dan itu bisa dilakukan dengan 
bekerjasama dengan pihak fakultas kampus. selain itu BMS juga lebih komunikatif 
lagi dan selalu mendampingi bahkan membina nasabah qard} al-h}asan agar paham 
bahwa pinjaman yang digunakan itu harus dikembalikan, biar  tidak ada lagi 
pembayaran yang macet. 

 
 
 

 

 


