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ABSTRAK 

 

Kehidupan perekonomian pedesaan biasanya ditandai dengan permodalan 

yang lemah. Hal ini disebabkan oleh aktivitas ekonomi yang cenderung monoton. 

Oleh karena itu permodalan merupakan sumber utama dalam mendukung tingkat 

perkembangan produksi agrarian masyarakat pedesaan. Gadai sawah ini biasanya 

terjadi karena uang sebagai alat pembayaran merupakan kebutuhan pokok dalam 

setiap pemenuhan kebutuhan hidup terutama yang langsung berkaitan dengan 

masalah perkonomian. Biasanya para petani atau masyarakat yang menggadaikan 

sawahnya karena membutuhkan dana untuk keperluan biaya nikah anak, biaya 

sekolah anak, biaya melahirkan, biaya rehap rumah, biaya modal usaha, dan untuk 

biaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu: Pertama, Bagaimana dampak 

pelaksanaan gadai sawah terhadap peningkatan kesejahteraan petani di Desa 

Sukadana Udik? Kedua, Bagaimana pendangan ekonomi islam tentang 

pelaksanaan gadai sawah di Desa Sukadana Udik ? Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui tentang pelaksanaan gadai sawah terhadap peningkatan kesejahteraan 

petani di Desa Sukadana Udik, serta untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam 

tentang pelaksanaan gadai sawah terhadap peningkatan kesejahteraan petani di 

Desa Sukadana Udik.  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Jenis 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer 

diperoleh langsung dari responden analisis ekonomi islam terhadap pelaksanaan 

gadai sawah terhadap peningkatan kesejahteraan petani, sedangkan data sekunder 

diperoleh dari aparat Desa Sukadana Udik, buku-buku, jurnal, skripsi, dan data 

relevan yang berkaitan dengan penelitian ini.  

Hasil dari penelitian ini bahwa gadai sawah yang terjadi di Desa Sukadana 

Udik belum bisa meningkatkan kesejahteraan Petani terutama pagi pihak 

penggadai (rahin). Hal ini dikarenakan para rahin tidak dapat menggarap 

sawahnya yang telah menjadi jaminan, dan akibatnya membuat para rahin 

kehilangan penghasilan dari sawah tersebut. Gadai yang terjadi ini sangat tidak 

adil dan merugikan salah satu pihak. Kemudian dilihat dari sudut pandang 

ekonomi Islam, gadai tersebut jauh dari unsur tolong-menolong, justru menjadi 

lahan untuk mencari keuntungan bagi pihak penerima gadai (murtahin), dan 

mengandung unsur kezaliman sesama umat. Selain itu juga dalam akad gadai 

yang terjadi di Desa Sukadana Udik tidak disertakan saksi dan bukti secara 

tertulis, hal ini bisa berpeluang untuk timbulnya masalah yang akan terjadi 

dikedmudian hari. 

Kata Kunci : Gadai, Kesejahteraan Petani, Ekonomi Islam 
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MOTTO 

 

                               

                 

Artinya :  

“Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang 

mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 

kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. 

 (Q.S. At-Taubah : 105) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

  

Sebagai kerangka awal untuk memahami skripsi ini secara singkat 

terlebih dahulu penulis akan menguraikan maksud dari judul skripsi yang 

penulis bahas ialah “DAMPAK PELAKSANAAN GADAI SAWAH 

TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI DALAM 

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”  maka untuk menghindari kesalahan 

dalam memahami judul tersebut, berikut akan dijelaskan mengenai beberapa 

istilah-istilah yang digunakan dalam judul ini. 

  

Dampak menurut kamus besar bahasa indonesia adalah benturan, 

pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh 

adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut 

membentuk watak, Kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah 

suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat 

antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.
1
 

Pelaksanaan adalah Penerapan, implementasi, praktik secara nyata 

apa yang disebut dalam teori: teorinya mudah, tetapi praktinya sukar.
2
 Praktik 

                                                           
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia, Jakarta: 

2011. Hal. 45 
2
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.Cit., hlm. 214. 
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disini adalah melaksanakan sesuatu atau merealisasikan apa yang ada pada 

teori dan tentu keadaannya sesuai dengan teori yang ada.   

Gadai menurut KUH perdata pasal 1150, adalah suatu hak yang 

diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. 

Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh 

seseorang yang mempunyai utang.
3
 Gadai adalah peminjaman uang dengan 

menyerahkan sesuatu barang bergerak sebagai jaminan, perjanjian gadai ini 

merupakan sesuatu accesoir (tambahan).
4
 

Sawah adalah tanah/lahan yang digunakan untuk melakukan kegiatan 

bercocok tanam yang berkaitan dengan tumbuhan tertentu pada tanah oleh 

pemiliknya, dan upaya petani untuk mensejahtrakan keluarganya. Dari 

pengertian diatas yang dimakud dengan gadai sawah adalah menyerahkan 

sawah/tanah dari penggadai (Rahin) kepada penerima gadai (Murtahin) guna 

untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai dari penerima gadai.
5
 

Kesejahteraan adalah suatu keadaan baik yang mana kondisi 

terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, 

tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, biaya pendidikan dan kesehatan 

yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu 

memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi 

dimana tercukupinya kondisi jasmani dan rohani.
6
 Kesejahteraan yang 

                                                           
3
 Frianto Panday, dkk, Lembaga keuangan, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm. 72. 

4
 Simurangkir, dkk, Kamus Hukum, Jakarta,Aksara Baru, 1987, hlm. 63. 

5
 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Jakarta, Kencana, 2012, hlm. 293. 

6
 W.J.S Purwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, 

hlm. 767. 
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dimaksud disini dapat dilihat dari : 1. Tingkat Pendapatan, 2. Tingkat 

Pengeluaran, 3. Tingkat pendidikan, 4. Tingkat kesehatan, 5. Perumahan.  

 

Petani adalah seorang yang mata pencahariannya dengan bercocok 

tanam atau mengelola suatu bidang sawah dengan tenaganya sendiri maupun 

mesin.  

Ekonomi Islam adalah ilmu yang memperlajari mengenai kegiatan 

manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan 

berlandaskan hukum islam.
7
 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

judul diatas adalah meneliti sebuah kegiatan peraktik gadai sawah petani Desa 

Sukadana Udik dalam meningkatkan kesejahteraan mereka, apakah dengan 

kesejahteraannya semakin membaik atau sebaliknya, terutama kesejahteraan 

petani yang bertindak sebagai rahn, maka dari itulah penulis mengangkat judul 

yaitu “DAMPAK PELAKSANAAN GADAI SAWAH TERHADAP 

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI DALAM PERSPEKTIF 

EKONOMI ISLAM” ialah suatu penelitian ilmiah yang berkenaan dengan 

praktik gadai untuk meningkatkan kesejahtraan petani dalam konsep ekonomi 

islam.   

 

 

 

                                                           
7
 Ismail Nawawi, Ekonomi Kelembagaan Syariah, Surabaya : CV. Putra Media Nusantara 

2009, hlm . 26 
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B. Alasan Memilih Judul 

 

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul diatas adalah : 

1. Alasan Objektif 

Karena masih banyaknya pelaksanaan gadai sawah yang belum 

sesuai dengan prinsip-prinsip islam, seperti hak dalam kepemilikan 

barang gadai yang mana barang gadai dikuasai penuh oleh penerima 

gadai (Murtahin) termasuk gadai sawah di Desa Sukadana Udik, 

Kecamatan Bungamayang, Kabupaten Lampung Utara. 

Selain itu dari aspek yang penulis bahas, permasalahan dalam 

skripsi ini sangat memungkinkan diadakan penelitian mengingat 

lokasi penelitian sangat terjangkau oleh penulis. 

 

2. Alasan subjektif  

Dalam hal ini tersedia banyaknya literatur yang dibutuhkan 

dalam penelitian sebagai referensi, dan lokasi penelitian yang mudah 

untuk dijangkau dari segi transportasi maupun dalam hal 

pengumpulan data. 
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C. Latar Belakang Masalah  

Berbicara mengenai penggadaian sudah bukan hal yang asing lagi 

dikalangan masyarakat. Gadai adalah salah satu cara yang dilakukan 

masyarakat dalam mendapatkan pinjaman uang dengan cara menjaminkan 

sebuah barang berharga atau bernilai jual. 

Dalam islam gadai juga diperbolehkan dengan dasar saling tolong 

menolong antar sesama, seperti yang telah dianjurkan dalam Al-qur‟an  

Surah Al-maidah ayat 2 : 

 

 ...                      

Artinya : ”... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa 

dan pelanggaran.” (QS. Al-Maidah : 2)
8
 

 

Dan dijelaskan juga pada QS. Al-baqarah ayat 283: 

 

                       

                       

                          

 

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara 

tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah 

                                                           
8
 Departemen Agama, Al-quran dan Terjemahan , Tanggerang Selatan Pondok  Karya 

Permai Cempaka Putih, hlm. 107 
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ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan 

tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka 

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan 

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu 

(para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang 

menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 

hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-

Baqarah : 283)
9
 

 

 Selain ayat Al-qur‟an tersebut, gadai juga dijelaskan dalam 

berbagai hadist shahih, seperti Hadist dibawah ini. 

Dari „Aisyah radhiyallahu‟anha, ia berkata : 

Yang Artinya : ”Dari Aisyah radhiyallahu’anha berkata bahwa Nabi 

Shallallahu’alaihiwasallam pernah membeli makanan dari orang yahudi 

dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang beliau 

menggadaikan (menjaminkan) baju besi beliau”(HR.Bukhari dan 

Muslim).
10

 

 Dalam ilmu ekonomi islam gadai berasal dari bahasa arab yang 

disebut rahn. Rahn (bahasa arab) yang artinya tetap dan lestari, seperti 

juga yang dinamakan al-habsu, artinya penahanan. Sedangkan secara 

terminologi, rahn  didefinisikan para ulama sebagai, transaksi yang 

menjadikan materi atau barang sebagai jaminan hutang, yang dapat 

                                                           
9
Ibid, hlm. 50  

10
 Mardani, Ayat ayat dan Hadist ekonomi syariah 2011, Jakarta : PT. Raja Gramedia 

Persada, hlm. 88 
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dijadikan sebagai pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak 

bisa mengembalikan hutangnya.
11

   Adapun rukun gadai adalah sebagai 

berikut : 

1. Orang yang menggadaikan (Rahn) 

2. Yang menerima gadai (Murtahin) 

3. Barang yang digadaikan (Marhun Rhn) 

4. Hutang (Marhun Bih) 

5. Ucapan (Sighat Akad) ijab dan qabul 

Berkaitan dengan hal tersebut Gadai ini timbul karena uang 

sebagai alat pembayaran merupakan kebutuhan pokok dalam setiap 

pemenuhan kebutuhan hidup, terutama yang langsung berkaitan dengan 

masalah perekonomian. Setiap orang sering mengalami pasang surut 

dalam pemilikan uang tunai tersebut, apalagi bagi mereka yang secara 

umum menyandang predikat fakir miskin. Karena terdorong kebutuhan 

mendesak, sering terjadi barang atau yang dimiliki digadaikan sebagai 

jaminan untuk kebutuhan yang sangat penting. Gadai dalam masyarakat 

Desa Sukadana Udik ini merupakan salah satu alternatif penyaluran uang 

pinjaman yang dilakukan dengan cara cepat, mudah, aman, dan hemat 

sehingga tidak memberatkan bagi masyarakat yang melakukan pinjaman.  

Barang/benda yang dijadikan sebagai jaminan atas piutang yang 

diberikan oleh kreditur dapat berupa berbagai jenis benda yang memiliki 

harga tertentu seperti bangunan, ladang, sawah, emas, perak dan lain 

                                                           
11

 Ismail Nawawi, Op. Cit, hlm. 12 
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sebagainya.  Barang yang digadaikan dengan utang adalah barang yang 

sah diperjual belikan jika ketetapan utang itu telah ada dalam jaminan, 

gadai ini harus berupa utang piutang, bukan berupa benda. Oleh karena itu 

tidak sah menggadaikan barang pinjaman atau barang yang ada dalam 

tanggungan orang lain. Contohnya seseorang meminjam barang kepada 

orang lain kemudian barang tersebut digadaikan.
12

   

peneliti telah melakukan pengamatan terhadap masyarakat desa 

Sukadana Udik dalam melakukan peraktik gadai sawah.
13

 Hasil 

pengamatan yang peneliti lakukan, faktanya masih ada masyarakat di Desa 

Sukadana Udik yang menggadaikan sawahnya kemudian akhirnya ia 

terpaksa harus menjual sawahnya karena tidak mampu mengembalikan 

hutangnya kepada murtahin (pemberi hutang). Hal tersebut terjadi karena 

sawah yang dijaminkan itu dikelola penuh oleh murtahin, sehingga orang 

yang menggadaikan (Rahn) tidak dapat mengelola sawahnya, hal tersebut 

menyebabkan semakin sulitnya petani untuk dapat mengembalikan 

hutangnya.
14

 Selain dari menggadaikan sawahnya ada juga yang sebagian 

kecilnya menggadaikan lahan perkebunan mereka selain dari lahan 

persawahannya dikarenakan diDesa Sukadana Udik ini bukan hanya gadai 

sawah yang dilakukan masyarakat tersebut melainkan adapula yang 

menggadaikan lahan perkebunan mereka jika mereka membutuhkan dana 

yang begitu cepat. 

                                                           
12

 Syekh Muhammad Qosim Al Ghizz, Fathul Qarib, Bandung, Trigenda Karya, 1995, 

hlm. 185. 
13

 Observasi di desa sukadana udik , kec. Bungamayang, Kab. Lampung Utara Pada 

Tanggal 06 Oktober 2019 
14

 Mulyadi (Kepala desa), Observasi didesa Sukadana Udik Tanggal 06 Oktober 2019 
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Gadai dengan cara tersebut seakan-akan sudah menjadi tradisi dalam 

kalangan masyarakat Desa Sukadana Udik ini. Irosnisnya hal tersebut 

terjadi pada masyarakat menengah kebawah (Kurang mampu). Hal ini 

mengakibatkan kesenjangan ekonomi semakin terlihat, karena yang kaya 

semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Jadi yang terjadi bukan 

Murtahin menolong Rahn seperti yang telah dianjurkan dalam ekonomi 

islam, namun malah sebaliknya, dengan adanya gadai ini rahn semakin 

kekurangan, sedangkan murtahin semakin berkecukupan. 

Bila dikaitkan dengan hukum ekonomi islam, pelaksanaan gadai 

tersebut sudah jelas menjadi masalah dalam ekonomi islam, karena sangat 

bertolak belakang dengan hukum ekonomi islam yang menjunjung tinggi 

prinsip-prinsip ketuhanan, keadilan, dan kemaslahatan antar sesama 

masyarakat. Begitupun dalam hal penggadaian diperbolehkan dalam islam 

agar saling tolong menolong dalam hal kebaikan seperti yang telah 

dianjurkan oleh Allah dalam QS. Al-Maidah : 2. Namun yang terjadi 

dimasyatrakat desa Sukdana Udik ini sebaliknya, banyak petani (Rahn) 

yang terlilit hutang kerna gadai tersebut yang kemudian hingga berujung 

terjadinya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.  

Oleh sebab itu, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang ” DAMPAK 

PELAKSANAAN GADAI SAWAH TERHADAP PENINGKATAN 

KESEJAHTERAAN PETANI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI 

ISLAM (Studi Pada Desa Sukadana Udik, Kecamatan Bunga mayang, 

Kabupaten Lampung Utara),  dengan tujuan mencari penyebab mengapa 
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masyarakat masih melakukan gadai sawah yang merugikan salah satu 

pihak, dan dampak gadai terhadap kesejahteraan para petani di Desa 

Sukadana Udik. 

D. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka penulis merumuskan beberapa masalah, yaitu :  

1. Bagaimana dampak pelaksanaan gadai sawah terhadap 

peningkatan kesejahteraan petani di Desa Sukadana Udik, 

Kecamatan Bungamayang, Kabupaten Lampung Utara? 

2. Bagaimana pandangan ekonomi islam tentang pelaksanaan 

gadai sawah di Desa Sukadana Udik, Kecamatan Bungamayang, 

Kabupaten Lampung Utara? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan gadai sawah terhadap 

Peningkatan kesejahteraan petani di Desa Sukadana Udik, 

Kecamatan Bungamayang, Kabupaten Lampung Utara.  

2. Untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam mengenai 

pelaksanaan gadai sawah terhadap Peningkatan kesejahteraan 

petani di Desa Sukadana Udik, Kecamatan Bungamayang, 

Kabupaten Lampung Utara. 
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F. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Penulis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan penulis mengenai pandangan ekonomi islam 

tentang pelaksanaan praktik gadai sawah pada Desa Sukadana 

Udik, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara. 

b. Bagi Masyarakat 

Setelah adanya penelitian ini diharapkan agar masyarakat 

dapat menerapkan gadai sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, 

tidak hanya menerapkan gadai yang sesuai dengan tradisi-

tradisi yang berlaku dimasyarakatnya saat ini. 

 

2. Manfaat Praktis 

a.  Bagi Pemerhati Ekonomi 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran 

yang positif bagi para pelaku ekonomi ataupun para pemilik 

modal, baik secara perorangan maupun badan hukum. 

  b.    Bagi Petani. 

  Diharapkan penelitian ini agar dapat menjadi bahan  

pertimbangan dalam menerapkan gadai sawah yang sesuai dengan 

ajaran-ajaran islam diwaktu yang akan mendatang.  
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G. Metode Penelitian 

 

Metode secara harfiah berarti cara. Selain itu metode atau metodik 

berasal dari bahasa greeka, metha (melalui dan melewati), dan hodos 

(jalan atau cara), jadi metode berarti jalan atau cara yang harus dilalui 

untuk mencapai tujuan tertentu.
15

  Secara umum atau luas metode atau 

metodik berarti ilmu tentang jalan yang dilalui untuk mencapai sebuah 

tujuan.  Metode juga dapat diartikan prosedur atau cara tertentu untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

Sedangkan penelitian adalah penyelidikan sistematis untuk 

meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang 

sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang 

memerlukan jawaban, jadi metedologi penelitian adalah sekumpulan 

peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu 

disiplin ilmu dalam melakukan penelitian demi mendapatkan pengetahuan 

yang baru, atau jawaban dari hal yang diteliti. 

 

  1.   Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan ( filed 

research) yaitu penelitian yang langsung berasal dari sumber 

aslinya ( Lapangan), yakni petani Desa Sukadana Udik, 

Kecamatan Bungamayang, Kabupaten Lampung Utara. 

                                                           
15

 Suharsismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 2006, Jakarta : 

Renika Cipta, Edisi Revisi V, hlm. 106 
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2.   Sifat Penelitian 

Sesuai sifatnya, Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, 

yaitu penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan 

keadaan atau suatu objek, kemudian menganalisanya.
16

 

 

  3.   Sumber Data 

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah dua 

macam, yaitu data primer dan data skunder. Data primer 

adalah data yang dianggap sebagai data yang utama dalam 

penelitian diantara lain data yang diperoleh dari : data 

geografis Desa Sukadana Udik, Tokoh masyarakat desa 

Sukadana Udik, petani yang melakukan praktik gadai sawah, 

serta pihak-pihak lain yang terkait. Sedangkan data skunder 

adalah data pelengkap yang berfungsi untuk melengkapi data-

data primer, seperti buku-buku tentang penggadaian , buku 

tentang kesejahteraan, buku profil desa Sukadana Udik dan 

dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Sumaryadi Suryabrats, Metode Penelitian 1990 , Jakata Rajawali Pers. Hal.19 
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4.   Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.
17

 

Sedangkan sampel adalah bagian kecil dari popolasi yang 

diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili 

poulasi secara representatif.
18

  Salah satu prosedur 

pengambilan sampel yaitu dengan cara pengambilan sampel 

purposive. Yaitu menentukan subjek atau objek sesuai tujuan 

dengan ketentuan bila populasi kurang dari 100 maka sampel 

diambil keseluruhan. Teknik sampel yang penulis pergunakan 

berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto yang 

menyebutkan, apabila subjek penelitian jumlahnya kurang dari 

100, maka penelitian yang dilakukan merupakan penelitian 

populasi. Selanjutnya apabila jumlah subjek besar maka dapat 

diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.
19

 Dalam 

penelitian ini yang akan menjadi populasinya adalah petani 

desa Sukadana Udik berjumlah sekitar 432 orang yang murni 

berprofesi sebagai petani.
20

 Dan kurang lebih ada 200 orang 

petani pernah melakukan gadai.
21

  Penulis mengambil 10% 

dari petani yang melakukan gadai sawah sebagai sampel. Maka 

                                                           
17

 Suharmisi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 2006, Jakarta : 
Rineka Cipta, Edisi Revisi V, hlm. 108 

18
 Komariah, Aan dan Satori Djaman, Metedologi Penelitian Kualitatif. 2010. Bandung , 

Alfabeta. Cetakan Ke-2, hlm. 46 
19

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Jakarta, Rineka Cipta,1996, hlm. 104.   
20

 Data didapat Dari. Profil Desa Sukadana Udik, Pada Tanggal 06 Oktober 2019 
21

 Wawancara Kepada Carik Desa Sukadana Udik, pada Tanggal 14 Oktober 2019  
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peneliti akan mengambil 20 orang sebagai informan, yaitu 10 

orang rahn dan 10 orang murtahin.    

Metode sampel yang digunakan peneliti adalah 

Insidental sampling yang merupakan tekhnik pengambilan 

sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja secara 

kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan 

sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui 

itu cocok sebagai sumber data.
22

. 

 

5.   Merode Pengumpulan Data 

 

a.   Metode Observasi 

metode observasi adalah pengamatan yang diteliti baik 

secara langsung atau tidak langsung terhadap objek 

penelitiannya.
23

 Dalam hal ini penulis melakukan penelitian 

langsung terhadap objek yang diteliti yaitu turun langsung ke 

Desa Sukadana Udik untuk mengumpulkan data yang akan 

diteliti. Observasi penelitian yang penulis lakukan ialah dengan 

cara mengamati dan mencatat pelaksanaan gadai baik dari 

penggadai (rahin) maupun penerima gadai (murtahin). 

 

 

                                                           
22

 Ibid. H. 85. 
23

Husain Umar. Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis. 2000, Jakarta: Rajawali 

Perss  hlm. 51  
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b.   Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah proses pengumpulan data atau 

informasi melalui tatap muka antar pihak penanya dengan 

pihak yang ditanya atau penjawab.
24

  Dan dapat diambil 

intisari bahwa wawancara adalah suatu tekhnik pengumpulan 

data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber 

data langsung melalui percakapan tau tanya jawab.  

Wawancara yang akan penulis lakukan termasuk 

kedalam bentuk wawancara terpilih. Wawancara ditujukan 

kepada salah satu perangkat desa Sukadana Udik, Tokoh 

agama setempat, dan orang yang bersangkutan dalam praktik 

gadai sawah. Terutama para petani yang sudah pernah 

melakukan gadai sawah didesa Sukadana Udik. 

Wawancara yang penulis lakukan juga termasuk 

kedalam wawancara Semi  Struktur, yaitu dengan pertanyaan-

pertanyaan yang memang sudah penulis sediakan terlebih 

dahulu yang berhubungan dengan masalah, dan dengan 

didukung oleh pertanyaan-pertanyaan yang bersifat spontan 

atau belum direncanakan sebelumnya.  

Adapun jenis pertanyaan yang akan penulis ajukan 

yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman atau 

perilaku, pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat, 

                                                           
24

 Ismail Nawawi, Op. Cit, hlm. 130 
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pertanyaan untuk menangkap sumberdata yang diperlukan, 

pertanyaan yang menghasilkan data-data yang dibutuhkan, dan 

pertanyaan mengenai pengetahuan. 

 

  6.   Metode Pengelolaan Data 

Data-data yang telah diperoleh baik pustaka ataupun 

lapangan, akan penulis olah dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

a.   Pemerikasaan Data 

Yaitu kegiatan untuk meneliti catatan para pencari data 

untuk mengetahui apakah catatan itu cukup baik dan dapat 

digunakan untuk keperluan proses beriktnya.
25

 

 

b.   Sistematika Data  

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika 

bahasan berdasarkan urusan masalah.
26

 Dan data yang telah 

dikumpulkan peulis akan mengurutkan data sesuai dengan 

permasalahan penelitian ini. Dan menyesuaikan dengan 

sistematika penulisan pedoman skripsi yang ada. Setelah 

selesai melakukan kedua metode tersebut, keseluruhan data 

akan diolah secara sistematis dengan menggunakan pola 

deduktif, yaitu suatu metode yang mempelajari gejala yang 

                                                           
25

 Soeranto dan Lincolin Arsyad , Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis, 1993, 

Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, Edisi 1, hlm. 133 
26

Suharmisi Arikunto, Op. Cit, hlm. 126  
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sifatnya umum untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang 

sifatnya khusus mengenai fenomena-fenomena atau gejala-

gejala tertentu yang sedang diselidiki atau diamati secara 

seksama.
27

 

Maksud dari metode ini adalah suatu cara menganalisa 

data-data yang didapat dari perpustakaan yang berhubungan 

dengan permasalahan yang ada. Yaitu permasalahan yang 

berhubungan dengan gadai dalam ekonomi islam dan gadai 

sawah yang terjadi di Desa Sukadana Udik. 

 

  7.   Metode Analisis Data 

Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi 

yang diperlukan dari lapangan (Desa Sukadana Udik), maka 

penulis mengelolanya secara sistematis sesuai dengan sasaran 

permasalahan yang ada dan menganalisis data tersebut.  

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah 

metode kualitataif , yaitu data yang tidak berbentuk angka, 

tetapi berupa serangkaian informasi yang digali dari hasil 

penelitian tetapi masih merupakan fakta-fakta verbal atau 

masih dalam keterangan-keterangan saja.
28

 

                                                           
27

 Sutrisno Hadi, Metode Reasert Jilid II, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas 

Psikologi UGM, hlm. 42 
28

Djambak Syaipan, Metedologi Penelitian, 1998 Palembang Universitas Sriwijaya, hlm. 

78              
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Analisis yang penulis pilih adalah analisis deskriptif 

kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif  berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-

orang yang berperilaku yang dapat dimengerti. Analisis 

deskriptif ini dilakukan dengan cara mendeskriptifkan dampak 

pelaksanaan gadai sawah terhadap kesejahteraan petani  serta 

mendeskriptifkan pandangan ekonomi islam terhadap 

pelaksanaan gadai sawah yang ada di Desa Sukadana Udik ini,  

Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari 

permasalahan yang ada. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Gadai dalam Hukum Perdata (Konvensional) 

 

1. Definisi dan Dasar Gadai  

Pemberian jaminan barang bergerak menurut hukum di 

indonesia, gadai menurut hukum adat ditunjukan kepada pemberian 

jaminan yang barangnya diserahkan pada kekuasaan si pemberi 

pinjaman.
29

  

Hak gadai menurut KUH Perdata diatur dalam buku II Bab XX 

Pasal 1150-1161. Pihak yang menggadaikan dinamakan “Pemberi 

Gadai” dan yang menerima gadai dinamakan  “ Penerima atau 

Pemegang Gadai”. Ada juga dalam transaksi gadai ini terlibat tiga 

pihak, yaitu debitur “Pihak yang berhutang”, pemberi gadai, yaitu 

pihak yang menyerahkan benda gadai dan pemegang gadai yaitu 

kreditur yang menguasai benda gadai sebagai jaminan piutanganya.
30

 

KUH Perdata merumuskan gadai sebagai berikut : 

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang 

atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang 

berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan 

kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari 

                                                           
29

Johanes Gunawan, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak 

Tanggungan) menurut Hukum Indonesia, Cet. 6, (Bandung PT Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 61  
30

 Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. 19,  ( 

Jakarta:PradyaParamita, 2002), hal. 297-298 
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barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang 

lainnya.
31

 

 

2. Syarat dan Rukun Gadai 

Dalam hubungannya dengan syarat-syarat gadai, ada baiknya 

bila lebih dahulu dijelaskan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian 

secara umum yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dalam 

pasal tersebut ditegaskan.  Untuk syarat sahnya  persetujuan diperlukan 

empat syarat: 

a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 

b) Kecakapan untuk membuat suatu pendekatan. 

c) Suatu hal tertentu. 

d) Suatu sebab yang halal. 

Syarat pertama dan kedua dari pasal tersebut merupakan syarat 

subyektif, dimana apabila syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian batal 

demi hukum, artinya sejak semula perjanjian itu batal. Sedangkan 

syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif, dimana jika 

syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan (vernitigebaar), 

artinya perjanjiannya (overeenkomst), baru dapat dibatalkan jika ada 

perbuatan hukum (reghthandeling) dari pihak yang mengadakan 

perjanjian untuk membatalkannya.
32

 

 

                                                           
31

 Ibid, hal.270 
32

R. Subekti, Hukum Perjanjian...., hal. 15  
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Dalam konteksnya dengan gadai, maka hak gadai itupun 

diadakan dengan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang berbeda-

beda menurut jenis barangnya. Kalau yang digaunakan itu adalah 

benda bergerak yang berwujud maka syarat-syaratnya :  

1) Harus ada perjanjian untuk memberi hak gadai ini 

(pandoverenkomst) perjanjian ini bentuknya dalam KUH 

Perdata  tidak disyaratkan apa-apa, oleh karenanya bentuk 

perjanjian gadai itu dapat bebas tak terikat oleh suatu 

bentuk yeng tertentu. Artinya perjanjian bisa diadakan 

secara tertulis ataupun secara lisan saja. Dan yang secara 

tertulis itu bisa diadakan dengan Akte Notaris 

(akteautentik), dan juga diadakan dengan akte dibawah 

tangan saja. 

2) Syarat yang kedua, barang yang digadaikan itu harus 

dilepaskan atau berada diluar kekuasaan dari si pemberi 

gadai. Dengan istilah lain barangnya tersebut harus berada 

didalam kekuasaan pemegang gadai. Bahkan ada ketentuan 

dalam KUH Perdata bahwa gadai itu tidak sah bendanya 

jika dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan si pemberi 

gadai.
33

 

 

                                                           
33
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Syarat yang kedua inilah yang dalam praktik sering 

menimbulkan kesulitan untuk ditepati. Yaitu jika kebetulan 

barang digadaikan itu justru barang yang sangat dibutuhkan 

oleh si permberi gadai, misalnya untuk mencari nafkah. 

Maka akan sangat sulit bagi pemberi gadai  jika barang 

yang   penting untuk mencari nafkah itu justru harus berada 

diluar kekuasaannya.
34

 

 

3. Hak dan Kewajiban Gadai 

Selama gadai itu masih berlangsung, pemegang gadai mempunyai 

beberapa hak :  

a) Pemegang gadai berhak untuk menjualkan benda yang 

digadaikan itu atas kekuasaan sendiri jika pemberi gadai 

(Debitur) melakukan wanprestasi, yaitu tidak memenuhi 

kewajibannya, kemudian dari hasil penjualan itu diambil 

sebagian untuk melunasi hutang debitur. Penjualan barang itu 

harus dilakukan dimuka umum, menurut kebiasaan-kebiasaan 

setempat dan berdasarkan atas syarat-syarat  yang azim 

berlaku. 

b) Pemegang gadai behak untuk mendapatkan pengembalian 

ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan untuk keselamatan 

barangnya.  

                                                           
34
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c) Pemegang gadai mempunyai hak untuk menahan barang gadai 

jika setelah adanya perjanjian gadai kemudian timbul 

perjanjian hutang yang kedua antara para pihak dan hutang yng 

kedua ini sudah dapat ditagih sebelum pembayaran hutang 

yang pertama, maka dalam keadaan yang demikian itu 

pemegang gadai berwenang untuk menahan benda itu sampai 

keduan macam hutang itu dilunasi.
35

 

Sebaiknya seorang pemegang gadai memikul 

kewajiban –kewajiban sebagai berikut : 

1) Bertanggung jawab atas hilang dan rusaknya atau 

atau merosotnya barang gadai, sedangkan itu telah 

terjadi karena kelalaiannya. (Pasal 1157 ayat 1 KUH 

Perdata). 

2) Kewajiban untuk memberitahukan pemberi gadai, 

jika barang gadai dijual (Pasal 1156 ayat 2 KUH 

Perdata). Kewajiban memberitahu itu selambat-

lambatnya pada hari yang berikutnya apabila ada 

suatu perhubungan pos harian ataupun suatu 

perhubungan telegrap, atau jika tidak demikian 

halnya, dengan pos yang berangkat pertama (Pasal 

1156 ayat 2 KUH Perdata). Pemberitahuan dengan 

telegrap atau dengan surat tercatat, berlaku sebagai 
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pemberitahuan yang sah (Pasal 1156 ayat 3 KUH 

Perdata). 

3) Bertanggung jawab atas hasil penjualan barang 

gadai ( Pasal 1159 ayat 1 KUH Perdata).
36

 

 

4. Barang yang Dapat Digadaikan 

Benda yang bisa digadaikan adalah seluruh benda yang bergerak, 

terdapat tiga benda yang dapat digadaikan diantaranya ialah : 

a) Benda yang bergerak atau berwujud. 

b) Benda yang bergerak dan tak terwujud, yaitu berupa berbagai 

hak hak untuk mendapatkan pembayaran uang seperti syarat-

syarat piutang.
37

 

c) Gadai dalam KUH Perdata merupakan hak kebendaan yang 

bersifat sebagai jaminan atas suatu hutang. Dari uraian diatas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa obyek gadai dalam KUH 

Perdata hanya meliputi barang bergerak. 

 

3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat 

Menurut Sukirno, Kesejahteraan masyarakat yang hanya 

diukur dengan indikator moneter menunjukkan aspek ketidak 

sempurnaan ukuran kesejahteraan masyarakat karena adanya 

                                                           
36
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37
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kelemahan indikator moneter. Oleh karena itu Beckerman 

membedakan indikator masyarakat dalam tiga kelompok yaitu: 

a. Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan 

di dua Negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan 

nasional yang dipelopori Collin Clark, Gilbert dan Kravis. 

b. Kelompok yang berusaha menyusun penyesuaian pendapatan 

masyarakat yang dibandingkan dengan mempertimbangkan 

perbedaan tingkat harga Negara 

c. Kelompok yang berusaha untuk membandingkan tingkat 

kesejahteraan setiap Negara berdasarkan data yang tidak bersifat 

moneter seperti jumlah kendaraan bermotor dan konsumsi. 

 

United Nations Development Programe (UNDP) mulai tahun 

1990 telah menyusun suatu indikator kesejahteraan manusia yang 

dapat menunjukkan kemajuan manusia berdasarkan faktor-faktor, 

seperti rata-rata usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka 

melek huruf, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Laporan ini 

menganggap bahwa pembangunan manusia pada hakekatnya adalah 

suatu proses memperbesar pilihan-pilihan manusia. Indicator 

kesejahteraan masyarakat yang disusun oleh UNDP dikenal dengan 
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Human Development Index(HDI) atau Indexs Pembangunan Manusia 

(IPM).
38

 

Kesejahteraan manusia tidak hanya diukur berdasarkan 

perhitungan fisik, namun juga faktor-faktor non-fisik seperti 

pendidikan, kesehatan, perumahan, angkatan kerja, keluarga 

berencana, dan fertilasi, ekonomi khususnya tingkat konsumsi 

perkapita, angka kriminalitas, perjalanan wisata, dan akses ke media 

massa. Untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, selain 

menggunakan IPM juga menggunakan indikator kesejahteraan sosial 

(nonmoneter)lainnya yang berupa indeks kriminalitas. Menurut BPS 

(2006), Indeks Kriminalitas Daerah (IKD) merupakan rasio antara 

banyaknya jenis kejahatan yang meliputi kejahatan perampokan, 

pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, pengrusakan, 

pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, perzinahan, kebakaran, 

pencurian kendaraan bermotor, peredaran uang palsu, penggeroyokan, 

dan narkotika per 1.000 penduduk disuatu daerah.
39

 

 

1) Bappenas  

Suatu kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi 

pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan 

sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok 

                                                           
38
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sebanding atau lebih rendah dri proporsi pengeluaran untuk 

kebutuhan bukan pokok.Sebaliknya rumah tangga dengan 

proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat 

dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan 

yang masih rendah.
40

 

2) Badan  Pusat Statistik 

Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik adalah suatu 

kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah 

tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup.
41

 

Menurut Badan Pusat Statistik, indikator yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan yaitu pendapatan, 

konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, 

fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan 

mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan 

anda ke jenjang pendidikan, kemudahan mendapatkan fasilitas 

transportasi. 

Biro Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa guna 

melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada 

beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain 

adalah: 

1) Tingkat pendapatan keluarga 

                                                           
40
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2) Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan 

pengeluaran untuk pangan dengan non pangan 

3) Tingkat pendidikan keluarga 

4) Tingkat kesehatan keluarga, dan 

5) Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah 

tangga. 

 

Dari beberapa definisi  tentang indikator kesejahteraan diatas 

dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi: 

a. Tingkat Pendapatan 

Menurut BPS pendapatan adalah seluruh penghasilan yang 

diterima baik sector formal maupun non formal yang terhitung 

dalam jangka waktu tertentu.Biro Pusat Statistik merinci 

pendapatan yaitu pendapatan berupa uang adalah segala hasil kerja 

atau usahanya. 

Indicator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu: 

1. Tinggi (> Rp. 5.000.000) 

2. Sedang (Rp. 1000.000 – Rp. 5.000.000) 

3. Rendah (< Rp. 1.000.000) 

 

b. Komposisi Pengeluaran  

Pengeluaran masyarakat dikelompokkan menjadi dua 

kelompok yaitu pengeluaran untuk pangan dan baramg-barang 
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bukan pangan.Proporsi antara pengeluaran pangan dan bukan 

pangan juga digunakan sebagai indicator untuk menentukan tingkat 

kesejahteraan atau ketahanan pangan rumah tangga. Dari proporsi 

pengeluaran pangan dapat diungkapkan bahwa semakin tinggi 

proporsi pengeluaran pangan  berarti tingkat kesejahteraan atau 

ketahanan pangan rumah tangga semakin rendah dan rentan. 

 

c. Pendidikan 

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang 

diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk 

mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap 

melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang 

lain. Sebagian besar masyarakat modern memandang lembaga-

lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan 

sosial pemerintah bersama orang tua telah menyediakan anggaran 

pendidikan yang diperlukan secara besar-besaran untuk kemajuan 

sosial dan pembangunan bangsa, untuk  mempertahankan nilai-

nilai tradisional yang berupa nilai-nilai luhur yang harus 

dilestarikan seperti rasa hormat kepada orang tua, kepada pimpinan 

kewajiban untuk mematuhi hukum-hukum norma yang berlaku, 

jiwa patriotisme dan sebagainya. Pendidikan juga diharapkan untuk 

memupuk rasa takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Mengingatkan kemajuan-kemajuan pengembangan politik, 
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ekonomi,sosil, budaya dan pertahanan keamanan secara tepat dan 

benar, sehingga membawa kemajuan pada individu masyarakat dan 

Negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. 

Pendidikan sebagai lembaga konservatif mempunyai 

fungsi-fungsi sebagai berikut :1) fungsi Sosialisasi,  2) 

fungsicontrol sosial, 3) fungsi pelestarian budaya, 4) fungsi 

reproduksi budaya, 5) fungsi difusi cultural, 6) fungsi peningkatan 

sosial, 7) fungsi modifikasi sosial. 

 

d. Kesehatan  

Kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa 

dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara 

ekonomi.Indicator kesehatan yang menjadi komponen sejahtera 

yaitu terpenuhinya sandang, pangan dan kesehatan sehari-hari. 

Dalam data statistic kesehatan masuk dalam konsumsi 

rumah tangga, berikut konsep dan definisi kesehatan menurut 

Badan Pusat Statistik (BPS): 

1. Kelurahan Kesehatan 

2. Proses Kelahiran 

3. Kelahiran 

4. Penolongan Kelahiran Oleh Tenaga Kesehatan 

5. Imunisasi 

6. ASI 
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7. Mengobati Sendiri 

8. Obat Tradisional 

9. Berobat Jalan 

10. Tidak termasuk Dalam Berobat Jalan 

11. Rawat Inap 

 

e. Perumahan  

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) dikatakan perumahan 

yang dianggap sejahtera adalah tempat berlindung yang 

mempunyai dinding, lantai dan atap yang baik.Bangunan yang 

dianggap kategori sejahtera adalah luas lantai dari 10m dan bagian 

terluas dari rumah bukan tanah, status penguasaan tempat tinggal 

adalah milik sendiri. 

 Dalam data statistic perumahan masuk dalam konsumsi 

rumah tangga, berikut konsep dan definisi perumahan menurut 

BPS.: 

1. Bangunan Fisik 

2. Status penguasaan  

3. Tempat Tinggal 
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B. Gadai Dalam Islam (Syari’ah) 

 

1.   Pengertian Gadai 

Dari segi bahasa (Etymology) Gadai berasal dari bahasa Arab yang 

disebut dengan rahn. Rahn (Bahasa Arab) yang artinya tetap dan lestari, 

seperti juga yang dinamai Al-Habsu, artinya penahanan. Umpamanya kita 

mengatakan : ni’matun rahimah, artinya nikmat yang tetap lestari.
42

  

Sedangkan secara terminologi, rahn didefinisikan para ulama 

sebagai, ”menjadikan materi atau (barang) sebagai jaminan hutang, yang 

dapat dijadikan sebagai pembayar hutang apabila orang yang berhutang 

tidak bisa mengembalikan hutangnya.
43

 

Menurut istilah syara‟ rahn adalah menyandera sejumlah harta 

yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali 

sejumlah harta yang dimaksud sesudah ditebus. Rahn dalam hukum islam 

dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mendapatkan 

imbalan atau tidak untuk mencari keuntungan.
44

 

Ulama fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan rahn, yaitu 

Sebagai Berikut : 

a) Ulama Malikiyah  

Ulama malikiyah mendefinisikan ar-rahn sebagai 

sesuatu yang mutawal (bentuk harta dan memiliki nilai) yang 

diambil dari pemiliknya untuk dijadikan watsiiqah (penjamin) 
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hutang yang lazim atau yang akan menjadi lazim. 
45

  

maksudnya adalah yang dijadikan barang (agunan) bukan saja 

harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan 

barang jaminan, tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi 

boleh juga diserahkan secara hukum, seperti menjadikan sawah 

sebagai jaminan (agunan), maka yang diserahkan itu adalah 

surat jaminannya (Sertifikat sawah). 

 

b) Menurut Ulama Syafi‟iyah 

Ar-rahn adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan 

utang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan 

dalam membayar hutang.
46

 

 

c) Menurut Ulama Hanbaliah  

Ar-rahn adah harta yang dijadikan jaminan hutang 

sebagai pembayar hutang, bila yang berhutang berhalangan 

(tak mampu) membayar hutangnya kepada pemberi 

pinjaman.
47

 

Definisi yang dikemukakan Syafi’iyah dan Hanbaliah ini 

mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan 

jaminan hutang itu hanyalah harta yang bersifat materi yang 
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berarti tidak termasuk manfaatnya, sekalipun sebenarnya 

manfaat itu menurut mereka termasuk dalam pengertian 

harta.
48

  

d) Menurut Ulama Hanafiyah 

Ulama Hanafiyah mendefinisikan Ar-rahn yaitu 

menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan hutang terhadap 

hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran 

hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya.
49

 

Dari semua pendapat yang dikemukakan para ulama 

diatas dapat diambil kesimpulan, Rahn adalah perjanjian 

penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan 

hutang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayaran 

hutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. 

Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat aktual 

(Berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu 

bersifat legal, misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat 

bukti kepemilikannya yang sah atas suatu harta jaminan. 
50

  

Adapula definisi yang dikemukakan oleh para fukaha, 

yang mempunyai makna sama, hingga tidak perlu 

dikemukakan secara rinci. Antaralain dikemukakan oleh sabiq, 

rahn didefinisikan sebagai barang yang mempunyai harta 

menurut pandangan syara‟ sebagai jaminan hutang, hingga 
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orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang. Sedangkan 

menurut Al-jazari mengatakan rahn ialah menjamin hutang 

dengan barang yang dimungkinkan bisa dibayar dengan hutang 

tersebut, atau dari hasil penjualannya. 

Jadi pada intinya pelaksanaan gadai adalah suatu 

kegiatan hutang piutang antara kedua belah pihak, dengan 

menjadikan suatu barang yang berharga atau bernilai sebagai 

jaminannya. 
51

 

 

 2.   Dasar hukum Gadai 

Dasar hukum gadai ada empat yaitu Al-qur,an, Asunnah 

(hadist), ijmak, dan fatwa DSN tentang gadai. Berikut ini adalah 

uraian dari dasar-dasar hukum tersebut :  

 

a)   Al-Qur’an 

Sumber utama hukum islam adalah Al-qur‟an, dalam gadai 

hukum islam terdapat dalam Al-Qur‟an surah al-baqarah ayat 83 :
52
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Artinya : Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani 

Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat 

kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan 

orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada 

manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu 

tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, 

dan kamu selalu berpaling.( Qs. Al-baqarah : 83) 

 

 Dan dijelaskan juga pada QS. Al-baqarah ayat 283 : 

  

                       

                         

                       

     

 

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak 

secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka 

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 

berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian 

yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan 
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amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan 

persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka 

Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah : 

283)
53

 

 

Berdasarkan ayat-ayat diatas dapat disimpulkan bahwa yang 

berhubungan dengan dasar gadai adalah masalah janji. Karena gadai 

masuk kedalam kesepakatan antara kedua belah pihak yang disertai 

sebuah janji pengambilan hutang dan jaminan sesuai waktu yang telah 

disepakati. Dan yang kedua adalah anjuran memberikan jaminan 

ketika melakukan transaksi tidak tunai (Hutang), bila tidak ada 

pencatatan (bukti tertulis), kedua ayat tersebut sudah dapat dijadikan 

dasar hukum gadai.  

 

 

Kemudian didukung dengan QS. Al-Maidah, Ayat 2: 
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar 

syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan 

haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan 

binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-

orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia 

dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan 

ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali 

kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-

halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya 

(kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong 

dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada 

Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.
54

 

 

Berdasarkan QS. Al-maidah ayat 2 dijelaskan mengenai anjuran 

saling tolong menolong dalam kebaikan, maka ayat ini dapat dijadikan 

dasar gadai. Karena dalam gadai harus dilandaskan dengan sikap 
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tolong menolong antar sesama, dengan memberikannya hutang 

diharapkannya murtahin dapat menolong rahn. 

 

b)   As-sunnah 

Selain dalam Al-qur‟an, dasar hukum juga banyak terdapat 

dalam hadist –hadist shahih, diantaranya : 

 Dari Aisyah radhiyallahu‟anha, ia berkata yang artinya :  

 ”Dari Aisyah radhiyallahu’anha berkata bahwa Nabi 

Shallallahu’alaihiwasallam pernah membeli makanan dari orang 

yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, 

yang beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi 

beliau”(HR.Bukhari dan Muslim).
55

  

 

 

Dari abu hurairah r.a Nabi SAW bersabda, yang Artinya : 

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang 

menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung 

resikonya.” (HR. Al-hakim, al-daraquthni dan Al-hakim).
56

 

 

Beberapa hadist-hadist diatas sudah jelas dapat dijadikan dasar 

hukum gadai. Dalam hadist tersebut dapat dijelaskan Rasulullah 

pernah menggadaikan bajubesinya demi membeli makanan. Dan 
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hadist-hadist lain dapat dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan 

gadai dalam pemanfaatan barang jaminan.   

Rasulullah SAW dalam kehidupan dunia dan menyedikitkan 

bagian darinya. Seperti biasanya beliau tidak membiarkan ada sesuatu 

yang disimpan untuk makanan beliau meskipun untuk beberapa hari. 

Sehingga adakalanya beliau terpaksa harus membeli (Berhutang) 

bahan makanan dari seorang yahudi berupa gandum dan beliau 

menggadaikan barang yang sebenarnya yang beliau perlukan dalam 

jihad fisabilillah dan meninggikan kalimahnya, yaitu baju besi yang 

beliau kenakan dalam peperangan, yang digunakan dalam melindungi 

diri dari senjata musuh.
57

 

Hadist diatas juga menerangkan bahwa boleh bermuamalah 

dengan orang-orang kafir, dan hal itu bukan termasuk condong kepada 

mereka yang dilarang. Ash-Sha‟any berkata, “sebagaimana yang 

sama-sama diketahui dalam agama, hal ini sebagai kebutuhan yang 

mendesak”.  Rasulullah SAW dan para sahabat menetapkan dimakkah 

selama tiga belas tahun dan mereka bermuamalah dengan orang-orang 

musyrik. Lalu beliau menetapkan dimadinah selama sepuluh tahun, 

bersama para sahabat beliau bermuamalah dengan ahli kitab dan juga 

datang kepasar-pasar mereka.
58
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c)   Ijma’ Ulama 

Para ulama sepakat bahwa gadai itu boleh, dan tidak 

terdenganr seorang pun yang menyalahinya. Karena selain dibolehkan 

dalam firman Allah SWT dan Hadist Nabi, rahn juga dituliskan atas 

dasar ijma‟,  jumhur ulama telah sepakat terhadap kebolehan status 

hukum gadai (Ar-rahn) dalam bermuamalah ijma‟ ini berdasarkan Al-

Qur‟an Surat Al-baqarah ayat 282-283 dan hadist yang diriwayatkan 

oleh Bukhari dan Muslim tentang kisah Nabi Muhammad SAW, yang 

menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang 

yahudi. 

Mengenai gadai benda tidak bergerak dan menghasilkan 

tambahan atau anak dari padanya, seperti buah-buahan dari pohon 

yang digadaikan, hasil bumi dan anak. Dalam hal ini fuqaha berbeda 

pendapat yaitu : menurut imam Syafi‟iyah bahwa tambahan yang 

terpisah dari barang gadai yang sama sekali tidak termasuk dalam 

barang gadai , yakni tambahan yang terjadi ditangan penerima gadai.
59

 

Sebagian fuqhua lainnya berpendapat bahwa seluruh tambahan 

masuk dalam gadai. Diantara yang berpendapat demikian adalah 

Imam Abu Hanifah berpegang demikian bahwa cabang itu mengikuti 

kepada pokoknya, oleh karena itu hukum anak juga mengikuti kepada 

ibunya dalam masalah tadbir (janji pemerdekaan sesudah tuannya 
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meninggal) dan kitabah (penebus seorang hamba atas kemerdekaan 

dirinya dengan cara mencicil).
60

 

Imam malik mengadakan pemisah, ia berpendapat bahwa 

tambahan yang terpisah bagi barang gadai yang memiliki bentuk dan 

rupa seperti barang tersebut, maka tambahan tersebut termasuk dalam 

barang gadai. Sedangkan tambahan yang tidak mengikuti bentuk dan 

rupa barang gadai, maka tidak termasuk dalam barang gadai, baik 

secara konkrit kurang dari padanya, seperti pohon kurma dan buah 

kurma, maupun yang keluar secara tidak konkret dari padanya seperi 

hasil penyewaan rumah dan penghasian hamba.  

Alasan imam malik berpendapat demikian, yakni bahwa anak 

itu mengikuti kepada ibunya. Dalam hal ini ia membedakan antara 

buah-buahan dengan anak berdasarkan tradisi (sunnah) yang 

membedakan karena buah-buahan itu tidak mengikuti kepada 

penjualnya pokok (pohonnya) kecuali dengan syarat, sementara anak 

hamba perempuan mengikuti kepada ibunya tanpa syarat. 
61

  

Ulama malikiyah juga berpendapat bahwa yang dijadikan 

barang (agunan) bukan saja barang yang bersifat meteri, tetapi juga 

harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang 

jaminan tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga 

penyerahannya secara hukum. Seperti menjadikan sawah sebagai 
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jaminan (agunan), maka yang diserahkan itu adalah surat jaminan 

(Sertifikat Sawah).
62

    

d)   Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Telah disebutkan diatas bahwa dasar hukum Ar-rahn antara lain 

Al-qur‟an , hadist dan ijma. Diindonesia sendiri telah diatur mengenai 

gadai dalam tinjauan Islam, yaitu melalui Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang 

Rahn.
63

 

1) Murtahin (Peneriman barang) mempunyai hak untuk 

menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang 

menyerahkan barang) dilunasi. 

2)  Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada 

prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin 

kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan 

pemanfaatannya  itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan 

perawatan. 

 

3)  Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya 

menjadi kewajiban rahn, namun dapat dilakukan juga oleh 

murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap 

menjadi kawajiban rahin. 
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4)   Berdasarkan biaya dan pemeliharaan dan penyimpanan 

marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan pinjaman.  

 

5).   Penjualan Marhun 

i.   Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan 

rahin untuk segera melunasi hutangnya. 

 

ii.   Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, 

maka marhun dijual paksa atau dieksekusi melalui leleang 

syariah.  

 

iii.   Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi 

hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum 

dibayar serta biaya pelunasan.  

 

3.   Pelaksanaan Gadai dalam Islam  

Dalam pelaksanaannya, gadai harus memenuhi rukun dan syarat 

sebagai berikut :
64

  

 

a)   Rukun 

1)   Orang yang menggadaikan (rahin) 

2)   Yang meminta Gadai (murtahin) 
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3)   Barang yang digadaikan (marhun/rahn) 

4)   Hutang (Marhun Bih) 

5)   Ucapan (sighat akad) ijab dan qabul. 

b) syarat :  

 

 1)   Rahin dan Murtahin 

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yakni 

rahin dan murtahin, harus mempunyai kemampuan, yaitu 

berkal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang 

untuk melakukan transaksi kepemilikan. Setiap orang yang sah 

untuk melakukan jual beli, maka ia juga sah melakukan rahn, 

karena gadai seperti jual beli, yang merupakan pengelolaan 

harta.  

 

 

 

2)   Sighat (akad) 

sighat tidak boleh terkait dengan syarat tertentu dan 

juga dengan waktu dimasa mendatang. Rahn mempunyai sisi 

pelepasan barang dan pemberian hutang seperti halnya akad 

jual beli, maka tidak boelh diikat dengan syarat tertentu atau 

dengan suatu waktu tertentu atau dengan waktu dimasa yang 

akan datang. 

3)   Marhun Bih (hutang) 
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Harus merupakan hak wajib diberikan dan diserahkan 

kepada pemiliknya. Mamungkinkan pemanfaatannya. Bila 

sesuatu yang menjadi hutang itu tidak bisa dimanfaatkan, maka 

tidak sah. Harus dikuantifikasikan, atau dapat dihitung 

jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dapat 

dikuantifikasikan, rahn tidak sah. 

  

4)   Marhun (Barang) 

Menurut ulama Syafi‟iyah, barang gadai bisa sah 

dengan dipenuhinya tiga syarat. Pertama, harus berupa uang, 

karena hutang tidak bisa digadaikan. Kedua, penetapan 

kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak 

berhalang. Ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual 

manakala sudah tiba masa pelunasan hutang gadai. Syarat 

barang yang dapat digadaikan, antara lain :
65

    

i.    Harus bisa Diperjual belikan. 

ii.   Harus berupa harta yang bernilai. 

iii. Marhun harus biisa dimanfaatkan secara syariah, tidak 

berupa barang haram. 

iv.   Harus diketahui keadaan fisiknya. 

v. Harus dimiliki oleh rahin setidaknya harus atau izin 

pemiliknya. 
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Jadi para ulama sepakat bahwa syarat pada gadai adalah syarat 

yang berlaku pada barang yang bisa diperjualbelikan. 

 

4.   Pendapat Ulama Tentang Pelaksanaan Gadai 

Pada umumnya para ulama memperbolehkan gadai, karena dengan 

dasar rasulullah pun pernah melakukan gadai. Dan yang terpenting adalah 

gadai diperbolehkan jika sesuai dengan rukun dan syarat yang telah 

ditentukan oleh islam. 

Namun yang banyak perselisihan ulama adalah mengenai 

pemanfaatan barang gadai, karena sebagian ulama memperbolehkan 

murtahin memanfaatkan barang gadai, namun sebagian ulama lainnya tidak 

memperbolehkannya. Berikut adalah pendapat ulama mengenai 

pemanfaatan barang gadai (rahn) : 

 

  a)   Status Barang Gadai 

Suatu barang gadai terbentuk saat terjadinya akad atau 

kontrak hutang piutang yang dibarengi dengan penyerahan 

jaminan. Misalnya, ketika seorang penjual meminta pembeli 

menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu 

barang dengan kredit. 
66

 

Para ulama menilai hal ini sah karena hutang tetap, memang 

menuntut pengambilan jaminan, karena itu dibolehkan mengambil 

jaminan. Tetapi gadai juga bisa berbentuk ( terjadi dan sah ) 
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sebelum muncul huatng. Misalnya : seseorang berkata “saya 

gadaikan barang ini dengan uang pinjaman dari anda sebesar 10 

juta rupiah”. Maka gadai tersebut sah, setidaknya demikian 

pendapat mazhab maliki dan hanafi, karena barang tersebut 

merupakan jaminan bagi hak tertentu.  

Mayoritas ulama berpendapat bahwa gadai itu berkaitan 

dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian 

lainnya. Ini berarti jika seseorang menggadaikan sejumlah baeang 

tertentu, kemudian ia melunasi sebagiannya, maka keseluruhan 

barang gadai masih tetap berada ditangan penerima gadai sampai 

orang yang mengadaikan (rahin) menlunasi seluruh hutangnya. 

Sebagian fuqaha berpendapat bahwa barang yang masih tetap 

berada ditangan penerima gadai (murtahin) hanya sebagian saja, 

yaitu sebesar hak yang dilunasi.  

 

b)   Pemanfaatan Barang Gadai  

Gadai (rahn) pada dasarnya bertujuan untuk meminta 

kepercayaan dan menjamin hutang.
67

  Hal ini untuk menjaga jika 

penggadai (rahin) tidak mampu atau tidak menepati janjinya, 

bukan untuk mencari keuntungan.
68

 

Namun, ulama sepakat mengatakan bahwa barang yang 

digadaikan tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan 
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sama sekali, karena tindakan tersebut termasuk menyia-nyiakan 

harta. Akan tetapi, apakah boleh dari pihak pemegang gadai 

(murtahin) memanfaatkan barang jaminan itu, sekalipun tidak 

mendapat izin dari pemilik barang. Dalam hal ini ada perbedaan 

pendapat diantara para ulama, antara lain : 

Pertama, ulama Hanafiyah dan ulama Syafi‟iyah 

berpendapat bahwa murtahin tidak berhak memanfaatkan barang 

gadaian. Menurut mereka tidak boleh bagi yang menerima gadai 

(murtahin) untuk mengambil manfaat dari barang gadaian. Oleh 

karena itu, tidak boleh ia mempergunakan binatang gadaian, 

menyewakan rumah gadaian, memakai kain gadaian, dan tidak 

boleh memberikan pinjaman selama barang itu masih dalam 

gadaian, kecuali atas izin orang yang menggadaikan (rahin). 

Karena itu segala manfaat dan hasil-hasil yang diperoleh dari 

barang gadaian semua menjadi hak rahin.
69

 

Akan tetapi, menurut Syafi‟iyah penggadai (rahin) berhak 

mendapat keuntungan dari baranng tanggungannya, karena ia 

adalah pemiliknya. Barang gadaian tersebut tetap dipegang oleh 

penerima barang gadai meskipun barang itu dipakai oleh penggadai 

(rahin).
70
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Dalil yang dikemukakan oleh ulama Syafi‟iyah adalah 

hadist Nabi SAW. Yang secara jelas melarang pemanfaatan barang 

gadaian oleh pemegang gadai. Daiantaranya : 

  Dari Abu Hurairah r.a, Nabi SAW. Bersabda :  

 Yang Artinya : “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari 

pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan 

mennaggung resikonya”. ( HR. Al-Hakim, al-Daraquthni dan Al-

hakim)
71

 

 

Dari Abu Hurairah r.a, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: 

رِّ ُيْشَرُب إَِذا َكاَن  ْهُر ُيْرَكُب إَِذا َكاَن َمْرُهوًنا َولََبُن الدَّ الظَّ

 َمْرُهوًنا َوَ  َ  الَِّذ  َيْرَكُب َوَيْشَرُب َنَ َ ُ  ُ 

Yang Artinya : “(Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan 

pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila 

digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang 

mengendarai dan meminum susunya, ia wajib membayar”.  

(HR. Bukhari)
72

 

 

  Kedua, Menurut ulama malikiyah, manfaat atau niali 

tambah yang lahir dari barang gadai adalah milik rahin dan bukan 

untuk murtahin. Tidak boleh mensyaratkan pengambilan  manfaat 

dari gadaian, karena larangan tersebut hanya berlaku pada qardl 
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(hutang piutang).
73

  Adapun pada akad gadai mereka memberikan 

toleransi (Keluasan) kepada penerima gadai untuk memanfaatkan 

barang gadai selama hal itu tidak dijadikan syarat dalam transaksi 

(akad). Hal ini berdasarkan pertanyaan utama mazhab yang 

menyatakan, hasil dari barang gadaian ataupun manfaatnya adalah 

hak bagi pemberi gadai, selama penerima gadai tidak mensyaratkan 

pemanfaatannya.
74

 

   

  Ketiga, pendapat ulama Hanbaliyah mengatakan bahwa 

barang gadaian dapat berupa hewan yang dapat ditunggangi atau 

dapat diperah susunya, atau bukan berupa hewan. Apabila berupa 

hewan tunggangan atau perahan, maka penerima gadai boleh 

memanfaatkan dengan menanggungi atau memerah susunya tanpa 

seizin pemiliknya, sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan 

peneriman gadai. Dan penerima gadai supaya memanfaatkan 

barang gadaian dengan adil sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. 

Imam ahmad menegaskan bahwa penerima barang gadai 

(murtahin) boleh memanfaatkan barang gadaian tanpa seizin 

penggadai (rahn). Sebagaimana sabda Rasulullah SAW : 

 Yang Artinya : “Tunggangan (kendaraan) boleh dinaiki dengan 

menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat 

diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang 
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menggunakan kendaraan dan memerah susunya tersebut wajib 

menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan”. (HR-Musllim)
75

   

 

  Apabila barang berupa hewan, maka penerima gadai boleh 

mengambil air susunya dan menunggangi dalam kadar seimbang 

dengan makan dan biaya yang diberikan untuknya. Dalam hal ini 

izin penggadai tidak diperlukan. 

  Namun menurut ulama mazhab Hambali, apabila agunan 

itu bukan berupa hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya 

pemelliharaan, seperti tanah, maka pemegang anggunan tidak boleh 

memanfaatkannya.
76

 

 

c)   Penjualan Barang Gadai Setelah Jatuh Tempo. 

  Karena barang gadai adalah sebagai jaminan atas hutang 

dan jika jatuh tempo. Apabila penggadai tidak bisa melunasi 

hutangnya, maka pelunasan hutang bisa diambilkan dari barang 

gadaian tersebut. Dan pelunasan melalui penjualan barang gadai 

haruslah sesuai dengan besaranya tanggungan yang harus dipikul 

oleh penggadai (rahn). Artinya jika setelah barang tersebut terjual 

ternyata harganya melebihi tanggungan penggadai, maka 

selebihnya adalah menjadi hak penggadai (rahn). Begitupun 
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sebaliknya, bila barang yang dijual belum cukup untuk melunasi 

hutang, maka rahn wajib wajib membayar kekurangannya.  

 

d)   Rusaknya dan Berakhirnya Barang Gadai. 

  Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat dari para 

ulama. Sebagian ulama mengatakan barang gadai adalah sebagai 

amanah dari orang yang menggadaikan. Pemegang gadai sebagai 

pemegang amanah  tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau 

kerusakan tanggungan, lama, tidak sengaja merusaknya atau lalai.
77

 

  Pendapat lain mengatakan bahwa kerusakan yang terjadi 

dalam barang gadai ditanggung oleh penerima gadai (murtatahin), 

karena barang gadai adalah jaminan atas hutang sehingga jika 

barang rusak, maka kewajiban dalam melunasi hutang juga hilang. 

  Sebab barang rusak dan berahirnya barang gadai, antara 

lain :
78

 

1)    Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya (rahin). 

2)   Rahin telah membayar hutangnya. 

3)   Pembebasan hutang dengan cara apapun. 

4)   Pembatalan oleh murtahin, meskipun tidak ada persetujuan dari 

pihak rahin. 

5)   Rusaknya barang gadai bukan karena tindakan murtahin.  

6)   Dijual dengan perintah hakim atas permintaan rahin. 
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7)  Memanfaatkan barang gadai dengan cara menyewakan, hibah, 

atau hadiah, baik dari pihak rahin maupun murtahin.  

 

C. Kesejahteraan 

 

1.  Penegrtian Kesejahteraan (falah) dalam Ekonomi Islam 

  Al-falah secara bahasa diambil dari kata dasar falah yang artinya 

hafara bima yurid (kemenangan atas apa yang diinginkan). Disebut afalah 

artinya menang, keberuntungan dengan mendapatkan kenikmatan akhirat. 

Seperti dalam Al-Qur‟an Surat Al-mu‟minun  ayat 1 yang berbunyi : 

       

Artinya : “ Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman”.
79

 

(QS. Al-Mu’minun 23:1). 

  Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Muhyiddin Qaradaghi, 

secara istilah Al-falah berarti : kebahagiaan dan keberuntungan dalam 

kehidupan dunia dan akhirat. Dilihat dari segala sisi dan dimensi dalam 

seluruh aspek kehidupan. Sebagaimana yang terlihat dalam al-Qur‟an dan 

Sunnah.
80

 

  Berdasarkan penegertian diatas, maka falah bisa diartikan segala 

kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan dan kesejahteraan yang dirasakan 
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oleh seseorang, baik ia bersifat lahir maupun batin, yang bisa mengukur 

tingkat kebahagiaan karena ia bersifat keyakinan dalam diri seseorang. 

  Sejahtera sebagimana disebutkan dalam kamus besar indonesia 

adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala 

macam gangguan, kesukaran, dan sebagiannya.
81

  Pengertian ini sejalan 

dengan islam yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Sebagaimana 

dinyatakan dalam Surah Al-Anbiya, yang berbunyi : 

 

              

Artinya : “Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi semesta alam”. (QS. Al-Anbiya’ 21:107)
82

 

 

  Berdasarkan sisi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek 

ajaran islam selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Seperti 

hubungan manusia dengan sang pencipta, manusia sebagai makhluk Allah 

SWT melakukan interaksi sosial dengan cara beribadah dan interaksi 

manusia dengan cara saling tolong menolong dan sebagainya. 

  Dalam ekonomi islam kesejahteraan merupakan salah satu 

Keterhindaran dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, 

penyakit, kebodohan, masa depan diri, bahkan lingkungan. Hal ini sesuai 
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dengan kesejahteraan surgawi dapat dilukiskan antara lain dalam perintah 

Allah SWT kepada Nabi Adam a.s yang berbunyi : 

                        

                            

    

Artinya : 117. Maka Kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) 

adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali janganlah 

sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu 

menjadi celaka.118. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya 

dan tidak akan telanjang, 119. Dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa 

dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya". (QS : 

Thaahaa : 117-119).
83

 

  Ayat tersebut menjelaskan sandang, pangan, papan yang 

diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga, telanjang, dan kepanasan semuanya 

telah terpenuhi disana. Terpenuhi kebutuhan ini merupakan unsur pertama 

untuk kesejahteraan masyarakat.  

Islam memandang kesejahteraan yang diperoleh masyarakat yang 

diperoleh melalui peningkatan pendapatan merupakan balas jasa atas 

usaha yang dilakukan dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi yang 

dimiliki. Jika faktor-faktor produksi tersebut dimanfaatkan secara optimal 

maka pendapatan masyarakat dapat ditingkatkan.  
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Dalam konsep ekonomi islam, kesejahteraan dapat dikendalikan 

oleh distribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan shodaqah. Dengan 

penegendalian distribusi kekayaan tersebut maka kebutuhan setiap 

individu seperti : sandang, pangan dan papan, dapat terpenuhi secara 

kesinambungan. Sedangkan suatu keadaan terjaga dan terlindunginya 

agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Dengan demikian, 

kesejahteraan dalam ekonomi islam mencakup seluruh aspek kebutuhan 

jasmani dan rohani.  

 

2.   Tujuan dan Manfaat Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam   

  Kesejahteraan dalam pandangan islam tidak hanya dinilai dari 

ukuran material saja, tetapi juga dinilai dari ukuran non material seperti, 

terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan 

terwujudnya keharmonisan sosial.
84

 Sehingga kesejahteraan akan tercipta 

dengan seimbang tidak mementingkan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat 

material saja seperti kebutuhan primer, skunder, tersier, akan tetapi 

kebutuhan spiritual yang meliputi kebutuhan keagamaan, yang akan 

mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap masyarakat.  

  Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan 

sekaligus tujuan utama tujuan utama dari syari‟at dalam (masalah al-ibad), 

karena juga merupakan tujuan ekonomi islam.
85

  Dengan demikian, 
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ekonomi islam bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan 

kesejahteraan bagi setiap individu yang membawa mereka kepada 

kebahagiaan didunia dan akhirat, upaya bagaimana manusia meningkatkan 

kesejahteraan materialnya yang sekaligus akan menigkatkan kesejahteraan 

spiritualnya. Karena aspek spiritual harus hadir bersama dengan target 

material, maka diperlukan sarana penopang utama, yaitu moralitas pelaku 

ekonomi.
86

 

  Para fuqaha sepakat bahwa kesejahteraan manusia dan 

penghapusan kesulitan adalah tujuan utama syariah. Pandangan ini dalam 

konsep Ekonomi islam memberikan penjelasan bahwa kesejahteraan 

dilakukan melalui pemenuhan semua kesulitan dan ketidak nyamanan, serta 

meningkatkan kualitas kehidupan secara moral dan material.
87

 

  Idealisasi “kesejahteraan hidup” dalam islam khususnya, dari 

agama pada umumnya, adalah “kehidupan surgawi” yaitu kehidupan disurga 

nanti yang selalu digambarkan sebagai berikut :
88

  

a) Serba kecukupan pangan yang berkalori tinggi dan bergizi. 

b) Kecukupan sandang yang bagus-bagus. 

c) Tempat tinggal yang indah dan nyaman. 

d) Lingkungan hidup yang sehat dan segar. 

e) Hubungan sosial yang aman, tentram, dan damai. 

f) dikelilingi pelayanan yang terampil dan menggairahkan. 
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g) Hubungan yang selalu dekat dengan Allah SWT, Tuhan Yang 

Maha Pemurah.  

 

  Keberhasilan untuk mencapai kehidupan sejahtera yang ideal itu, 

harus melalui peroses yang panjang yaitu :
89

 

 

1) Keimanan kepada Allah SWT yang mantap, keimanan kepada Rasul-nya, 

dan rukun iman lainnya. Kewajiban ebriman kepada allah itu bertujuan 

untuk menjadi pegangan dalam kehidupan serta dapat mengikat perasaan. 

Dengan demikian manusia tidak akan menyeleweng ataupun keluar dari 

jalan yang benar dalam perjalanannya bersama yang lain. 

2) Kekuatan melakukuan amal-amal shaleh baik amalan yang bersifat ritual 

seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain, dan amalan yang bersifat sosial, 

seperti pendidikan, kesehatan, dan masalah-masalah kesejahteraan 

lainnya, maupun amalan-amalan yang bersifat kultural, yang lebih luas 

seperti pendayagunaan budaya alam, penanggulangan bencana, 

penanggulangan bencana, penelitiannya sebagainya.  

3) Kemampuan menangkal diri dari kemaksiatan dan perbuatan yang 

merusak kehidupan (al-muhlikat).  

  Gambaran kesejahteraan “kehidupan Surgawi” didefinisikan 

sebagai kebahagiaan akhirat (fil akhirat khasanah). Tetapi disamping 

kesejahteraan kehidupan surgawi tersebut. Islam juga memberikan perintah 

agar diupayakan terwujudnya kesejahteraan kehidupan duniawi (fiddunya 
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khansanah) , dengan kunci keberhasilan untuk kesejahteraan kehidupan 

surgawi. Orang yang memperhatikan ajaran-ajaran islam dengan cermat, 

akal selalu mengacu pada perwujudan kemaslahatan manusia, pencapaian-

pencapaian maupun kesejahteraan ukhrawi.  

  Sesungguhnya islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia 

dengan akhirat. Setiap aktivitas manusia di dunia akan berdampak pada 

kehidupan akhirat kelak. Hal ini ditegaskan bahwa kita tidak boleh 

mengorbankan kehidupan akhirat.
90

 

  Berdasarkan paparan diatas menerangkan bahwa islam 

menghendaki adanya adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat, apa 

yang kita lakukan didunia ini hakikat adalah untuk mencapai tujuan akhirat. 

As-Syiathiby mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan 

sosialnya dalam kerangka sebuah hirarki utilitas individu dan sosial yang 

tripartite meliputi kebutuhan (dahruriyat), kesenangan atau kenyamanan 

(hajjiyat), dan kemewahan (tahsiniyat).
91

 

 

3. Indikator Kesejahteraan Dalam Syariat Islam  

  Al-Syatibi mengemukakan konsepnya tentang maqashid al-

Syariah, dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu yakni kebaikan 

dan kesejahteraan umat manusia.
92
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  Al-Syatibi membagi maqashid menjadi tiga kategori. Pembagian 

ini berdasarkan peran dan fungsi suatu maslahah terhadap keberlangsungan 

kehidupan makhluk. Tiga kategori tersebut antara lain : 

a.  Dharuriyyat 

  Dari segi bahasa dapat diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau 

darurat. Sehingga dalam kebutuhan daruriyyat, apabila kebutuhan ini tidak 

terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan manusia didunia maupun 

diakhirat.
93

 

  Maqashid Dharuriyyat meliputi Hifdz Ad-Din (Memelihara 

Agama), Hifdz An-Nafs (Memelihara Jiwa), Hifdz Al-Aql (Memelihara 

Akal), Hifdz An-Nasb (Memelihara Keturunan), Hifdz Al-Maal (Memelihara 

Harta).  

  Syari‟at islam diturunkan untuk memelihara lima pokok diatas. 

Dengan meneliti nash yang ada dalam Al-Qur‟an, maka akan diketahui 

alsaan disyari‟atkannya suatu hukum. Misalnya seperti firman Allah SWT 

dalam surat QS. Al-Baqarah ayat 193, dalam mewajibkan jihad : 

 

                         

       

 

Artinya : Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan 

(sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka 
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berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali 

terhadap orang-orang yang zalim.
94

 

 

  Dan Firman-Nya dalam mewajibkan qishsash : 

                      

Artinya : Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup 

bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (Qs. Al-

Baqarah (2) : 179)
95

 

  Dari ayat pertama diatas dapat diketahui tujuan disyari‟atkannya 

perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan 

dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Sedangkan dari ayat 

kedua diketahui bahwa mengapa disyariatkannya qishash karena dengan 

ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.
96

 

b.  Hajiyyat 

  Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila 

kebutuhan ini tidak berwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun 

akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan suatu kesulitan tersebut, 

dalam islam terdapat hukum rukhshah (keringanan), yaitu hukum yang 
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dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan 

tanpa rasa tertekan dan terkekan. 
97

 

  Menurut Abdul Wahab, dalam lapangan ibadat, islam 

mensyariatkan beberaapa hukum rukhsash (keringanan) bilamana 

kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah 

taklif.
98

  Misalnya : Islam membolehkan tidak berpuasa bila mana dalam 

perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain 

dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan 

meng-qashar shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hajiyyat ini. 

  Dalam lapangan Mu’amalat disyari‟atkan banyak maca, kontrak 

(akad), serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, syirkah (perseroan), 

Dan Mudarobah (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi 

laba). Dan beberapa hukum rukhshah dalam mu’amalat. 

  Dalam lapangan uqubat (sanksi hukum), islam mensyariatkan 

hukuman diyat (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menangguhkan 

hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk 

menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Suatu kesempitan menimbulkan 

keringanan dalam syari‟at islam adalah dari petunjuk-petunjuk ayat Al-

Quran, dalam Surat Al-Maidah ayat 6 sebagai berikut :
99
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             ..... 

Artinya :......Allah tidak hendak menyulitkan kamu. 

  Dan ayat 78 surat al-Hajj:  

....                  

Artinya : dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama 

suatu kesempitan.  

   

  Dengan demikian, bagi manusia manfaat dari hajiyyat adalah untuk 

menghilangkan, kesulitan dan kesukaran yang dihadapi dalam kehidupan.  

c.  Tahsiniyyat 

  Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini 

berupa kebutuhan pelengkap.
100

 

  Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan 

mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa 

kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan oleh al-Syatibi, hal-hal yang 

merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang 

tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai 

dengan tuntunan norma dan akhlak.  
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  Dalam bidang kehidupan, seperti ibadat, mu’amalat dan uqubat, 

Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan 

tahsiniyat. Dalam lapangan ibadat, menurut Abd. Wahab Khalaf, 

umpamanya islam mensyariatkan bersuci baik dari najis atau dari hadast, 

baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan 

berhias ketika hendak kemasjid, menganjurkan memperbanyak ibadah 

sunnah.
101

 

  Dalam lapangan mu’amalat islam melarang boros, kikir, menaikan 

harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang uqubat islam mengharamkan 

membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita, melarang 

melakukan muslah (menyiksa mayit dalam peperangan), dan al-Syatibi 

menambahkan islam melakukan pelarangan terhadap wanita berkeliaran 

dijalan raya dengan memamerkan pakaian yang merangsang nafsu seks.
102

  

  Tujuan syari‟at mengenai tahsiniyat, telah termaktub dalam surat 

al-Maidah ayat 6  yang berbunyi : 

 

              

 

Artinya : “tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan 

nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”. 
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4.   Indikator Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam 

  Dalam ekonomi islam memberikan penjelasan bahwa 

kesejahteraan dilakukan melalui pemenuhan semua kebutuhan pokok 

manusia, menghapuskan semua kesulitan, dan ketidak nyamanan, serta 

meningkatkan kualitas kehidupan secara moral dan material.
103

 

  Adapun menurut Muhammad Abdul manan, ekonomi sebagai ilmu 

pengetahuan sosial yang memperlajari masalah-masalah ekonomi rakyat 

yang diilhami oleh nilai-nilai islam.
104

   Tujuan ekonomi islam menciptakan 

kehidupan manusia yang aman dan kesejahteraan. Sebagai tatanan ekonomi, 

islam menganjurkan manusia untuk bekerja dan berusaha. Bekerja dan 

berusaha dilakukan oleh manusia diletakkan Allah pada timbangan 

kebaikan. Menurut teori islam, kehidupan terbagi menjadi dua unsur materi 

dan spiritual yang satu sama lain saling membutuhkan, yaitu : 

 

a) Unsur Materi 

  Kenikmatan yang disediakan Allah dibumi berupa rezeki 

dan perhiasan. Islam memandang kehidupan dunia ini secara wajar, 

islam membolehkan manusia memanfaatkan nikmat dunia dalam 

batas-batas yang dihalalkan-Nya dan menjauhi yang haram. Al-

Qur‟an dan hadis menyebutkan sejumlah kehidupan yang baik, 

beberapa kenikmatan dalam kehidupan :  
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1) Nikmat makan dan minum yang terdiri dari 

kelezatan daging, buah, susu, madu, air dan lain-

lain. 

2) Nikmat pakaian dan perehiasan. 

3) Nikmat tempat tinggal. 

4) Nikmat kendaraan. 

5) Nikmat rumah tangga. 

b) Unsur Spiritual 

  Sesungguhnya pondasi kebahagiaan kehidupan terletak 

dikedamaian, kelapangan dada dan ketenangan hati. Jika manusia 

menginginkan kebahagiaan, maka sesungguhnya ia tidak akan 

memperoleh dengan mengumpulkan harta dengan sebanyak-

banyaknya.
105

 

Indikator sejahtera menurut islam merujuk kepada Al-Qur‟an surat 

Al-Quraisy : 3 – 4 

                    

       

 

Artinya : “3. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik 

rumah ini (Ka'bah). 4. Yang telah memberi makanan kepada 
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mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka 

dari ketakutan”.( Al-Quraisy : 3-4)
106

 

 

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa manusia sebagai ciptaan Allah 

SWT  : 

1) Menyembah tuhan (pemilik) Ka‟bah 

 Indikator kesejahteraan yang pertama dan paling utama 

didalam Al-Qur‟an adalah “menyembah tuhan (Pemilik) 

Ka‟bah”, mengandung makna bahwa proses mensejahterakan 

masyarakat tersebut didahulukan dengan pembangunan tauhid, 

sehingga sebelum masyarakat sejahtera secara fisik maka 

terlebih dahulu dan yang paling utama adalah masyarakat yang 

benar-benar menjadikan Allah SWT sebagai pelindung, 

pengayom dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada pihak 

yang khalik. Semua aktivitas masyarakat terbingkai dalam 

aktifitas ibadah. 

 

2) Menghilangkan Lapar 

 Mengandung makna bahwa QS. Al-Quraisy: ayat 4 : 
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Artinya : “ Yang telah memberi makanan kepada mereka 

untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari 

ketakutan”.(QS. Al-Quraisy : 4).
107

 

 

 Berdasarkan ayat diatas mengandung makna yang diawali 

dengan penegasan kembali tentang tauhid bahwa yang 

memberi makan pada orang lapar tersebut ialah Allah SWT, 

maka ditegaskan bahwa rezeki yang bersumber dari Allah 

tersebut ialah untuk menghilangkan lapar. Mempunyai makna 

bahwa rizki yang diberikan allah pada setiap umatnya bukan 

untuk ditumpuk-tumpuk, ditimbun, apalagi untuk dikuasai 

individu, kelompok, atau orang-orang tertentu saja. Hal ini 

juga bermakna secukupnya saja sesuaid dengan kebutuhan, 

bukan  untuk berlebih-lebihan.  

3) Menghilangkan Rasa Takut  

  Membuat suasana aman, nyaman dan tentram bagian dari 

indikator kesejahteraan atau tidaknya suatu masyarakat. Jika 

perampokan, pemerkosaan, bunuh diri dan kasus kriminalitas 

tinggi,  maka mengindikasikan bahwa masyarakat tersebut 

belum sejahtera. Dengan demikian pembentukan pribadi-

pribadi yang soleh dan membuat sistem yang menjaga 
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kesolehan setiap orang bisa terjaga merupakan bagian integral 

dari proses mensejahterakan masyarakat.  

 

5.    Penelitian Terdahulu 

Penulis mengawali dengan menelaah penelitian terdahulu yang 

berkaitan serta relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan 

peneliti. Dengan demikian, peneliti mendapat rujukan pendukung, 

pelengkap serta pembanding dalam menyusun skripsi ini. Selain itu, 

telaah pada penelitian terdahulu berguna untuk memberikan gambaran 

awal mengenai kajian terkait dengan masalah dalam penelitian ini.  

 Setelah peneliti menelaah penelitian terdahulu, maka ditemukan 

beberapa karya ilmiah yang dilakukan oleh peneliti lainnya, antara 

lain: 

1. Penelitian yang berjudul: “Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis 

Dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini dilakukan oleh 

Supriadi mahasiswa UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta Fakultas 

Syariah 2004.
108

 Penelitian menjelaskan tentang Maslahah dan 

Mafsadah pemanfaatan tanah sebagai barang gadaian. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa gadai yang ada dimasyarakat bugis ini sudah sah 

atau sudah benar dari syarat rukun gadainya. Tetapi dari pemanfaatan 

barang gadai tidak dibenarkan dalam hukum islam, karena terdapat 

penyelewengan dari ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam 
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hukum islam. Dari pemanfaatan tanah gadai sawah dalam masyarakat 

bugis ini ditinjau dari segi Maslahah dan Mafsadahnya ternyata 

terdapat Mafsadah atau Mudharatnya bagi rahin, walaupun rahin 

sudah merelakannya dan murtahin tidak mensyaratkan adanya 

persyaratan tersebut pada saat akad gadai terjadi, tetapi demi untuk 

menjaga nilai-nilai keadilan bagi rahin, maka pemanfaatan tanah gadai 

oleh murtahin secara penuh seperti yang terjadi dalam masyarakat 

bugis tidak dibenarkan atau tidak dapat ditolelir. 

  

2. Penelitian oleh Muhammad yang berjudul: “Analisis Hukum Islam 

Terhadap Praktik Gadai Sawah (Studi kasus Gadai di Desa Penyalahan 

Kecamatan Jati Negara Kabupaten Tegal)”.
109

 Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa praktik gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat 

Desa Penyalahan, Kec. Jati Negara, Kab. Tegal tersebut sudah 

memenuhi syarat dan rukun gadai, hanya saja perlu dilakukan 

pembenahan terhadap hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan 

pembagian hasil barang jaminan. Sementara dari segi pandangan 

Hukum Islam, praktik Gadai didesa Penyalahan tersebut dipandang 

tidak sesuai dengan konsep ta’awun. Hal ini dikarenakan segala 

keuntungan terhadap pengelolaan barang jaminan diambil sepenuhnya 

oleh penerima Gadai. 
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3. Penelitian oleh Lila Isnawati dengan judul: “Pemanfaatan Gadai 

Sawah di Dukuh Brunggang Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru, 

Kabupaten Sukoharjo (Sebuah kajian Normatif dan Sosiologi Hukum 

Islam)”.
110

 Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa dari segi rukun 

dan syarat gadai tanah yang ada di brunggeng sagen, sudah sah 

ataupun sudah bisa dikatakan benar akan tetapi dalam pemanfaatan 

barang gadai yang dilakukan oleh pihak murtahin secara penuh tidak 

dibenarkan dalam hukum islam , karena terdapat penyelewengan atau 

melenceng dari ketentuan-ketentuan dan dari aturan-aturan syari‟at 

islam. Dan faktor-faktor yang menyebabkan adanya pemanfaatan yang 

dilakukan oleh masyarakat Desa Brunggang Sagen adalah mayoritas 

penduduk Brunggang Sagen bermata pencaharian sebagai petani dan 

merupakan golongan Ekonomi klas menengah kebawah. 

 

4. Penellitian oleh Nur Aisyah yang berjudul “Pemanfaatan Barang 

Gadai Oleh Pemberi Gadai (rahn) Dalam Persfektip Hukum Islam Dan 

KUH-Perdata”. Dari penelitian ini menjelaskan bahwa baik ditinjau 

dari Hukum Islam maupun KUH Perdata bahwa praktik pemanfaatan 

barang gadaian tidak diperbolehkan. Namun, dalam hukum islam 

dijelaskan bahwa pemegang gadai diperbolehkan  mengambil manfaat 
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atas barang jaminan yang berupa binatang ternak yang memerlukan 

perawatan atasnya.
111

 

 

5.Penelitian Siti Zainab yang berjudul “Analisis Pendapat Imam Malik 

Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara yang Menggadaikan Dengan 

Penerima Gadai Terhadap Barang Yang Rusak”. Penelitian tersebut 

menjelaskan bahwa langkah yang dilaksanakan dalam rangka 

penyelesaian perselisihan antara yang menggadikan dengan pemegang 

gadai ialah dengan menerima pengakuan dan keterangan dari 

pemegang gadai, hal ini seperti dijelaskan dalam kitabnya Al-

muwatta.
112

    

 

6. Penelitian Rustam yang berjudul “Pemanfaatan Barang Gadai Oleh 

Pemegang Gadai Dalam Persfektif Hukum Islam”. Dari hasil 

penelitiaan ini gadai-menggadai dibolehkan dalam islam, sebagaimana 

yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya 

Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi 

dan mengmbil darinya gandum untuk keluarga beliau. Dasar hukum 

gadai dalam Al-Qur‟an, hadist dan Ijma. Berdasarkan pandangan para 

ulama bahawa ada ulama yang membolehkan gadai itu dimanfaatkan 

dan ada pula sebagian ulama yang mengharamkan. Akan tetapi pada 
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dasarnya para ulama berbeda pendapat dalam hal mekanisme 

pemanfaatan barang gadai tersebut. Dalam hal pemanfaatan barang 

gadai terdapat nilai ekonomis dari pemanfaatan barang gadai yaitu 

dampak positif dan dampak negatif serta pengaruh terhadap 

perkembangan ekonomi itu sendiri.
113

 

 

6.  Kerangka Pikir 

  Gadai (rahn) menurut istilah syara adalah menyandera sejumlah 

harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil 

kembali sejumlah harta yang dimaksud sesudah ditebus. Rahn dalam 

hukum islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong 

tanpa mendapatkan imbalan atau tidak untuk mendapatkan 

keuntungan.
114

  

Namun pelaksanaan gadai (rahn) di Desa Sukadana Udik ini tidak 

sesuai dengan prinsip-prinsip islam, seperti hak dalam kepemilikan 

barang gadai yang mana barang gadai dikuasai penuh oleh penerima 

gadai, hal ini sangat merugikan salah satu pihak, yang mana penggadai 

(rahin) kehilangan pendapatan dikarenakan sawah atau ladang milik 

mereka dimanfaatkan penuh oleh penerima gadai (Murtahin). 

 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar dibawah ini :  
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