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ABSTRAK 

 

 

Kehidupan perekonomian pedesaan biasanya ditandai dengan 

permodalan yang lemah.Hal ini disebabkan oleh kegiatan ekonomi 

yang cenderung monoton. Oleh karena itu permodalan merupakan 

sumber utama dalam mendukng tingkat perkembangan produksi 

agrarian masyarakat perdesaan. Gadai lahan pertanian ini biasanya 

terjadi karena uang sebagai alat pembayaran merupakan kebutuhan 

pokok dalam setiap pemenuhan kebutuhan hidup terutama yang 

langsung berkaitan dengan masalah perkonomian. Pelaksanaan 

akadnya ialah ketika seorang rahin (pemberi gadai) menawarkan 

barang gadaian dan jumlah dana yang akan dipinjam kepada murtahin 

(penerima gadai), setelah disetujuikemudian rahin menyerahkan suatu 

jaminan yang berupa harta benda miliknya yang memiliki nilai yaitu 

kendaraan dan barang berharga lainnya. 

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif dengan menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Responden yang 

dijadikan sampel pada penelitian ini berjumlah 8 orang. Sedangkan 

data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan 

sekunder.  

Hasil dari penelitian dengan praktik gadai lahan pertanian bahwa 

praktil gadai lahan pertanian di desa campang secara garis besar 

mampu mempengaruhi kesejahteraan masyarakat selain secara 

finacial tetapi meliputi kesejahteraan sosial. Namun pemahaman akan 

praktik gadai pada masyarakat desa Campang masih kurang tetapi 

mereka menjalankan praktik gadai dengan baik dan adil, dibuktikan 

dnegan masih dapatnya Rahin masih mengelola lahannya sendiri dan 

rahin memberikan hibah atau bagi hasil panenn kepada murtahin. 

Kemudian dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam, praktik gadai 

pada desa Campang sesuai dengan ajaran Islam karena dalam 

melakukan akad telah memenuhi rukun dan syarat serta sesuai dengan 

tauhid. 

Kata Kunci: Gadai, Kesejahteraan, Ekonomi Islam 
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ABTRACT 

 

 

Rural economic life is usually characterized by weak capital. This is 

due to economic activity that tends to be monotonous. Therefore, 

capital is the main source in supporting the level of agrarian 

production development of rural communities. Mortgages usually 

occur because money as a means of payment is a basic necessity in 

every fulfillment of life needs, especially those directly related to the 

problem of perkonomian. The implementation of the contract is when 

a rahin (pawnbroker) offers pawn goods and the amount of funds to 

be borrowed to apostasy (pawn recipient), after approval then rahin 

submit a guarantee in the form of property belonging to him that has 

the value of vehicles and other valuables. 

This research is a qualitative type using qualitative descriptive 

methods. Data collection techniques using observation methods, 

interviews and documentation. Respondents who were sampled in this 

study numbered 8 people. While the data used in this study is primary 

and secondary data. 

The result of the research with the practice of pawn farmland that 

praktil pawn farmland in the village campang in general able to affect 

the welfare of the community in addition to finacial but include social 

welfare. However, the understanding of pawn practices in campang 

villagers is still lacking but they carry out pawn practices well and 

fairly, as evidenced by the still being able to still manage rahin own 

land and rahin give grants or crop share to murtahin. Then seen from 

the point of view of Islamic economy, the practice of pawn in campang 

village in accordance with Islamic teachings because in performing 

the contract has fulfilled the pillars and conditions and in accordance 

with tauhid. 

Keywords: Pawn, Welfare, Islamic Economy 
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MOTTO 

                     

        

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka 

Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang 

baik[839] dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada 

mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah 

mereka kerjakan.” (Q.S: An-Nahl Ayat 97)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  https://quran.kemenag.go.id/sura/16/97 diakses pada hari rabu 6/6/2021 

juni pukul 15.00 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal agar dapat lebih memahami skripsi 

ini, mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam 

memahami skripsi ini, maka penulis merasa perlu untuk 

menjelaskan beberapa uraian terhadap penegasan arti dan makna 

dari beberapa istilah yang terkait yang terdapat didalam skripsi ini. 

Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi 

kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini. Adapun judul 

skripsi yang dimaksud adalah “Analisis Praktik Gadai Lahan 

Pertanian Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam (Studi  Pada Masyarakat Petani 

Desa Campang Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus)”. 

Untuk itu perlu di uraikan pengertian dari istilah-istilah yang 

terdapat dalam judul tersebut sebagai berikut : 

1. Analisis adalah proses pencarian jalan keluar (pemecahan 

masalah) yang berangkat dari dugaan akan kebenarannya 

atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya.
2
 

2. Praktik adalah penerapan, pelaksanaan secara nyata apa 

yang disebut dalam teori: teorinya mudah tetapi praktiknya 

sukar.
3

Praktik disini yaitu melaksanakan sesuatu atau 

merealisasikan apa yang ada pada teori dab tertentu 

keadaannya sesuai dengan teori yang ada. 

3. Gadai berdasarkan KUH perdata pasal 1150 merupakan 

suatu hak yang diperoleh  seseorang yang mempunyai 

piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak 

                                                           
2  Ahmad A.K. Muda, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Reality 

Publisher, 2006), h. 44 
3  Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.214 
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tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh 

seseorang yang mempunyai utang.
4
 

4. Lahan adalah suatu hamparan (areal) tertentu 

dipermukaan bumi secara vertikal mencakup komponen 

iklim seperti udara, tanah, air, dan batuan yang ada di 

bawah tanah serta vegetasi dan aktivitas manusia pada saat 

ini atau masa lalu yang ada diatas tanah atau permukaan 

bumi.
5
 

5. Pertanian merupakan sebagai salah satu usaha untuk 

mengadakan suatu ekosistem buatan yang bertugas 

menyediakan bahan makanan bagi manusia, dalam arti 

sempit pertanian merupakan bercocok tanam sedangkan 

dalam arti luas meliputi pertanian tanaman, perkebunan, 

perikanan, peternakan dan kehutanan.
6
 

6. Kesejahteraan Masyarakat merupakan kondisi 

terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah 

yang layak, terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan 

sosial warga negara agar hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi 

sosial.
7
 

7. Perspektif Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai 

cabang ilmu pengetahuan yang dapat membantu 

mewujudkan human well-being  melalui pengalokasian dan 

pendistribusian sumber daya alam yang langka sesuai 

dengan ajaran Islam, tanpa mengabaikan kebebasan 

individual atau terus menciptakan kondisi makro ekonomi 

yang semakin baik dan mengurangi terjadinya ketidak 

seimbangan ekologi.
8
 

Berdasarkan penegasan dari istilah-istilah diatas dapat 

dipahami bahwa maksud dari judul ini adalah “Analisis Praktik 

                                                           
4 Frianto Panday, dkk, Lembaga keuangan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 

72. 
5 Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarief, Tata Ruang Air, (Yogyakarta: CV 

Andi Offset, 2010), h. 400 
6 Edi Kusmiai, Pengantar Ilmu Pertanian, Modul 1, h. 1.5 
7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan 
8 Muhamad, Pemikiran Ekonomi Islam (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h 5. 
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Gadai Lahan Pertanian Desa Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi  Pada 

Masyarakat Petani Desa Campang Kecamatan Gisting, 

Kabupaten Tanggamus)”. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Muamalah merupakan suatu tatacara atau peraturan dalam 

perhubungan sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-

masing yang berdasarkan syariat Allah swt yang melibatkan 

bidang ekonomi dan sosial Islam.Muamalah merupakan seluruh 

aturan syariat yang berkaitan dengan urusan dunia dengan 

memandang kepada kegiatan hidup seseorang seperti jual-beli, 

tukar-menukar, pinjam-meminjam dan sebagainya.Muamalah 

yang dimaksud yaitu dalam bidang ekonomi yang menjadi 

tumpuan semua orang untuk memperoleh kesenangan hidup di 

dunia dan kebagian di akhirat. 

Agama Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk 

hidup saling tolong menolong, yang kaya harus menolong yang 

miskin, yang mampu harus menolong yang kurang mampu, 

bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa 

berupa pinjaman. 

Dalam bentuk pinjaman, hukum Islam menjaga 

kepentingan kreditur jangan sampai dirugikan, oleh sebab itu 

sebagai jaminan utangnya pihak peminjam harus memberikan 

jaminan.Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari 

debitur sebagai jaminan utangnya. Sehingga, apabila debitur itu 

tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang jaminan boleh 

dijual oleh kreditur.Konsep tersebut dalam Fiqih Islam dikenal 

dengan istilah Rahin atau gadai.
9
 

Gadai (Rahin) menurut bahasa seperti diungkapkan di atas 

adalah, tetap, kekal, dan jaminan.
10

Gadai menurut istilah adalah 

menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan 

                                                           
9 Muhammad dan Sholikul Hadi, Pegadaian Syari‟ah, (Jakarta: Salemba 

Diniyah, 2003), h. 1-3 
10  Sutan Remi Sjahdeni, Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek 

Hukumnya, (Jakarta: Jayakarta Agung Offset, 2010), h. 329. 
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secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud 

sesudah ditebus.
11

 Sedangkan pengertian gadai (Rahin) dalam 

hukum islam (syara‟) adalah menjadikan suatu barang atau benda 

berharga dalam pandangan syara‟ sebagai jaminan atas utang 

selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau 

mengambil sebagian benda itu.
12

 

Kehidupan perekonomian pedesaan biasanya ditandai 

dengan permodalan yang lemah. Hal ini disebabkan oleh kegiatan 

ekonomi yang cenderung monoton, sesuai dengan gambaran 

kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya yang diperoleh 

dari hasil agrarian. Oleh karena itu pemodalan merupakan sumber 

utama dalam mendukung tingkat perkembangan produksi agrarian 

masyarakat pedesaan. 

Mayoritas masyarakat di pedesaan menggantungkan 

hidup mereka di sektor agraris seperti pertanian dan perkebunan. 

Pada masyarakat pedesaan tanah mempunyai peran penting, 

karena tanah adalah modal utama masyarakat khususnya 

petani.Bagi para petani, tanah merupakan bagian dari kehidupan 

mereka.Dari tanah tersebut para petani dapat memenuhi 

kebutuhan materialnya bahkan tempat tinggal mereka di dirikan 

diatas lahan/tahan tersebut. Itu sebabnya tanah dianggap penting 

dan bernilai dibandingkan benda-benda lainnya, bahkan 

keberadaan tanah dan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena 

tanah merupakan sumber daya yang penting, maka tanah akan 

sangat berhati-hati dalam menjaga kelangsungan haknya. 

Dalam masalah gadai, Islam telah mengaturnya dan 

disyariatkan dengan dasar Al-Qur‟an, Hadits dan Ijma‟ para 

Ulama. Diantara dalil Al-Qur‟an diperbolehkannya sistem hutang 

piutang dalam gadai  ialah firman Allah swt dalam Q.S Al-

Baqarah ayat 283: 

            

                                                           
11  Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, 

(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 128. 
12 Dadan Muttaqien, Aspek Legal Lembaga Keungan Syari‟ah, cetakan ke-1, 

(Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009), h. 106-107. 
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Dan Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak 

mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan 

yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian 

lain, hendaklah yang dipercayai menunaikan amanat 

utangnya,…..”(Q.S Al-Baqarah ayat 283)
13

 

 

Ayat diatas menjelaskan tentang transaksi yang dilakukan 

tidak secara tunai, diperbolehkan memberikan barang jaminan 

sebagai penguat kepercayaan adanya transaksi yang dilakukan 

antara kedua belah pihak.Seluruh benda atau barang yang 

mempunyai nilai harta boleh juga dipinjamkan atau digadaikan. 

Menurut Sayyid Sabiq, gadai baru bisa dianggap sah apabila 

memenuhi empat syarat yaitu, orangnya sudah dewasa, berpikiran 

sehat, barang yang digadaikan telah ada pada saat terjadinya akad 

gadai dan barang tersebut dapat diserahkan oleh penggadai. 

Gadai lahan pertanian merupakan suatu perjanjian untuk 

menerima sejumlah uang secara tunai dengan memanfaatkan 

bahwa si penyerah lahan berhak atas kembalinya lahan dengan 

jalan membayar sejumlah uang yang sama. Apabila keadaannya 

mendesak atau memaksa lazimnya pemilik tanah masih mencari 

jala lain agar tanahnya tidak terlepas dari tangannya untuk selama-

lamanya. Akan tetapi jika kebutuhan dana jumlahnya lebih besar, 

maka dalam jangka pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus 

dipenuhi lewat lembaga perbankan.
14

 

Salah satu pemicu dari terjadinya praktik gadai yaitu 

karena uang sebagai alat pembayaran yang merupakan suatu  

kebutuhan pokok dalam setiap kebutuhan hidup terutama yang 

berkaitan langsung dengan permasalahan ekonomi. Sehingga 

mayoritas orang yang melalukan gadai pada barang atau yang 

dimiliki digadaikan sebagai jaminan untuk kebutuhan yang sangat 

penting. Barang atau benda yang dijadikan sebagai jaminan atas 

piutang yang diberikan oleh kreditur dapat berupa berbagai jenis 

                                                           
13 https://quran.kemenag.go.id/sura/2/283 diakses pada rabu 6/6/2021 pukul 

15.00 
14Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta, Rajawali Pers, 

2013), h. 232. 
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benda yang memiliki harga tertentu seperti bangunan, sawah, 

lahan pertanian, kendaraan, emas perak dan lain sebagainya. 

Gadai dalam masyarakat Desa Campang merupakan salah 

satu pilihan alternatif penyaluran uang pinjaman yang menurutnya 

dapat dilakukan dengan cara cepat, mudah, aman, hemat sehingga 

tidak memberatkan bagi masyarakat yang melakukan pinjaman 

dibandingkan meminjam uang di bank. Dengan pertimbangan, 

untuk meminjam uang di bank harus melalui berbagai persyaratan 

hingga membutuhkan waktu proses yang lebih lama untuk 

memperoleh uang yang akan dipinjam. Sehingga, masyarakat 

terpaksa akan merelakan lahan pertaniannya dijadikan sebagai 

jaminan yang kemudian dikelola dan hasilnya juga akan dinikmati 

oleh penerima gadai sampai utangnya lunas terbayarkan. Praktik 

gadai seperti ini tentunya akan ada salah satu pihak yang di 

rugikan, dimana pihak yang mempunyai barang atau lahan 

pertanian gadai belum mengembalikan hutangnya. 

Selain pihak yang berhutang mengalami kerugian karena 

lahan pertanian dijadikan jaminan sebagai pengikat hutang 

dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai, sehingga pihak 

penerima gadai mendapat keuntungan dua kali lipat dari perjanjian 

hutang piutang tersebut. Dengan kata lain pihak penerima gadai 

memperoleh uang pokok yang dipinjam kembali dari pihak yang 

menggadaikan lahan pertanian dan juga memperoleh hasil dari 

pengolahan tanah tersebut selama hutang belum terbayarkan oleh 

pihak yang mengandaikan lahan pertanian tersebut. 

Penelitian ini dilakukan karena banyak masyarakat Desa 

Campang yang melakukan praktik gadai dengan tanah/lahan 

pertanian sebagai jaminan atas hutangnya, meskipun tanah/lahan 

tersebut merupakan sebagai penghasilan pokok mereka dalam 

memenuhi kebutuhan kehidupan mereka dalam sehari-harinya. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti berikut 

adalah data pelaksana praktik gadai di desa Campang. 
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Tabel 1.1 

Data Rahin Praktik Gadai Lahan 

N

o 

Nama Lahan yang 

Digadai 

Masa Gadai 

1 Sukiran  2 petak sawah 3 masa panen 

2 Suyitno  4 petak sawah 3 masa panen 

3 Sriwanto 3 petak sawah 4 masa panen 

4 Suyanto  1 petak sawah 2 masa panen 

5 Tomi kurniawan 2 petak sawah 3 masa panen 
Nb: - Satu petak sawah 20X20/200m2 

       - Satu masa panen 3-4 bulan  

 

Penelitian tentang praktik pelaksanaan gadai serta dalam 

pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan gadai telah 

dilakukan oleh Mutawaddiah dengan hasil penelitian tersebut 

mengemukakan bahwa pelaksanaan gadai yang teah terjadi di 

dalam masyarakat belum sesuai dengan sistem Ekonomi Islam 

karena belum terpenuhinya rukun dan syarat  gadai secara 

keseluruhan dan sistem gadai yang berlangsung di masyarakat 

menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian akibat adanya 

pemanfaatan tanah/lahan pertanian secara penuh oleh penerima 

gadai tanpa adanya pengurangan uang. 

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan diatas maka 

penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian skripsi tentang 

“Analisis Praktik Gadai Lahan Pertanian Terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

(Studi  Pada Masyarakat Petani Desa Campang Kecamatan 

Gisting, Kabupaten Tanggamus)”. 

 

C. Fokus Penelitian  

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi 

penelitian ini dan menghindari adanya kesalahpahaman tentu saja 

dalam pembahasan penelitian ini harus dilakukan pembatasan 

masalah agar penulis terarah, maka untuk itu memfokuskan 

penelitian ini terhadap hal-hal sebagai berikut : 
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1. Sistem pelaksanaan gadai tahan pertanian terhadap 

kesejahteraan masyarakatdi Desa Campang Kecamatan 

Gisting Kabupaten Tanggamus. 

2. Pihak pemberi gadai (Rahin) dan penerima gadai (murtahin) 

sebagai masyarakat yang terlibat langsung dalam praktik 

gadai lahan pertanian di Desa Campang. 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas maka 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana praktik gadai lahan pertanian terhadap 

kesejahteraan masyarakat Desa Campang? 

2. Bagaimana praktik gadai lahan pertanian terhadap 

kesejahteraan masyarakat Desa Campang menurut Perspektif 

Ekonomi Islam? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan harapan 

atau sesuatu yang hendak dicapai yang dapat dijadikan arahan 

atas apa yang harus dilakukan dalam penelitian ini. Tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui praktik gadai lahan pertanianterhadap 

kesejahteraan masyarakat Desa Campang. 

2. Untuk mengetahui praktik gadai lahan pertanian terhadap 

kesejahteraan masyarakat Desa Campang menurut 

Perspektif Ekonomi Islam. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Bagi Penulis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pandangan 

ekonomi islam tentang pelaksanaan praktik gadai lahan 

pertanian pada Desa Campang, Kecamatan Gisting 

Kabupaten Tanggamus. 
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2. 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 di 

masyarakatnya saat ini. 

3. 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. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Kajian pustaka dalam penelitian terdahulu merupakan hal 

yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan 

yang memberikan gambaran hasil-hasil penelitian terdahulu dalam 

masalah penelitian ini, maka berikut beberapa karya ilmiah yang 

dilakukan oleh peneliti lainnya, antara lain:  

1. Penelitian ini dilakukan oleh Abdul Muttalib dengan judul 

“Implikasi Gadai Syari‟ah Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat Kota PRaya (Studi Kasus di Pergadaian Syari‟ah 

Cabang Praya)”. Penelitian ini berupa penelitian dengan 

metode kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini 

yaitu terdapat dua dampak yaitu dampak positif dan negatif. 

Dampak positifnya adalah bagi masyarakat yang menjadikan 

barangnya sebagai marhun di Pegadaian Syari‟ah Cab. Praya 

dengan tujuan sebagai modal pengembangan usaha bagi 

masyarakat ekonomi menengah kebawah. Sedangkan 

dampak negatifnya adalah bagi masyarakat yang menjadikan 

barangnya sebagai marhun dengan tujuan untuk pemenuhan 

kebutuhan konsumsi semata.
15

 

2. Penelitian ini berupa tesis yang dilakukan oleh Fathori 

dengan judul penelitian “Pemanfaatan Barang Gadai Dalam 

                                                           
15  Abdul Muttalib, “Implikasi Gadai Syari‟ah Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat Kota PRaya (Studi Kasus di Pergadaian Syari‟ah Cabang Praya)”, Jurnal 

Ilmiah Mandala Education, Vol. 2 No. 2 (Oktober, 2016), h. 291-296 
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Peningkatan Ekonomi Pelaku Gadai Tanah (Studi Kasus 

Praktik Gadai Tanah di Desa Tobai Barat Kecamatan 

Sokobanah Kabupaten Sampang)”, penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa praktik gadai yang dijalankan memang cukup bagus 

dengan hampir tidak ada perbedaan dengan konsensus para 

ulama dalam berbagai literaturnya.
16

 

3. Penelitian ini merupakan karya tulis berupa jurnal ilmiah 

yang dilakukan oleh Munir dengan judul penelitian “Praktik 

Gadai Sawah dan Implikasi Sosial Ekonomi (Studi Kasus Di 

Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten 

Sumenep Madura)”, penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi dan 

studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 

secara proses praktik gadai sawah yang terjadi di Desa 

Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep 

berjalan dengan baik, termasuk hubungan sosial yang terjalin 

diantara mereka juga berjalan dengan baik.
17

 

4. Penelitian ini dilakukan oleh Desi Kaniman dengan judul 

penelitian “Analisis Pelaksanaan Gadai Syari‟ah Dengan 

Objek Tanah Produktif di BPRS Amanah Rabbaniyah 

Banjaran Menurut Pespektif Imam Syafi‟i”. penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai syari‟ah dengan 

objek tanah produktif pada PT BPRS Amanah Rabbaniyah 

Banjaran disebutkan bahwa selama kontrak gadai 

berlangsung, pihak BPRS Amanah Rabbaniyah Banjaran 

tidak menjual tetapi menguasai pengelolaan tanah/sawah 

sebagai objek (barang jaminan) gadai. Dan pelaksanaan akad 

gadai dengan pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh 

                                                           
16  Fathori, “Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Peningkatan Ekonomi 

Pelaku Gadai Tanah (Studi Kasus Praktik Gadai Tanah di Desa Tobai Barat 

Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang)”, (Surabaya: Tesis Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020) 
17 Munir, “Praktik Gadai Sawah dan Implikasi Sosial Ekonomi (Studi Kasus 

Di Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Madura)”, 

(Malang: Jurnal Ilmiah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2014) 
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pihak BPRS Amanah Rabbaniyah setelah kontrak gadai 

selesai, hal ini bertentangan atau tidak sesuai dengan 

perspektif pegadaian menurut Imam Syafi‟i.
18

 

5. Penelitian ini merupakan karya ilmiah yang dilakukan oleh 

Ibrahim tentadengan judul “Gala dan Rahin: Analisis 

Korelasi dari Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan content 

dan comparative analysis. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa praktik Gala yang dipraktikkan masyarakat Aceh pada 

dasarnya relevan dengan skema Rahin (gadai), akan tetapi 

pada tahap implementasi masih sarat dengan unsur riba 

dimana balanced-economy tidak terjadi. Hal ini terlihat dari 

adanya pengambilan manfaat oleh pihak tertentu yang 

mengakibatkan tertindasnya satu pihak oleh pihak lainnya. 

Dalam ekonomi Islam, konsep dasar gadai adalah tolong 

menolong sehingga tidak dihalalkan mengambil manfaat 

sebagai efek dari tolong-menolong tersebut. Pengambilan 

manfaat ini dapat menjerumuskan transaksi tersebut ke 

dalam riba.
19

 

 

H. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Jenis Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan Metode 

penelitian yang digunakan dalam skirpsi ini adalah 

pendekatan penelitian kualitatif.Penelitian kualitatif 

adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan 

maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana 

peneliti adalah sebagai instrumen kunci.
20

 

                                                           
18  Desi Kaniman, “Analisis Pelaksanaan Gadai Syari‟ah Dengan Objek 

Tanah Produktif Di BPRS Amanah Rabbaniyah Banjaran Menurut Pespektif Imam 

Syafi‟i”, Prosiding Perbankan Dan Keuangan Syari‟ah, ISSN: 2460-2159, Vol. 1, 

No. 2, (Tahun 2015). 
19 Azharsyah Ibrahim, “Gala Dan Rahin: Analisis Korelasi Dari Perspektif 

Ekonomi Islam”. Jurnal Share, Vol. 1, No. 1, (Januari-Juni 2012), h. 41-50 
20  Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Jawa 

Barat: CV Jejak, 2018), h.8 
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Metode kualitatif digunakan karena beberapa 

pertimbangan yaitu karena metode kulitatif lebih mudah 

menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan 

ganda, metode kualitatif juga menyajikan hakekat 

hubungan antara peneliti dan responden secara langsung.
21

 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian 

pengumpulan data pada suatu latar ilmiah dengan maksud 

menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci.
22

Deskriptif yang peneliti tulis 

dalam penelitian ini yaitu jawaban responden mengenai 

analisis praktik gadai lahan pertanian desa terhadap 

kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam 

di Desa Campang Kecamatan Gisting Kabupaten 

Tanggamus. 

2. Sumber Data  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber 

data primer dan sekunder, adapun yang dimaksud dengan 

sumber data primer dan sekunder yaitu:  

a. Data Primer  

Data primer merupakan data yang didapat dari 

sumber pertama baik dari individu atau perseorangan 

seperti hasil dari wawancara atau hasil observasi yang 

biasanya dilakukan oleh peneliti.Data primer dalam 

penelitian ini merupakan data-data yang diperoleh secara 

langsung dari lapangan atau sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data.
23

Yaitu dari 

lokasi penelitian yang dilakukan pada masyarakat Desa 

Campang Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus 

melalui wawancara dan observasi langsung. 

 

                                                           
21  Ahmad Tanzeh dan Suyitno, Dasar-Dasar Penelitian, (Surabaya: Elkaf, 

2006), h.116 
22  Muhamad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi I 

cetakan ke 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 15 
23 Husen Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2009), h. 42 
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b. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang telah 

dikumpulkan oleh pihak lain bukan oleh periset sendiri 

untuk tujuan yang lain. Mengandung arti bahwa periset 

sekedar mencatat, mengakses, atau meminta data tersebut 

kepada pihak lain yang telah mengumpulkannya 

dilapangan. Keberadaan data sekunder tidak dipengaruhi 

oleh riset yang akan dijalankan oleh peneliti, dengan kata 

lain data tersebut sudah disediakan oleh pihak lain, dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan dokumen analisis dari 

pihak-pihak yang melakukan gadai tanah.
24

 

3. Populasi dan Sampel  

a. Populasi  

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek 

yang diteliti.
25

 Populasi dalam penelitian ini berjumlah 8 

orang, yang terdiri dari 5 orang pemilik lahan pertanian 

(penggadai) dan 3 orang penerima gadai yang ada di Desa 

Campang Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. 

b. Sampel  

Sampel merupakan contoh yang mewakili dari 

populasi dan cermin dari keseluruhan dari objek yang 

diteliti.
26

Teknik sampel yang penulis pergunakan 

berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto yang 

mengemukakan bahwa, 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.
27

 Berdasarkan pendapat 

tersebut maka penulis menetapkan seluruh pemilik lahan 

pertanian dan penerima gadai di Desa Campang sebagai 

                                                           
24 Istijanto, Riset Sumber Daya Manusia, ( Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 2010), h. 33 
25 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, (Bandung: 

CV Alfabeta, 2014), h.80 
26 Sutrisno, Metodelogi Reaserch Pendekata Kualitatif, (Bandung: 2009), h. 

120 
27  Suharsimin Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori Dan 

Praktik,(Jakarta: Renika Cipta, 2010), h.173 
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sampel karena populasinya berjumlah 8 kurang dari 100, 

jadi penelitian ni merupakan populasi sampel. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis 

menggunakan beberapa teknik, yaitu sebagai berikut:  

a. Observasi 

Observasi dalam sebuah penelitian diartikan 

sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan 

melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data.
28

 

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah alat pengumpul informasi 

dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan 

untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari 

wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap 

muka antara pencari informasi (interviewer) dan sumber 

informasi (interview).
29

 

c. Metode Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan metode 

dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif 

sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan 

yang berbentuk dokumentasi, dan sebagian besar data 

bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, 

cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.
30

 

 

5. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif data yang telah di peroleh 

dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data yang bermacammacam sehingga data 

masih mentah dan sulit untuk dipahami oleh orang lain maka 

data perlu diolah agar dapat terbaca dengan baik. Miles dan 

                                                           
28 Sandu Siyoto dan M.Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: 

Literasi Media Publishing, 2015), h. 81 
29Nurul Zuriah, Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori dan Aplikasi, 

PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2007, h. 179 
30Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, Rineka Cipta, 2013), 

h. 26. 
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Huberman mengemukakan terdapat 3 (tiga) langkah 

pengolahan data kualitatif, sebagai berikut:
31

 

a. Tahap Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan.  

Dalam hal ini persoalan yang peneliti teliti adalah 

praktik gadai lahan pertanian terhadap kesejahteraan 

masyarakat dalam perspektif ekonomi islam. Kemudian 

peneliti menggolongkan data-data yang sekiranya 

diperlukan dan membuang data-data yang tidak 

dibutuhkan. Kemudian data-data yang telah 

disederhanakan tersebut difokuskan terhadap 

permasalahan diangkat oleh peneliti. 

b. Tahap Display (Penyajian Data) 

Tahap Penyajian data atau analisis data setelah 

pengumpulan data.Dalam penelitian kualitatif penyajian 

data dapat dilakukan dengan bentukuraian singkat, bagan 

atau hubungan antar kategori.Sehinggapada tahap 

penyajian ini peneliti mengumpulkan semua data-data 

hasilobservasi, wawancara, dan dokumentasi dari pihak 

informan dankemudian menyusun secara sistematis untuk 

menarik suatu kesimpulan. 

c. Tahap penarikan kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif adalah 

penarikan Kesimpulan dari semua data yang telah 

diperoleh dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau 

verifikasi adalah usaha untuk mencari makna/arti, 

keteraturan, pola-pola,  penjelasan, alur sebab akibat atau 

proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan 

terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data 

serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-

                                                           
31 Matthew B. Miles dan A. Micheal Huberman, Analisis Data Kualitatif: 

Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

1992), h. 16 
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kegiatan sebelumnya. Menurut pendapat Miles dan 

Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan 

interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, 

penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi 

selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi 

maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil 

penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi.Penarikan 

kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis 

data.Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir 

dari pengolahan data. 

 

I. Sistematika Pembahasan  

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan dapat 

mempermudah mengenai isi skripsi ini, penulis menjadikan satu 

kesatuan yang kronologis dan sistematis maka pembahasan yang 

akan disusun sebagai berikut:  

BAB I : Dalam bab ini penulis membahas tentang latar 

belakang masalah dalam penelitian ini, identifikasi masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. Bab ini merupakan pijakan awal atau disebut juga 

dengan kerangka dasar dan umum dari keseluruhan isi dan proses 

dalam penyusunan penelitian ini. 

BAB II :Dalam bab ini penulis membahas landasan teori, 

ini menjelaskan tentang gadai, pengertian gadai, dasar hukum 

gadai, rukun dan syarat gadai, akad gadai, hak dan kewajiban 

dalam gadai, pemanfaatan barang gadai, berakhirnya 

gadai.Menjelaskan tentang Kesejahteraan Masyarakat, pengertian 

kesejahteraan masyarakat kesejahteraan dalam Islam, dasar hukum 

kesejahteraan dalam Islam.Menjelaskan tentang Ekonomi Islam, 

konsep dasar Ekonomi Islam, Nilai-nilai dan prinsip-prinsip 

ekonomi Islam. 

BAB III :menjelaskan bagaimana gambaran umum objek 

penelitian, yang memuat letak geografis, keadaan penduduk, 

keadaan ekonomi, keadaan pendidikan serta agama masyarakat di 

Desa Campang Kecamatan Gisting  Kabupaten Tanggamus. 
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BAB IV : Membahas tentang analisis data penelitian. Yaitu 

analisis praktik gadai lahan pertanian terhadap kesejahteraan 

masyarakat di Desa Campang Kecamatan Gisting  Kabupaten 

Tanggamus. 

BAB V : Bab terakhir ini merupakan penutup dari 

pembahasan skripsi yang memuat kesimpulan sejumlah 

rekomendasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dan telah melewati 

beberapa tahap pokok penulisan penelitian.penulis menarik 

kesimpulan, sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pelaksaaan praktik gadai lahan di Desa Campang 

pemahaman praktik gadai lahan pertanian yang dilakukan 

masyarakat desa campang terbilang kurang, dalam hal 

pemahaman rukun dan syarat serta hukum gadai itu sendiri. 

akan tetapi mereka menjalankan praktiknya dengan baik, 

jujur, dan adil. Yang mereka pahami adalah, mencari rezeki 

harus dengan jalan yang halal dan tidak saling mendzolimi. 

Hal ini karena tingkat pendidikan yang kurang dan 

kebanyakan mereka meneruskan apa yang dilakukan orang 

tua, dan beberapa lagi karena sulitnya mencari pekerjaan 

akhinya memilih bertani. 

Berdasarkan penelitian gadai tanam yang dilakukan 

masyarakat Campang adalah kegiatan ekonomi yang 

dilakukan secara turun-menurun, bukan karena pelestarian 

namun karena beberapa faktor salah satunya pendidikan 

praktik gadai lahan yang dilakukan berdasarkan pemahaman 

rukun dan hukum islam masih kurang, akan tetapi mereka 

adil, baik dan jujur. 

2. Pandangan ekonomi islam pada praktik gadai lahan di Desa 

Campang 

Secara garis besar pelaksaan praktik gadai lahan pertanian di 

Desa Campang dapat dikatan sesuai dengan perspektif 

ekonomi islam, dimana syarat dan rukun gadai tetap di 

junjung walaupun masih dalam keterbatasan pemahaman 

tentang gadai dalam islam. 

Praktik gadai lahan di masyarakat desa campang sudah sesuai 

dengan ekonomi syariah dimana satu sama lain memahami 

hak dan kewajibannya. Masyarakat desa campang ingin 

mencari rezeki halal tanpa menyakiti hati masyarakat lainnya. 
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Pemanfaat gadai lahan yang memberikan dampak terhadap 

kesejahteraan masyarakat diperbolehkan dalam islam, untuk 

menghindari kemudbaziran berdasarkan hadist nabi SAW. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan pada hasil pembahasan  analisis praktik gadai 

lahan pertanian desa terhadap kesejahteraan masyarakat dalam 

perspektif ekonomi islam masyrakat desa Campang, terdapat 

beberapa hal yang dapat disarankan, sebagai berikut: 

1. Kepada Pemerintah, diharapkan membumikan Ekonomi 

Islam melalui kebijakan dan bantuan-bantuan kepada 

masyarakat desa guna mendapatkan kemashlahatan bersama, 

dan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat desa. 

2. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, dengan adanya 

hasil  penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebuah bahan 

referensi untuk kegiatan mengajarnya atau penelitiannya. 

Selanjutnya, penulis mengharapkan agar di masa yang akan 

datang penelitian tentang praktik gadai lahan pertanian 

perspektif ekonomi islam dan dilanjutkan untuk menambah 

khasanah serta keilmuan dalam bidang ekonomi Islam. 

3. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini diharapkan 

memberikan wawasan bahwa praktik gadai lahan adalah 

suatu kegiatan ekonomi yang baik dan akan lebih baik 

landasan-landasan yang digunakan dalam praktik gadai 

sesuai perspektif islam. dalam hal ini maka memiliki peran 

yang sangat besar dalam kehidupan ekonomi kita, dan 

bahwa praktik ini berpengaruh besar dalam  kesejahteraan 

masyarakat. terus dijaga dan dilaksanakan sesuai perstepkif 

ekonomi islam, sebagai bentuk usaha dan ibadah kita kepada 

Allah SWT. 
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