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ABSTRAK 

Berbagai kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat 

adalah transaksi gadai. Transaksi gadai yang terjadi di Desa Wana bersifat tradisional, 

yaitu dengan tanpa adanya bukti secara otentik bahwa telah terjadi suatu perjanjian 

diantara kedua belah pihak. Perjanjian gadai yang dilakukan masyarakat di Desa 

Wana pada umumnya tidak terdapat batasan waktu sehingga murtahin dapat 

melakukan pengambilan manfaat atas benda yang dijaminkan oleh rahin secara 

penuh dengan waktu yang tidak ditentukan serta adanya pembayaran uang upah sewa 

jasa perawatan. Hal ini tentunya menyebabkan rahin mengalami lebih banyak 

dampak negatif atas transaksi tersebut dan mengakibatkan rahin tidak memiliki 

sumber penghasilan karena penghasilan warga di Desa Wana salah satunya yaitu dari 

hasil panen kebun pohon duku. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem perjanjian 

dalam gadai pohon duku di Desa Wana Kec. Melinting Kab. Lampung Timur dan 

bagaimana pandangan hukum Islam tentang sistem perjanjian gadai pohon duku di 

Desa Wana Kec. Melinting Kab. Lampung Timur. Sedangkan tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui sistem perjanjian dalam gadai pohon duku di Desa Wana 

Kec. Melinting Kab. Lampung Timur dan untuk mengetahui bagimana pandangan 

hukum Islam tentang sistem perjanjian gadai pohon duku di Desa Wana Kec. 

Melinting Kab. Lampung Timur. 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di 

Desa Wana Kec. Melinting Kab. Lampung Timur dan bersifat deskriptif analisis. 

Untuk mendapatkan data yang valid digunakan metode data, yaitu wawancara dan 

dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan 

sekunder. Setelah data terkumpul maka dianalisis menggunakan metode kualitatif 

dengan menggunakan metode berpikir deduktif. 

Hasil penelitian dikemukakan bahwa pelaksanaan sistem perjanjian gadai 

pohon duku di Desa Wana Kec. Melinting Kab. Lampung Timur terjadi tanpa adanya 

bukti tertulis, tanpa adanya batasan waktu dan ada tiga macam pelaksanaan akad  

yaitu  akad rahn (menahan pohon duku sebagai jaminan), qardh (pinjaman atau 

hutang piutang) dan ijarah (upah sewa jasa atas perawatan), akad yang menghimpun 

beberapa akad dalam satu akad disebut multi akad. Dalam sistem perjanjian ini, pihak 

murtahin meminjamkan uang, dengan syarat ia mengelola dan menikmati hasil dari 

kebun pohon duku yang dijadikan jaminan oleh rahin sampai ia mampu melunasi 

hutangnya dan jika pihak rahin sudah mampu mengembalikan hutangnya tapi pihak 

murtahin belum menikmati hasilnya 2 atau 3 kali maka pihak rahin belum bisa 

mengambil kebun pohon duku yang dijadikan jaminan. Sistem perjanjian gadai 

pohon duku yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai dengan hukum Islam, 

karena dalam sistem perjanjian gadai pohon duku terdapat adanya akad qardh dan 

ijarah. Dalam hukum Islam ada beberapa multi akad yang dilarang, yaitu 

berkumpulnya jual-beli dengan qardh dan berkumpulnya qardh dengan ijarah, 

karena termasuk ke dalam bay’ (jual beli) dan qardh yang dibarengi dengan syarat 

imbalan lebih juga dilarang karena mengarah ke unsur riba. 
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MOTTO 

 

             

                

    

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 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. (Q.S. Al-Baqarah: 283).
1
 

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 49. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalahan di dalam memahami maksud judul 

skripsi ini, maka akan diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat di 

dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Perjanjian 

Dalam Gadai Pohon Duku (Studi di Desa Wana Kecamatan Melinting 

Kabupaten Lampung Timur)”. Adapun istilah-istilah tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Tinjauan 

Tinjauan adalah hasil yang didapat setelah menyelidiki, mempelajari 

pendapat atau pandangan dan seterusnya.1 

2. Hukum Islam 

Hukum Islam menurut ahli ushul fiqh yaitu “Firman Allah yang 

ditujukan kepada orang-orang mukallaf yaitu orang-orang yang sudah cakap 

bertanggung jawab hukum, berupa perintah, larangan, atau kewenangan 

memilih yang bersangkutan dengan perbuatannya.2 Hukum Islam juga 

diartikan sebagai sekumpulan ketetapan hukum kemashlahatan mengenai 

perbuatan manusia yang terkandung dalam sumber Al-Qur’an dan Sunnah 

baik ketetapan yang secara langsung (eksplisit) ataupun tidak langsung 

                                                           
1
 Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi 4, (Jakarta: 

Gramedia,2008), h.1470. 
2
 Amir Syarifudin, Usul Fiqih, Jilid 1, Cet.1, (Jakarta: Logos, Wacaan  Ilmu, 1997), h.5. 

1 
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(implisit).3 Maksud dari hukum Islam dalam judul ini adalah hukum bisnis 

syariah (Fiqh Muamalah). 

3. Sistem 

Sistem merupakan sekumpulan unsur yang secara teratur saling 

berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama 

untuk mencapai suatu tujuan.4 

4. Perjanjian 

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.5 

5. Gadai 

Gadai merupakan salah satu perjanjian dimana menjadikan suatu benda 

sebagai jaminan utang  yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan 

dalam membayar utang.6 Jaminan adanya barang disini untuk memperkuat 

kepercayaan dari orang yang memberikan hutang kepada yang berhutang.7 

6. Pohon Duku 

Pohon duku adalah tumbuhan yang berbatang keras dan besar.8 Pohon 

duku tingginya (dapat mencapai 11-20 M), berbatang (pokok) luas bergaris 

tengah 30-40 cm, bergetah, kulit batangnya abu-abu, cabang-cabangnya 

sedikit berbulu halus, bunganya putih-karang tersusun di untaian: lansium 

domesticum. Buah duku, bentuknya kecil-kecil bulat telur sampai bulat dan 

                                                           
3
 Bunyana Sholihin, Kaidah Hukum Islam, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2015), h.11. 

4
 Tim Redaksi, Op. Cit., h.2067. 

5
 Djumadi ,Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), h.13. 

6
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Cet. 4, (Bandung: Alma’arif, 1997), h.139. 

7
 Imam Mustofa,  Fiqh Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.193. 

8
 Tim Redaksi, Op. Cit., h.1087. 
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bergerombol berwarna coklat susu, berdaging putih dan berbiji, kadang-

kadang bergetah.9 

Berdasarkan uraian di atas bahwa yang dimaksud dengan skripsi ini 

untuk menyelidiki dan membahas secara lebih mendalam dan mempelajari 

gambaran secara umum tentang tinjauan fiqh muamalah atau hukum ekonomi 

syariah tentang sistem perjanjian dalam gadai pohon duku yang di lakukan 

oleh warga di desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur. 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Objektif 

a. Praktik perjanjian gadai di Desa Wana Kecamatan Melinting 

Kabupaten Lampung Timur telah dipraktikkan seperti pada umumnya, 

namun dalam perjanjian gadai tersebut terdapat penggabungan akad 

yaitu akad qard, ijarah, dan rahn serta adanya akad qardh yang 

dibarengi dengan syarat hibah maupun imbalan yang lebih.  

b. Hukum dari penggabungan akad atau sering di sebut sebagai multi akad 

tidak sama dengan hukum akad yang membangunnya tetapi ada kriteria 

dan syarat-syarat tertentu yang harus di perhatikan supaya hukumnya 

dibolehkan, serta ada sebuah hadits yang mengatakan bahwa ada 

sebuah akad yang tidak bisa digabungankan dengan akad yang lainnya, 

sehingga memotivasi untuk meneliti lebih mendalam mengenai multi 

akad yang terdapat didalam perjanjian gadai pohon duku. 

 

                                                           
9
 Ibid., h.348. 
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2. Alasan Subjektif 

a. Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai permasalahan tersebut serta 

dengan tersedianya literatur yang menunjang, maka sangat 

memungkinkan untuk dilakukan suatu penelitian serta pokok bahasan 

judul ini relevan dengan disiplin ilmu yang dipelajari di Fakultas 

Syariah jurusan Muamalah. 

b. Berdasarkan data jurusan, belum ada yang membahas pokok 

permasalahan ini, sehingga memungkinkannya untuk mengangkat 

sebagai judul skripsi. 

C. Latar Belakang Masalah 

Transaksi gadai pohon duku di Desa Wana Kecamatan Melinting 

Kabupaten Lampung Timur di praktikkan seperti pada umumnya. Dimana 

seorang rahin (penggadai) dengan seorang murtahin (penerima gadai) telah 

memenuhi rukun dan syarat gadai diantaranya yaitu membuat perjanjian atau 

kesepakatan. Perjanjian berdasarkan literatur Islam adalah sebagai pertalian 

antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat 

hukum terhadap objeknya10 sedangkan gadai merupakan salah satu perjanjian 

dimana menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang  yang dapat 

dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar hutang11 atau 

                                                           
10

 Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalat Konstektual, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2012), h.76. 
11

 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, Ed.1, Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 

h. 18. 
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menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, 

tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan.12 

Rukun gadai ada dua, yaitu aqid (orang yang berakad), dan ma’qud 

‘alaih (barang yang diakadkan). Sedangkan syarat gadai terdiri dari shighat, 

pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum, al-marhun bih (hutang) dan 

marhun (harta yang dipegang oleh penerima gadai).13 Shighat dalam rahn 

tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu, berupa hutang 

yang tetap dan dapat dimanfaatkan, hutang harus lazim pada waktu akad dan 

hutang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin.14 

Masyarakat di Desa Wana dalam melaksanakan praktik gadai 

menggunakan dua perjanjian yaitu perjanjian pokok (perjanjian pinjam 

meminjam uang atau hutang piutang antara rahin dengan murtahin) dan 

perjanjian tambahan (objek gadainya yaitu dengan menjaminkan pohon duku 

atas utang piutang yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan 

dengan syarat hasil dari panen pohon duku menjadi hak murtahin selama 

rahin belum melunasi hutangnya dan ada uang untuk pengikatan jasa atas 

pemeliharaan pohon duku sebagai jaminan pinjaman hutang). Perjanjian yang 

disepakati oleh rahin dengan murtahin dalam akad gadai ini menimbulkan 

adanya 3 (tiga) akad. Hal ini disebabkan karena dalam akad gadai yang 

diterapkan di masyarakat tidak  terlepas dari adanya hutang piutang rahin ke 

                                                           
12

 Ruslan Abd Ghofur N, Gadai Syariah: Teori dan Aplikasinya di Indonesia, 

(B.Lampung: Pesantren An-Noor, 2012), h.11-12. 
13

 Rachmat Syafe’I, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 162. 
14

 Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan 

Bisnis), (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 

h.218-219. 
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murtahin. Artinya, ada akad yang menghimpun beberapa akad dalam satu 

akad atau bisa disebut dengan multi akad.15 

Penerapan multi akad harus memenuhi beberapa kriteria, walaupun 

mayoritas ulama membolehkan multi akad, namun ada beberapa hal yang 

harus diperhatikan karena tidak semua multi akad dibolehkan, melainkan ada 

syarat-syarat tertentu agar tujuan syariah dalam muamalah tetap terjaga dan 

multi akad tidak dijadikan sebagai aktifitas muamalah yang dilarang. Adapun 

kriteria multi akad yang dibolekan ialah multi akad bukan yang dilarang 

dalam nash, tidak menjadi sarana ke suatu yang diharamkan, tidak dijadikan 

siasat untuk mengambil riba, dan  tidak termasuk kedalam akad-akadnya 

berlawanan.16 Jika kita melihat kriteria multi akad tersebut maka akan 

menimbulkan keraguan tentang kesyariahan ataupun hukum dibolehkannya 

multi akad dalam perjanjian gadai tersebut. Dalam memahami kriteria 

tersebut, umat muslim masih dibingungkan akan fakta dibolehkan atau 

dilarang yang lebih mendominasi jika didalam akad gadai masih ada akad 

qard dan ijarah. 

Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum akad-

akad yang membangunnya.17 Adapun pendapat dari ulama Hanafiyah, 

sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi’iyah dan Hambali 

                                                           
15

 Anisaa Ghaida Zahra, Eva Fauziah, “Pengaruh Inovasi Hybrid Contract Pada 

Pembiayaan Modal Kerja Anggota Koperasi Terhadap Kinerja Keuangan di Bank Syari’ah 

Mandiri”, Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, Bandung: 2015, h.1. 
16

 Larangan ini berdasar hadits riwayat Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasa’i, Ibn Majah, 

Ahmad, al-Syafi’i, dan Malik. 
17

 Ismail Muhammad Syah,  Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h.417. 
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berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat 

islam.18 

Pendapat ini didasarkan pada beberapa nash yang menunjukkan 

kebolehan multi akad dan akad secara umum. Sebagaimana firman Allah 

dalam surat al-Maidah ayat 1 sebagai berikut: 

        

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. (QS. Al-

Maidah : 1). 

Multi akad yang dilarang dalam teks hadits, yaitu berkumpulnya jual-

beli dengan hutang piutang, dan berkumpulnya dua jual beli dalam satu akad. 

Hukum ini juga mencakup berkumpulnya hutang-piutang dengan akad salam, 

sharf, dan ijarah (sewa), karena ketiganya termasuk ke dalam bay’ (jualbeli). 

Sebagaimana berdasarkan atas hadits yang diriwayatkan oleh Imam 

Malik: 

Artinya: Rasulullah SAW melarang pinjaman bersamaan dengan jual beli 

dan tidak (pula) dua syarat dalam satu transaksi. 

Akad yang dijalankan dalam gadai syariah bukan merupakan akad 

tunggal, tetapi merupakan pengembangan dari dua jenis akad dalam satu 

                                                           
18

 Anisaa Ghaida Zahra, Eva Fauziah, Op. Cit., h.2-3. 
19

  Imam Malik bin Anas, Al- Muwaththa’ Imam Malik,  terjemahan Muhammad Iqbal 

Qadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h.65. 
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kesepakatan, yaitu akad rahn dan ijarah.20 pertama, akad rahn, yang berarti 

menahan harta pemilik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang 

diterimanya.21 Kedua, akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas 

barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan 

pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri,22 karena itu ia sudah 

termasuk kedalam multi akad. Namun, jika ditelisik lebih mendalam, dalam 

perjanjian gadai tersebut terdapat tiga akad yang terkumpul. Yang ketiga, 

adalah akad qard yaitu pinjaman atau hutang piutang23 yang menjadi pangkal 

dari adanya gadai, akad rahn sebagai penguat dari akad hutang piutang 

tersebut, dan akad ijarah untuk pengikat jasa pemeliharaan kebun pohon 

duku yang digadaikan. Keberadaan akad qard dalam perjanjian gadai sangat 

di utamakan, yang mana akad gadai tidak akan wujud tanpa adanya akad 

hutang piutang tersebut. Berdasarkan realitas tersebut, ini menganalisis 

tentang perjanjian gadai yang dipraktikkan dalam akad gadai pohon duku, 

dari sudut multi akad. 

Argumen tersebut di atas layak untuk dilakukan penelitian yang lebih 

lanjut karena untuk memperoleh kepastian hukum, apakah multi akad dalam 

perjanjian gadai itu dibolehkan atau tidak. 

 

 

                                                           
20

 Nurul Huda, Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam, (Jakarta: Kencana, 2010),  

h.279. 
21

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Ed. 1, Cet. 8, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.105. 
22

 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan 

Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), h.147. 
23

 Zainuddin Ali,Op. Cit., h.4. 
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D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana sistem perjanjian dalam gadai pohon Duku di Desa Wana 

Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur? 

2. Bagaimana Pandangan hukum Islam tentang sistem perjanjian gadai pohon 

Duku di Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui sistem perjanjian dalam gadai pohon Duku di Desa 

Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur. 

b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang sistem 

dalam perjanjian gadai pohon Duku di Desa Wana. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Untuk menambah dan memperluas wawasan atau ilmu pengetahuan 

syariah khususnya tentang sistem perjanjian dan penerapan perjanjian 

gadai pohon duku. 

b. Untuk memberikan informasi pada masyarakat tentang sistem 

perjanjian gadai pohon duku. 

F. Metode Penelitian 

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan teknis 

dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai tujuan.24 

Sedangkan penelitian itu sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu 

pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis 

                                                           
24

 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cetak ke-7 (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2004), h. 24. 
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untuk mewujudkan kebenaran.25 Metode penelitian merupakan suatu cara atau 

jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permaslahan. 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dapat digolongkan penelitian lapangan (Field Reseach),26 

yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi 

atau lapangan. Dalam hal ini peneliti langsung terjun ke lokasi 

penelitian yaitu di desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten 

Lampung Timur. 

b. Sifat penelitian 

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis, penelitian 

yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk 

menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, 

yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.27 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer  

Data primer yaitu, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

metode penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dalam 

kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini dapat di peroleh dari pihak-

pihak yang berhubungan dengan penelitian yaitu rahin dan murtahin. 

                                                           
25

 Kartini Kartono, Pengantar Metode Riset, (Bandung: Alumni Bandung, 1986), h. 28. 
26

 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Cet. Ke-7, (Bandung: Mandar 

Maju, 1996), h.81. 
27

 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Baru 

Perss, 2014), h.19. 
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b. Data sekunder 

Data sekunder yaitu, sumber data yang diperoleh dari buku-buku, 

dokumen-dokumen dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti untuk memperkuat penelitian dan melengkapi informasi 

yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan rahin dan 

murtahin. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian mungkin beberapa 

manusia, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian. 

Adapun dalam populasi penelitian ini adalah 6 orang yang terdiri dari 3 

orang rahin dan 3 orang murtahin yang ada di DesaWana Kecamatan 

Melinting Kabupaten Lampung Timur. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti untuk 

menentukan ukuran sampel digunakan rumusan yang dikemukakan oleh 

Arikunto, yang apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil 

semua hingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika jumlah 

subjeknya besar, maka dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% 

atau lebih.28
 Karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, yaitu 

berjumlah 6 orang maka semua populasi dijadikan sampel. Jadi sampel 

yang diteliti adalah 6 orang yang terdiri dari 3 orang rahin dan 3 orang 

                                                           
28

  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), h.120. 
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murtahin yang ada di Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten 

Lampung Timur. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Berkaitan dengan 

penelitian ini maka metode yang digunakan yaitu : 

a. Wawancara (Interview) 

Suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara 

langsung dengan mengungkapkan pertanyan-pertanyaan pada para 

responden.Untuk mendapatkan informasi lengkap maka penulis 

melakukan wawancara kepada rahin (penggadai) dan murtahin 

(penerima gadai) yang ada di Desa Wana Kecamatan Melinting 

Kabupaten Lampung Timur. 

b. Dokumentasi 

Mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkip, 

buku, surat perjanjian, dan lain sebagainya.29 Metode ini penulis 

gunakan untuk memperoleh data. Dalam studi dokumentasi ini 

merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung terjun atau 

turun langsung pada subjek penelitian, yaitu di Desa Wana Kecamatan 

Melinting Kabupaten Lampung Timur. 

 

 

                                                           
29

 Ibid., h.188. 
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5. Metode Pengolahan Data  

Umumnya dilakukan dengan cara setelah data yang diperlukan baik 

yang dari perpustakaan dan lapangan, maka diolah dengan cara sistematis, 

sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data. 

Pengolahan data: 

a. Pemeriksaan data (editing), yaitu mengoreksi apakah data yang 

terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau 

relevan dengan masalah atau variabel penelitian. 

b. Rekontruksi data (reconstructing), yaitu menyusun ulang data secara 

teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami. 

c. Sistematisasi Data (sistematizing), yaitu menempatkan data menurut 

kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah atau variabel 

penelitian. 

6. Metode Analisa Data 

Data yang diperoleh baik kepustakaan maupun lapangan kemudian 

diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, selanjutnya 

dikaji menggunakan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini 

bertujuan untuk mengetahui praktik dan pelaksanaan sistem perjanjian 

dalam gadai pohon duku pada masyarakat di desa Wana. 

Metode berfikir dalam penulisan ini adalah metode deduktif. Metode 

deduktif yaitu metode analisa dengan cara bermula dari data bersifat umum 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Perjanjian Dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Perjanjian 

Dalam Islam, perjanjian (aqad)  secara harfiah berarti ikatan atau 

peraturan yang dipergunakan dalam arti janji dan juga segala yang 

menunjukkan ikatan untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu 

baik sesuai dengan hukum maupun tidak.1 Perjanjian dipergunakan untuk 

mewujudkan hubungan yang sah antara para pihak, perjanjian juga diartikan 

sebagai kesepakatan dua belah pihak yang mengharuskan masing-masing 

yang bersepakat untuk melaksanakan sesuatu ketetapan yang telah 

disepakatinya.2 

Menurut segi etimologi, perjanjian adalah pengikatan (ar-Aabthu)  

antara dua perkara, baik ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari 

dua segi. Bisa juga berarti sambungan (Aqdatun) dan janji (al-ahdu).3
 

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur‟an surat Al-Imran ayat 76: 

     

Artinya: (bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang 

dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang bertakwa.(QS. Al-„Imran: 76). 

                                                           
1
 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih 

Muamalah), (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.68. 
2
 Ahsin W. Alhafidz, Kamus Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2013), h.11. 

3
 Rachmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.43. 

4
 Mushaf Aisyah, Al-Qur‟an dan Terjemahan untuk Wanita, (Bandung: Jabal, 2010), 

h.59. 

14 
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Istilah ahdu dalam Al-Qur‟an mengacu pada pertanyaan seorang 

mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, 

perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, 

baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap janji yang dibuat 

orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat: 76, bahwa 

janji tetap mengikat orang yang membantunya.5 

Menurut terminologi ulama fiqih, perjanjian dapat ditinjau dari dua 

segi, yaitu secara umum dan secara khusus: 

a. Secara umum, perjanjian dalam arti luas hampir sama dengan 

pengertian perjanjian dari segi bahasa menurut pendapat ulama 

Syafi‟iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang 

dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti 

wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya 

membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan 

gadai. 

b. Secara khusus, pengertian perjanjian yang dikemukakan ulama fiqih 

yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan 

ketentuan syara‟ yang berdampak pada objeknya. Bisa juga berarti 

pengaitan ucapan salah seorang yang perjanjian dengan yang lainnya 

secara syara‟ pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.6 

Dalam KUHPerdata pasal 1313 yang berbunyi: 

                                                           
5
 Sohari Ru‟fah, Fiqih Muamalah, (Bogor: Raja Grafindo Persada, 1979), h.42. 

6
 Ibid., h.43-44. 
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Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.7 Sedangkan 

dalam arti sempit perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau 

lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat 

kebendaan di bidang harta kekayaan.8 Menurut Syamsul Anwar perjanjian 

adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau 

lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.9 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan perjanjian (aqad) adalah salah satu pengikat serta penguat 

antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dalam bermuamalah, sehingga 

tidak akan mengakibatkan persengketaan antara kedua belah pihak, karena 

adanya bukti nyata yang dapat diperlihatkan apabila terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan. 

2. Dasar Hukum Perjanjian 

 

          

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu… 

(QS. Al-Maidah : 1). 

                                                           
7
 R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, Kitab UU Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 

1999), h.338. 
8
 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Islam, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2014), 

h.290. 
9
 Syamsul Anwar, Op. Cit., h.68. 

10
 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemahan, (Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar, 2009), h.106. 
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Menurut Ibnu Abbas, Mujahid, dan yang lainnya Firman Allah, 

“penuhilah akad-akad itu”, berarti janji-janji. 

Janji-janji ialah perkara yang dihalalkan Allah, diharamkan Allah, 

difardukan, dan ditetapkan Allah di dalam Al-qur‟an.Maka janganlah kamu 

menyiasati dan melanggarnya.11 Kemudian, Allah menegaskan hal itu dengan 

firman-Nya: 

         

            



Artinya: Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan 

teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan 

dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh 

kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk Jahannam.(QS. Ar- 

Ra‟d: 25). 
 

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa memenuhi perjanjian 

yang pernah dilakukan atau disepakati adalah wajib hukumnya. 

            

     

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

                                                           
11

 Muhammad Nasib Ar-Rifai, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, jilid 2, (Jakarta: Gema 

Insani, 2011), h.10. 
12

  Departemen Agama RI, Op. Cit., h.252. 
13

  Ibid., h.83. 
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membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 

(QS. An-Nisa: 29). 

Menyempurnakan perniagaan dapat dilakukan dengan adanya unsur 

keterbukaan, kejelasan, dan keadilan, serta kerelaan dari kedua belah pihak 

yang melakukan sebuah perniagaan maupun transaksi. Keberadaan perjanjian 

menjadi sebuah kewajiban, untuk menegaskan sebuah transaksi yang sah. 

Unsur kerelaan menjadi penting diperhatikan, sebab manakala terdapat unsur 

keterpaksaan dalam sebuah perjanjian, akan mencederai transaksi tersebut. 

3. Rukun dan Syarat Perjanjian 

a. Rukun Perjanjian 

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk 

perjanjian itu ada empat14,yaitu: 

1) Al-„aqidan ialah para pihak yang membuat perjanjian yaitu dua 

orang atau lebih. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki  

kelayakan untuk melakukaan perjanjian sehingga perjanjian tersebut 

dianggap sah. Kelayakan yaitu: pertama, bisa membedakan yang 

baik dan yang buruk. Kedua, bebas memilih. Tidak sah perjanjian 

yang dilakukan orang di bawah paksaan, kalau paksaan itu terbukti. 

Ketiga, perjanjian itu dapat dianggap berlaku bila tidak memiliki 

pengandaian yang disebut khiyar (hak pilih). 

2) Ma‟qud‟alaih  ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-

benda yang dijual dalam perjanjian jual beli, dalam perjanjian hibah 

                                                           
14

 Mardani, Hukum Perikatan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.54. 
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(pemberian), dalam perjanjian gadai, hutang yang dijamin seseorang 

dalam perjanjian kafalah. 

3) Maudhu‟ al-aqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan 

perjanjian.15 

4) Shighat al‟aqd ialah ijab dan qabul. Ijab ialah permulaan penjelasan 

yang keluar dari salah seorang yang melakukan perjanjian sebagai 

gambaran kehendaknya dalam mengadakan perjanjian, sedangkan 

qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang melakukan 

perjanjian pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. 

b. Syarat Perjanjian 

Para fuqaha menjelaskan bahwa ada beberapa syarat perjanjian, yaitu 

syarat terjadinya perjanjian, syarat sah, syarat pelaksanaan, dan syarat 

keharusan.16 Tujuan dari adanya syarat-syarat tersebut adalah untuk 

menghindari terjadinya perselisihan (al-munaza‟at) dan terciptanya 

kemaslahatan bagi para pihak yang melakukan perjanjian. 

1) Syarat terjadinya perjanjian 

Syarat terjadinya perjanjian adalah segala sesuatu yang disyaratkan 

untuk terjadinya perjanjian yang sesuai menurut syara‟. Apabila 

tidak memenuhi syarat tersebut perjanjian menjadi batal. Syarat ini 

terbagi kepada dua bagian, yaitu yang bersifat umum, yaitu rukun-

rukun yang harus ada pada setiap perjanjian, seperti orang yang 

                                                           
15

 Trisadin P. Usanti, Abd Shomad, Transaksi Bank Syariah, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2015), h.48. 
16

 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga 

Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.40. 
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melakukan perjanjian, objek perjanjian, objek tersebut bermanfaat, 

dan tidak dilarang oleh syara‟. Yang dimaksud bersifat khusus, yaitu 

syarat-syarat yang harus ada pada sebagian perjanjian dan tidak 

disyaratkan pada bagian lainnya, seperti syarat harus adanya saksi 

pada perjanjian atau akad nikah („aqd al-jawaz) dan keharusan 

penyerahan barang atau objek perjanjian pada al-„uqud al‟ainiyyah. 

2) Syarat sah perjanjian 

Syarat sah perjanjian adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara‟ 

untuk menjamin keabsahan dampak perjanjian.17 Secara umum para 

fukaha menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah tidak 

terdapatnya 6 hal perusak sahnya (mufsid) dalam perjanjian, yaitu: 

Al-jilalah (ketidak jelasan tentang harga, jenis, dan spesifikasinya, 

waktu pembayaran atau lamanya opsi, dan penanggung atau yang 

bertanggung jawab), Al-ikrah (keterpaksaan), tauqif (membatasi 

kepemilikan terhadap suatu barang), Al-gharar (ada unsur ketidak 

jelasan atau fiktif), Al-dharar (ada unsur kemudharatan), dan Al-

syarathul fasid (syarat-syaratnya rusak, seperti pemberian syarat 

terhadap pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya 

tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih murah).18 

3) Syarat pelaksanaan perjanjian 

Dalam pelaksanaan perjanjian ada dua syarat, yaitu kepemilikan (al-

milk) dan kekuasaan atau kewenangan (al-wilayah). Kepemilikan 
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adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, sehingga ia bebas 

melakukan aktivitas dengan apa yang dimilikinya tersebut sesuai 

dengan aturan syara‟. Adapun kekuasaan atau kewenangan adalah 

kemampuan seseorang dalam mendaya gunakan (tashar-ruf) sesuatu 

yang dimilikinya sesuai dengan ketetapan syara‟, baik secara 

langsung aklain (wakil). Seseorang fudhuli (pelaku tanpa 

kewenangan), seperti menjual barang milik orang lain tanpa izinnya, 

adalah sah tindakannya, tetapi akibat hukum tindakan itu tidak dapat 

dilaksanakan karena adanya maukuf, yaitu tergantung kepada 

ratifikasi pemilik barang. Apabila pemilik kemudian mengizinkan, 

akibat hukum tindakan tersebut dapat dilaksanakan tanpa membuat 

perjanjian baru. 

4) Syarat kepastian hukum 

Dasar dalam perjanjian adalah kepastian. Diantara syarat kepastian 

(luzum) adalah terhindarnya dari beberapa opsi (khiyar), seperti 

khiyar syarat, khiyar aib, dan lainnya. Jika masih terdapat syarat 

opsi ini dalam transaksi, maka perjanjian tersebut belum memiliki 

kepastian (luzum) dan karenanya transaksi itu dapat menjadi batal. 

 

4. Macam-Macam Perjanjian 

Perjanjian dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tinjauan sifat 

pembagiannya. Perjanjian yang dapat dilaksanakan tanpa bergantung kepada 

hal-hal lain dapat dibagi dua, yaitu yang mengikat secara pasti tidak boleh 

dibatalkan (fasakh), dan yang tidak mengikat secara pasti dapat dibatalkan 
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(fasakh), oleh dua pihak atau oleh satu pihak.19 Berikut adalah penjelasan 

singkat pembagian macam-macam perjanjian tersebut. 

a. Perjanjian menurut tujuannya terbagi 

1) Perjanjian Tabarru yaitu perjanjian yang dimaksudkan untuk 

menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan 

pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari “return” 

ataupun motif. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah hibah, 

wakaf, wasiat, ibra‟, wakalah, kafalah, hawalah, rahn, dan qirad. 

Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari 

keuntungan komersil.20 

2) Perjanjian Tijari yaitu perjanjian yang dimaksudkan untuk mencari dan 

mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi 

semuanya. Perjanjian yang termasuk dalam kategori ini ialah 

murabahah, salam, istishna‟ dan musyarakah. Perjanjian ini dilakukan 

dengan tujuan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat 

komersial.21 

b. Perjanjian dilihat dari segi keabsahannya 

1) Perjanjian Shahih 

Perjanjian shahih adalah perjanjian yang memenuhi rukun dan 

syaratnya. Hukum dari perjanjian shahih ini adalah berlakunya seluruh 
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akibat hukum yang ditimbulkan perjanjian itu dan mengikat bagi 

pihak-pihak yang melakukan perjanjian.22 

2) Perjanjian tidak Shahih 

Perjanjian tidak shaih adalah perjanjian yang tidak memenuhi rukun 

dan syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum perjanjian itu 

tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang melakukan 

perjanjian. Perjanjian tidak sah ini, menurut ulama Hanafiyah terbagi 

dua, yaitu perjanjian yang batal (bathil) dan perjanjian yang rusak 

(fasad). Perjanjian bathil adalah perjanjian yang tidak memenuhi salah 

satu rukun atau ada larangan dari syara‟, sedangkan perjanjian fasad 

adalah perjanjian yang pada dasarnya dibenarkan, namun sifat dari 

objek perjanjiannya itu tidak jelas, atau perjanjian yang telah 

memenuhi rukun dan syarat perjanjian, tetapi tidak memenuhi syarat 

keabsahan perjanjian. Menurut ulama Hanafiyah, terdapat 4 (empat) 

sebab yang menjadikan fasidnya suatu perjanjian meskipun telah 

memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, yaitu penyerahan yang 

menimbulkan kerugian, gharar, syarat-syarat fasid dan riba.23 

c. Perjanjian Berdasarkan Penamaannya 

1) Perjanjian Bernama 

Merupakan perjanjian yang penamaannya telah disebutkan dan 

diterangkan ketentuannya oleh syara‟. Maksudnya secara jelas telah 

disebutkan dalam Alquran dan hadis. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, 
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bentuk perjanjian ini ada sekitar 25 bentuk perjanjian. Perjanjian 

tersebut adalah ba‟i (jual beli), ijarah (sewa-menyewa), kafalah 

(penanggungan), hawalah (perpindahan utang), rahn (gadai), bai al-

wafa (jual beli dengan hak penjual untuk membeli kembali barangnya), 

al-„ida/ wadiah (titipan), al-i‟arah (pinjaman), hibah, aqd al-qismah 

(pembagian harta campuran), syirkah (kerja sama usaha), mudharabah 

(kerja sama modal dan kerja), muzaraah (investasi dalam pertanian), 

musaqah (investasi dalam pepohonan), wakalah (perwakilan), shulh 

(perdamaian), tahkim (arbitrase), mukharajah atau al-takharuj 

(menjual bagian dari harta warisan), qardh (pinjaman barang), aqdul 

umari (pemberian sepanjang umur), aqdul muqalah/ aqdul wala‟ 

(saling menanggung dalam harta harta untuk yang tidak punya ahli 

waris), aqdul iqalah (kesepakatan para pihak untuk menghapuskan 

perjanjian), zawaj atau nikah (pernikahan), aqdul washiyyah (wasiat), 

dan aqdul isha atau al-wishaya (penunjukan seseorang untuk 

menggantikan kedudukannya dalam hak anak-anak dan hartanya, 

setelah ia wafat). 

2) Perjanjian tidak bernama 

Merupakan perjanjian yang belum dinamai syara‟, tetapi muncul 

dalam perjalanan sejarah umat Islam yang disesuaikan dengan 

kebutuhan dan perkembangan zaman, seperti istishna, bai al-wafa, bai 

istijrar, dan al-tahkir. Perjanjian tidak bernama ini biasanya 
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didasarkan pada dalil hukum berupa urf, istihsan, qiyas, dan masalih 

mursalah. Akan tetapi, akhirnya ini menjadi bernama.
24

 

d. Perjanjian berdasarkan zatnya 

1) Perjanjian terhadap benda yang berwujud („Ainiyyah) 

Sesuatu perjanjian dianggap sah apabila benda atau objek perjanjian 

tersebut telah diserah terimakan. Apabila objek perjanjian ini tidak 

atau belum diserahkan, maka perjanjian ini dianggap keabsahannya 

belum sempurna. Perjanjian yang termasuk uqud al-ainiyyah ini adalah 

hibah, „ariyah, wadi‟ah, qiradh, dan rahn.25 

2) Perjanjian terhadap benda tidak berwujud (Ghair Al-„Ainiyyah) 

Sesuatu perjanjian dianggap sah setelah terjadinya shighat (ijab-qabul) 

sekalipun objek akadnya belum diserah terimakan. Cakupan perjanjian 

ini adalah semua perjanjian selain dari yang lima sebagaimana 

disebutkan sebelumnya.26 

e. Perjanjian berdasarkan watak atau sifat atau pengaruh perjanjian (Atsar Al-

Aqd) 

1) Perjanjian Munjiz 

Perjanjian yang mempunyai akibat hukum seketika setelah terjadi ijab 

dan qabul. Dengan kata lain, perjanjian yang tidak digantungkan pada 

syarat atau sandaran waktu yang akan datang. Perjanjian sudah 

dipandang selesai, seperti dalam perjanjian jual beli, sewa-menyewa, 
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dan sebagainya dengan adanya ijab qabul dari pihak-pihak yang 

bersangkutan maka selesailah perjanjian dimaksud. Masing-masing 

pihak terkena kewajiban-kewajiban setelah adanya ijab dan qabul 

tersebut. 

2) Perjanjian mudhaf‟ila al-mustaqbal 

Perjanjian yang disandarkan kepada waktu yang akan datang. Jika suatu 

perjanjian tidak dilaksanakan seketika, maka ada dua kemungkinan, 

yaitu bersandar kepada waktu mendatang atau bergantung atas adanya 

syarat. Perjanjian bersandar kepada waktu yang akan datang biasanya 

terjadi dalam perjanjian sewa-menyewa rumah. Pesan tempat untuk 

nain kereta api dengan pembayaran dua hari sebelumnya, termasuk 

perjanjian macam ini. Perjanjian bersandar tersebut dipandang sah dan 

telah sempurna, serta menimbulkan akibat-akibat hukum karena terjadi 

atas kerelaan dua belah pihak dan tidak bertentangan hukum nash 

Alquran dan hadist. 

3) Perjanjian mu‟allaq 

Perjanjian yang digantungkan atas adanya syarat tertentu. Perjanjian 

dipandang terjadi dengan bergantung kepada adanya syarat tertentu dan 

syarat tersebut terpenuhi. Misalnya, seseorang mewakilkan kepada 

orang lain untuk membeli sesuatu barang dengan harga tertentu, bila 

tiba-tiba barang yang memenuhi syarat itu ada, wakil dapat membelinya 

atas nama yang mewakilkan, atau seseorang berkata “saya jual mobil 

ini dengan syarat saya boleh memakainya selama sebulan, setelah itu 
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akan saya serahkan kepada anda”. Kedudukan hukum atas perjanjian 

mu‟allaq ini, yaitu bahwa perjanjian ini dianggap sah atau telah terjadi 

perjanjian, pada saat terpenuhinya syarat yang dibuat. Namun 

perjanjian mu‟allaq ini dianggap tidak sah perjanjiannya, apabila syarat 

tersebut antara lain berupa menghalangi terlaksananya rukun dengan 

sebaik-baiknya. Misalnya, perjanjian bai‟ al-„inah. Perjanjian ini 

dilarang karena dianggap sebagai jalan belakang untuk melaksanakan 

riba (hilah al-riba).27 

5. Asas-Asas Perjanjian 

a. Kebebasan (Al-Hurriyah) 

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam dan merupakan 

prinsip dasar pula dari hukum perjanjian.28
 Pihak-pihak yang melakukan 

perjanjian mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi 

materi atau isi yang diperjanjikan, menentukan pelaksanaan dan 

persyaratan lainnya, melakukan perjanjian dengan siapa pun, maupun 

bentuk perjanjian termasuk menetapkan cara penyelesaian bila terjadi 

sengketa. Kebebasan membuat perjanjian ini dibenarkan selama tidak 

bertentangan dengan ketentuan syariah Islam.29
  

b. Persamaan atau kesetaraan (Al-Musawah) 

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan 

perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dan lainnya 
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karena setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan 

suatu perjanjian. Pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing 

didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu 

kezaliman yang dilakukan dalam perjanjian ini. 

c. Keadilan (Al-„Adalah) 

Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan dan Alqur‟an  menekankan agar 

manusia menjadikannya sebagai ideal moral. Pelaksanaan asas ini dalam 

perjanjian, di mana para pihak yang melakukan perjanjian dituntut untuk 

berlaku benar dalam pengukapan kehendak dan keadaan, memenuhi 

perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya. 

Menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan antara 

berbagai potensi individu, baik moral maupun materiil, antara individu dan 

masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang 

berlandaskan pada syariah Islam.30 Islam mengatur hal-hal yang 

bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia 

yang disebut juga kezaliman. Beberapa hal yang termasuk dalam 

kezaliman, antara lain adalah riba, timbangan yang tidak adil, 

penangguhan pembaran hutang bagi yang mampu, dan banyak lagi yang 

lainnya. 

d. Kerelaan atau konsensualisme (Al-Ridhaiyyah) 

Dasar asas ini adalah kalimat antaradhin minkum (saling rela di antara 

kalian). Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus 
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atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Bentuk kerelaan dari para 

pihak tersebut telah wujud pada saat terjadinya kata sepakat tanpa perlu 

dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Kerelaan antara pihak-pihak 

yang melakukan perjanjian dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya 

semua transaksi. 

e. Kejujuran dan Kebenaran (Ash-Shidq) 

Kejujuran adalah satu nilai etika yang mendasar dalam Islam. Islam 

dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apa pun. 

Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang 

melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu, dan melakukan 

pemalsuan. Pada saat asas ini tidak dijalankan, maka akan merusak pada 

legalitas perjanjian yang dibuat. 

f. Kemanfaatan (Al-Manfaat) 

Asas manfaat maksudnya adalah bahwa perjanjian yang dilakukan oleh 

para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan 

tidak boleh menimbulkan kerugian (mudharat) atau keadaan memberatkan 

(masyaqqah). Islam mengharamkan perjanjian yang berkaitan dengan hal-

hal yang bersifat mudharat atau mafsadat, seperti yang tidak bermanfaat 

apalagi yang membahayakan. 

g. Tertulis (Al-Kitabah) 

Asas ini mengisyaratkan agar perjanjian yang dilakukan benar-benar 

berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan perjanjian, 

sehingga perjanjian itu harus dibuat secara tertulis (Kitabah). Asas kitabah 
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ini terutama dianjurkan untuk transaksi dalam bentuk tidak tunai (kredit). 

Di samping itu juga diperlukan adanya saksi-saksi (syahadah), rahn, dan 

prinsip tanggung jawab individu. 

6. Berakhirnya Perjanjian 

Suatu perjanjian dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. 

Dalam perjanjian gadai misalnya, perjanjian dipandang telah berakhir apabila 

hutang telah dibayar.31 

Selain telah tercapai tujuannya, perjanjian dipandang berakhir apabila 

terjadi fasakh (pembatalan) atau telah berahirnya waktu.32 

Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:33 

a. Di-fasakh (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan 

syara‟, seperti yang disebutkan dalam perjanjian rusak.  

b. Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat, atau 

majelis. 

c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena 

menyesal atas perjanjian yang baru saja dilakukan. Fasakh dengan cara 

ini disebut iqalah. 

d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya perjanjian tidak 

dipenuhi oleh pihak bersangkutan. 

e. Karena habis waktunya, lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan 

kepada jangka waktu tertentu, maka apabila telah sampai kepada waktu 

yang telah diperjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan 
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hukum lain) batallah perjanjian yang telah diadakan oleh para pihak.34
 

Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat At-Taubah ayat 4 yang 

berbunyi: 

       

         

 

Artinya: kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan 

perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun 

(dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang 

yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya 

sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang bertakw.(QS. At-Taubah: 4). 

 

Ayat di atas merupakan pengecualian dari penetapan masa pemberian 

tangguh selama empat bulan bagi orang yang memiliki perjanjian 

mutlak dengan Nabi Muhammad Saw. tanpa ditentukan waktunya. 

Maka, akhir perjanjian itu, seperti telah dikemukakan adalah selama 

empat bulan. Pada masa itu orang musyrik dapat bepergian dimuka 

bumi guna menyelamatkan dirinya kemanapun yang dikehendaki, 

kecuali bagi orang yang memiliki perjanjian yang ditentukan, maka 

batas akhirnya ialah sampai habis waktu yang ditentukan itu. Barang 

siapa yang memiliki janji dengan Nabi Muhammad Saw. maka batas 

akhir perjanjian itu hingga waktunya habis dengan syarat orang yang 
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berjanji tidak mengingkari janjinya.36 Oleh karena itu, Allah Ta‟ala 

mendorong supaya memenuhi janji dengan tepat. Maka, Allah 

berfirman: “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertakwa,” yaitu orang-orang yang memenuhi janjinya. 

f. Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang. 

g. Karena kematian. 

B. Multi Akad Dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Multi Akad 

Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari 

dua, berlipat ganda.37
 Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia 

berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. 

Multi akad dalam bahasa Inggris juga disebut sebagai Hybrid Contract, 

hybrid berarti cangkokan,38 peranakan sedangkan contract berarti kontrak 

atau perjanjian.39 

Menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata 

Arab yaitu al-‟uqudal-murakkabah.Al-‟uqud al-murakkabah terdiri dari dua 

kata al-‟uqud (bentuk jamak dari „aqd) dan al-murakkabah. Kata „aqd secara 

etimologi artinya mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan perjanjian.40
 

Sedangkan secara terminologi „aqd berarti mengadakan perjanjian atau ikatan 
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yang mengakibatkan munculnya kewajiban. Menurut Wahbah az-Zuhaili, 

„aqd adalah pertalian atau perikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan 

kehendak syariah yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek 

perikatan.41 

Sedangkan kata al-murakkabah (murakkab) secara etimologi berarti al-

jam‟u (mashdar), yang berarti pengumpulan atau penghimpunan. Kata 

murakkab sendiri berasal dari kata rakkaba yurakkibu tarkiban yang 

mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga 

menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah. Sedangkan murakkab 

menurut pengertian para ulama fikih adalah himpunan beberapa hal sehingga 

disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu 

hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan (tarkib). Yang 

pertama sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan 

dari sesuatu yang sederhana (tunggal/basith) yang tidak memiliki bagian-

bagian. Kedua meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan 

sesuatu dengan yang lainnya.42 Kata murakkab dapat ditemukan dalam ayat 

Al-qur‟an, yaitu: 

                  

               

Artinya: Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami 

tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami 
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keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami 

keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari 

mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai…(QS. AL-An‟am: 

99). 

 

Ayat di atas menyatakan kata “mutarakiban” dimana susunan kata ini, 

beririsan atau berasal dari kata “rakaba”. Kata “mutarakiban” pada ayat di 

atas diterjemahkan dengan “banyak”, yaitu tanaman yang menghijau tumbuh 

dengan banyak. Akad ganda dapat kita terjemahkan dengan akad yang lebih 

dari satu akad. 

Dengan demikian multi akad dalam istilah fikih yang merupakan 

terjemahan dari kata arab yaitu al-‟uqud al-murakkabah berarti akad ganda 

(rangkap) atau akad yang menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya 

sehingga menumpuk menjadi banyak lebih dari satu. 

Menurut Nazih Hammad multi akad adalah kesepakatan dua pihak 

untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih.44
  

Seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, 

muzara‟ah, sahraf (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah sehingga 

semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan 

kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hokum dari satu akad.” 

Sedangkan menurut Al-„Imrani, multi akad adalah himpunan beberapa 

akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik secara gabungan 

                                                           
44

 Yosi Aryanti, “Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif 

Fiqh Muamalah”, (Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 15, no. 2, Juli-Desember 2016), h.179. 



35 
 

maupun secara timbale balik sehingga seluruh hak dan kewajiban yang 

ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.45 

Jadi pengertian multi akad adalah kesepakatan dua pihak untuk 

melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya 

akad jual-beli dengan ijarah, akad jual beli dengan hibah dst, sedemikian 

sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak 

dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak dapat 

dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari 

satu akad. 

2. Hukum Multi Akad 

Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari 

akad-akad yang membangunnya. Seperti contoh akad bai‟ dan salaf yang 

secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi saw. Akan tetapi jika kedua 

akad itu berdiri sendiri-sendiri, maka baik akad bai‟ maupun salaf 

diperbolehkan. Begitu juga dengan menikahi dua wanita yang bersaudara 

sekaligus haram hukumnya, tetapi jika dinikahi satu-satu (tidak dimadu) 

hukumnya boleh. Artinya, hukum multi akad tidak bisa semata dilihat dari 

hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang 

membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram 

ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi.46 
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Dapat disimpulkan bahwa hukum dari multi akad belum tentu sama 

dengan hukum dari akad-akad yang membangunnya. Dengan kata lain, 

hukum akad-akad yang membangun tidak secara otomatis menjadi hukum 

dari multi akad. Meski ada multi akad yang diharamkan, namun prinsip dari 

multi akad ini adalah boleh dan hukum dari multi akad diqiyaskan dengan 

hukum akad yang membangunnya. Artinya setiap muamalat yang 

menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang 

membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada 

pembuatan model transaksi yang mengandung multi akad.
47

 

Mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama 

berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi 

akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. 

Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut membolehkan 

dan melarang. 

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, 

ulama Syafi‟iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan 

diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan 

bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan 

dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau 

membatalkannya.48 
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Menurut Ibnu Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat didunia 

adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, tiada yang 

haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang 

disyariatkan. Hukum asal dari syara‟ adalah bolehnya melakukan transaksi 

multi akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-

sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada 

dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi 

mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, 

kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku 

yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang 

telah disepakati.49 

Demikian pula dengan Ibn al-Qayyim, ia berpendapat bahwa hukum 

asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang 

oleh agama. Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad dan syarat 

yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan 

sebagai haram. Allah telah menjelaskan yang haram secara rinci, karenanya 

setiap akad yang dinyatakan haram harus jelas keharamannya seperti apa dan 

bagaimana. Tidaklah boleh mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah 

atau dimaafkan, begitu pula tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan 

oleh-Nya.50 Ulama Malikiyah melarang multi akad dari akad-akad yang 

berbeda hukumnya seperti antara akad qardh dengan ijarah karena akad 
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ijarah termasuk akad jual beli, yaitu jual beli jasa. Adapun hadits yang 

melarang multi akad, adalah sebagai berikut: 

Sebagaimana berdasarkan atas hadits yang diriwayatkan oleh Imam 

Malik: 

Artinya: Rasulullah SAW melarang pinjaman bersamaan dengan jual beli 

dan tidak (pula) dua syarat dalam satu transaksi. 

Artinya: Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu jual beli. 

 

3. Macam-macam Multi Akad 

Al-„Imrani membagi multi akad dalam lima macam, yaitu al-‟uqud al-

mutaqabilah, al-‟uqud al-mujtami‟ah, al-‟uqud al-mutanaqidhah wa al-

mutadhadah wa al-mutanafiyah, al-‟uqud al-mukhtalifah, al-‟uqud al- 

mutajanisah. Dari lima macam itu menurutnya, dua macam yang pertama; al-

‟uqud al-mutaqabilah, al-‟uqud al-mujtami‟ah, adalah multi akad yang umum 

dipakai.53 
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a. Akad Bergantung/Akad Bersyarat(al-‟Uqud al-Mutaqabilah) 

Al-Mutaqabilah menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan 

berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. 

Sedangkan yang dimaksud dengan al-‟uqud al-mutaqabilah adalah multi 

akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana 

kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua 

melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung 

dengan akad lainnya.54 

b. Akad Terkumpul (al-‟Uqud al–Mujtami‟ah) 

Al-‟uqud al-mujtami‟ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu 

akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti contoh 

“Saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain  

kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratu sribu”. Multi akad 

yang mujtami‟ah ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang 

memiliki akibat hukum berbeda didalam satu akad terhadap dua objek 

dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad 

terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang 

berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu 

yang sama atau waktu yang berbeda.55 
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c. Akad berlawanan (al-‟Uqud al-Mutanaqidhah wa al-Mutadhadah wa al- 

Mutanafiyah) 

Ketiga istilah al-mutanaqidhah, al-mutadhadah, al-mutanafiyah memiliki 

kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. 

Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. 

Mutanaqidhah mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh 

seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan 

dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu 

berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut mutanaqidhah, 

saling berlawanan. Dikatakan mutanaqidhah karena antara satu dengan 

yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan. 

d. Akad berbeda (al-‟Uqud al-Mukhtalifah) 

Yang dimaksud dengan multi akad yang mukhtalifah adalah terhimpunnya 

dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di 

antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum 

dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan 

waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad ijarah dan 

salam. Dalam salam, harga salam harus diserahkan pada saat akad (fi al-

majlis), sedangkan dalam ijarah, harga sewa tidak harus diserahkan pada 

saat akad. Perbedaan antara multi akad yang mukhtalifah dengan yang 

mutanaqidhah, mutadhadah, dan mutanafiyah terletak pada keberadaan 

akad masing-masing. Meskipun kata mukhtalifah lebih umum dan dapat 

meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam mukhtalifah meskipun 
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berbeda tetap dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan untuk kategori 

berbeda yang ketiga mengandung adanya saling meniadakan di antara 

akad-akad yang membangunnya. Dari pendapat ulama di atas disimpulkan 

bahwa multi akad yang mutanaqidhah, mutadhadah, dan mutanafiyah 

adalah akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad. Meski 

demikian pandangan ulama terhadap tiga bentuk multi akad tersebut tidak 

seragam. 

e. Akad sejenis (al-‟Uqud al-Mutajanisah) 

Al-‟uqud al-murakkabah al-mutajanisah adalah akad-akad yang mungkin 

dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi didalam hukum dan 

akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad 

seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti 

akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula 

terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.56 

4. Batasan dan Standar Multi Akad 

Para ulama yang membolehkan praktik multi akad bukan berarti 

membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh 

dilewati. Karena batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang. 

Di kalangan ulama, batasan-batasan ini ada yang disepakati dan 

diperselisihkan. Secara umum, batasan yang disepakati oleh para ulama 

adalah sebagai berikut: 
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a. Multi akad dilarang karena nash agama 

Dalam hadis, Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang 

dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli (ba‟i) dan pinjaman, dua akad jual 

beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi.57 Dalam 

sebuah hadis disebutkan. 

Artinya:“Rasulullah s.a.w. melarang jual beli dan pinjaman.” (HR Ahmad 

Dari Abu Hurairah r.a.,). 

Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya 

diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, 

maka hukum dari akad itu dilarang. Imam asy-Syafi‟i memberi contoh, jika  

seseorang hendak membeli rumah dengan harga seratus, dengan syarat dia 

meminjamkan kepadanya seratus, maka sebenarnya akad jual beli itu tidak 

jelas apakah dibayar dengan seratus atau lebih. Sehingga harga dari akad jual 

beli itu tidak jelas, karena seratus yang diterima adalah pinjaman („ariyah). 

Sehingga penggunaan manfaat dari seratus tidak jelas; apakah dari jual beli 

atau pinjaman. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad 

antara akad salaf (memberi pinjaman/qardh) dan jual beli, meskipun kedua 

akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun 

salaf dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjurumus kepada riba 

yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan (qardh) 

seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. 
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Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar 

mendapatkan bayaran dua ribu. Di sini ia memperoleh kelebihan dua ratus. 

Selain multi akad antara salaf dan jual beli yang diharamkan, ulama juga 

sepakat melarang multi akad antara berbagai jual beli dan qardh dalam satu 

transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk 

dihimpun dengan qardh dalam satu transaksi, seperti antara ijarah dan qardh, 

salam dan qardh, sharf dan qardh, dan sebagainya. Meski penggabungan 

qardh dan jual beli ini dilarang, namun menurut al-„Imrani tidak selamanya 

dilarang. Penghimpunan dua akad ini diperbolehkan apabila tidak ada syarat 

didalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui qardh. 

Seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu 

beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya padahal ia masih 

dalam rentang waktu qardh tersebut. Yang demikian hukumnya boleh. 

Sedangkan larangan penghimpunan dua akad jual beli dalam satu akad jual 

beli didasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi:  

Artinya: “Dari AbuHurairah, berkata: “Rasulullah s.a.w.melarang dua jual 

beli dalam satu jualbeli”. (HR Malik). 

b. Multi akad sebagai hilah ribawi 

Multi akad yang menjadi hilah ribawi dapat terjadi melalui kesepakatan 

jual beli „inah atau sebaliknya dan hilah riba fadhl. 
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1) Al-„inah 

Contoh „inah yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga 

seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali 

kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Pada transaksi 

ini seolah ada dua akad jual beli, padahal nyatanya merupakan hilah 

riba dalam pinjaman (qardh), karena objek akad semu dan tidak faktual 

dalam akad ini. Sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang 

ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini. Ibn al-Qayyim 

menjelaskan bahwa agama menetapkan seseorang yang memberikan 

qardh (pinjaman) agar tidak berharap dananya kembali kecuali 

sejumlah qardh yang diberikan, dan dilarang menetapkan tambahan atas 

qardh baik dengan hilah atau lainnya. Demikian pula dengan jual beli  

disyariatkan bagi orang yang mengharapkan memberikan kepemilikan 

barang dan mendapatkan harganya, dan dilarang bagi yang bertujuan 

riba fadhl atau riba nasa„, bukan bertujuan pada harga dan barang. 

Demikian pula dengan transaksi kebalikan „inah juga diharamkan. 

Seperti seseorang menjual sesuatu dengan harga delapan puluh tunai 

dengan syarat ia membelinya kembali dengan harga seratus tidak. 

Transaksi seperti ini telah menyebabkan adanya riba.58 

2) Hilah riba fadhl 

Hal ini terjadi apabila seseorang menjual sejumlah (misalnya 2 kg 

beras) harta ribawi dengan sejumlah harga (misalnya Rp 10.000) 
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dengan syarat bahwa ia – dengan harga yang sama (Rp 10.000)- harus 

membeli dari pembeli tadi sejumlah harta ribawi sejenis yang kadarnya 

lebih banyak (misalnya 3 kilogram) atau lebih sedikit (misalnya 1 

kilogram). Transaksi seperti ini adalah model hilah riba fadhl yang 

diharamkan. Transaksi seperti ini dilarang didasarkan atas peristiwa 

pada zaman Nabi dimana para penduduk Khaibar melakukan transaksi 

kurma kualitas sempurna satu kilo dengan kurma kualitas rendah dua 

kilo, dua kilo dengan tiga kilo dan seterusnya. Praktik seperti ini 

dilarang Nabi s.a.w., dan beliau mengatakan agar ketika menjual kurma 

kualitas rendah dibayar dengan harga sendiri, begitu pula ketika 

membeli kurma kualitas sempurna juga dengan harga sendiri. Maksud 

hadis di atas, menurut Ibn al-Qayyim, adalah akad jual beli pertama 

dengan kedua harus dipisah. Jual beli kedua bukanlah menjadi syarat 

sempurnanya jual beli pertama, melainkan berdiri sendiri. Hadis di atas 

ditujukan agar dua akad itu dipisah, tidak saling berhubungan, apalagi 

saling bergantung satu dengan lainnya.59 

c. Multi akad menyebabkan jatuh ke riba 

Setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba, 

hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. 

Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun 
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membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi 

dilarang.60 Hal ini terjadi pada contoh sebagai berikut: 

1) Multi akad antara akad salaf dan jual beli 

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa Nabi melarang multi akad antara 

akad jual beli dan salaf. Larangan ini disebabkan karena upaya 

mencegah (sadd adz-dzari‟ah) jatuh kepada yang diharamkan berupa 

transaksi ribawi. Jumhur ulama melarang praktik multi akad ini, yakni 

terjadinya penghimpunan akad jual beli (mu‟awadhah) dengan 

pinjaman (qardh) apabila dipersyaratkan.61 Jika transaksi multi akad ini 

terjadi secara tidak disengaja diperbolehkan karena tidak adanya 

rencana untuk melakukan qardh yang mengandung riba.62 

2) Multi akad antara qardh dan hibah kepada pemberi pinjaman (muqridh) 

Ulama sepakat mengharamkan qardh yang dibarengi dengan 

persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya. Seperti contoh, 

seseorang meminjamkan (memberikan utang) suatu harta kepada orang 

lain, dengan syarat ia menempati rumah penerima pinjaman 

(muqtaridh), atau muqtaridh memberi hadiah kepada pemberi 

pinjaman, atau memberi tambahan kuantitas atau kualitas objek qardh 

saat mengembalikan. Transaksi seperti ini dilarang karena mengandung 

unsur riba. Apabila transaksi pinjam meminjam ini kemudian disertai 
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hadiah atau kelebihan, tetapi dilakukan sendiri secara sukarela oleh 

orang yang diberipinjaman, tanpa ada syarat dan kesepakatan 

sebelumnya hukumnya halal, karena tidak mengandung unsur riba 

didalamnya.63 

d. Multi akad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak 

belakang atau berlawanan 

Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multi akad antara akad-akad 

yang berbeda ketentuan hukumnya dan atau akibat hukumnya saling 

berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi 

menggabungkan akad salaf dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum 

yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan 

nuansa dan upaya perhitungan untung-rugi, sedangkan salaf adalah kegiatan 

sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta 

tujuan mulia. Karena itu, ulama Malikiyah melarang multi akad dari akad-

akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan ju‟alah, sharf, 

musaqah, syirkah, qiradh, atau nikah. Meski demikian, sebagian ulama 

Malikiyah dan mayoritas ulama non-Malikiyah membolehkan multi akad 

jenis ini. Mereka beralasan perbedaan hukum dua akad tidak menyebabkan 

hilangnya keabsahan akad. Dari dua pendapat ini, pendapat yang 

membolehkan multi akad jenis ini adalah pendapat yang unggul. Larangan 

multi akad ini karena penghimpunan dua akad yang berbeda dalam syarat 

dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil. Hal ini 
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terjadi karena dua akad untuk satu objek dan satu waktu, sementara 

hukumnya berbeda. Sebagai contoh tergabungnya antara akad 

menghibahkan sesuatu dan menjualnya. Akad-akad yang berlawanan 

(mutadhadah) inilah yang dilarang dihimpun dalam satu transaksi.64 

C. Gadai Dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Gadai 

Dalam fikih muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan barang 

jaminan yang disebut ar-rahn, yaitu menyimpan suatu barang sebagai 

tanggungan utang.
65

 

Gadai menurut bahasa arab adalah Rahn yang artinya tetap dan lestari, 

dan dinamakan juga al-habsu artinya penahanan. Seperti dikatakan 

“Ni‟matun Rahinah” yang artinya karunia yang tetap dan lestari.
66

 Secara 

bahasa kata ar-rahn berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi 

sebagai pengikat utang” dan ada pula yang menjelaskan bahwa rahn adalah 

terkurung atau terjerat.
67

  

Adapun menurut pengertian syara‟, yang dimaksud dengan gadai 

adalah menjadikan sesuatu benda yang mempunyai nilai harta menurut 

pandangan syara‟ sebagai jaminan atas utang
68

, sehingga orang yang 
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bersangkutan boleh mengambil utang atau boleh mengambil sebagian 

(manfaat) atas barang yang dijadikan jaminan itu.
69

 

Sedangkan definisi ar-rahn menurut istilah adalah: 

Artinya: menjadikan benda yang bernilai harta dalam pandangan syara‟ 

sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk melunasi utang dari 

harta itu atau sebagainya.
70

 

Wahbah al-Zuhaili mengemukakan definisi yang tidak berbeda ar-rahn 

adalah: 

Artinya: Menahan hak milik yang dapat dijadikan pelunas utang, artinya 

menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan 

syara‟ untuk kepercayaan suatu utang sehingga memungkinkan mengambil 

seluruh atau sebagian dari benda itu.
71

 

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan rahn adalah 

sebagai berikut: 
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a. Menurut Ulama Syafi‟iyah 

“Menjadikan suatu benda sebagai  jaminan hutang yang di jadikan  

pembayaran ketika berhalangan dalam membayar utang”.
72

 Ulama 

Syafi‟iyah mendefinisikan akad ar-rahn seperti berikut, yaitu 

menjadikan barang sebagai jaminan utang yang digunakan untuk 

membayar utang gadai tersebut ketika pihak yang berhutang tidak bisa 

membayar.. Kalimat, “menjadikan suatu benda” mengandung makna 

bahwa kemanfaatan tidak bisa di jadikan sebagai sesuatu yang 

digadaikan, karena kemanfaatan sifatnya habis dan rusak, oleh karena 

itu tidak bisa di jadikan sebagai jaminan.
73

 

b. Menurut Ulama Malikiyyah 

Ulama Malikiyyah mendefinisikan ar-rahn sebagai sesuatu yang 

mutamawwal (berbentuk harta dan memiliki nilai) yang diambil dari 

pemiliknya untuk dijadikan watsiiqah (penjamin) utang  yang lazim. 

Maksudnya adalah suatu akad atau kesepakatan mengambil sesuatu dari 

harta berbentuk al-Ain (barang yang hartanya berbentuk) seperti harta 

yang tidak bergerak seperti tanah dan rumah, juga seperti hewan dan 

barang komoditi, atau hal-hal yang dapat dimanfaatkan lainya misalnya 

seperti tenaga keahlian namun dengan syarat yang harus jelas dan 

ditentukan masanya. 
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c. Menurut Ulama Hanafiyah 

Ulama Hanafiyah mendefinisikan ar-rahn yaitu menjadikan sesuatu 

barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan 

sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun 

sebagian. 

d. Menurut Ulama Hanabillah 

Ulama Hanabillah mendefinisikan ar-rahn yaitu harta yang dijadikan 

sebagai jaminan utang gadai yang ketika pihak yang menanggung 

hutang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut terbayar dengan 

menggunakan harta hasil penjualan harta yang dijadikan jaminan utang 

gadai. 

Berdasarkan beberapa pendapat tentang gadai yang telah dikemukakan 

di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gadai (rahn) adalah menahan barang 

jaminan yang bernilai harta milik rahin (peminjam) yang dijadikan sebagai 

jaminan atas pinjaman yang diterimanya, sehingga pihak murtahin (yang 

menahan) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau 

sebagian piutangnya dari barang gadai yang dijadikan sebagai jaminan, 

apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat melunasi utang pada waktu 

yang telah disepakati, barang jaminan dijual dan di bayarkan utang dan jika 

dalam penjualan barang jaminan ada kelebihan maka wajib dikembalikan 

kepada pemiliknya. 
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2. Dasar Hukum Gadai 

Para ulama fikih mengemukakan bahwa menggadaikan barang boleh 

hukumnya baik di dalam hadlar (kampung) maupun di dalam perjalanan, 

hukum ini disepakati oleh umum mujtahidin.
74

 Akad rahn diperbolehkan 

oleh syara‟ dengan berbagai dalil  al-Qur‟an, As-Sunnah dan Ijma‟: 

a. Al-Qur‟an 

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 283, yaitu :  

          

               

         

Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan 

seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. 

Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang 

di percayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah dia 

bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan 

kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya 

kotor (berdosa). Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan). 

 

 

Berdasarkan ayat di atas, sudah jelas bahwa gadai merupakan suatu 

yang diperbolehkan dalam Islam sebagai bagian dari muamalah. Bahkan 

Syari‟at Islam mengajarkan kepada umatnya supaya tolong-menolong dalam 

kebaikan, seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT :  
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Artinya: “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. (QS. AL-Maidah ayat 2).
76

 

b. As-Sunnah 

Dalil diperbolehkannya ar-rahn selain telah disebutkan di dalam al-

Qur‟an, juga dapat berlandaskan pada Sunnah Rasul yang berfungsi sebagai 

penjelas dan pendapat di perbolehkannya ar-rahn yang terdapat di dalam al-

Qur‟an.  

Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya ketika sedang dalam 

perjalanan, seperti di jelaskan dalam hadits  Aisyah r.a yang diriwayatkan 

oleh Imam Muslim, yang berbunyi: 

Artinya: “Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah SAW membeli makanan dari 

seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya sebagai jaminan”, 

(H.R.Muslim). 
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Berdasarkan hadist di atas, dapat dipahami bahwa Islam tidak 

membeda-bedakan antara orang muslim dan non muslim dalam bidang 

muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar hutangnya 

sekalipun kepada non muslim. Para ulama telah sepakat bahwa gadai itu 

diperbolehkan. Mereka tidak mempertentangkan kebolehanya, demikian 

pula landasan hukumnya. Jumhur ulama berpendapat disyariatkanya gadai 

dalam waktu tidak bepergian dan waktu bepergian, berargumentsai kepada 

perbuatan Rasulullah saw, terhadap orang Yahudi di Madinah.
78

 

c. Ijma   

Dasar hukum  ar-rahn sealain atas dasar firman Allah SWT dan Hadis 

Nabi, rahn juga dituliskan atas dasar ijma. Jumhur ulama telah sepakat 

bahwa status hukum gadai (ar-rahn) diperbolehkan dalam bermuamalah.
79

 

Rahn dapat dilakukan baik dalam bepergian (safar) maupun tidak dalam 

safar. 
80

 

Ijma ini berlandaskan pada al-Qur‟an surah al-Baqarah ayat 283 dan 

hadits yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim tentang kisah nabi 

Muhammad SAW, beliau menggadaikan baju besinya kepada seorang 

yahudi untuk mendapatkan makanan. 
81
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d. Fatwa Dewan Nasional 

Adapun Fatwa Dewan Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 26 

Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang 

sebagai jaminan hutang dalambentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1) Ketentuan umum:
82

 

a) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan 

marhun (barang) sampai semua hutang rahin (yang menyerahkan 

barang) dilunasi. 

b) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada 

prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin 

kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan 

pemanfaatanya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan 

perawatanya. 

c) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi 

kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, 

sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi 

kewajiban rahin. 

d) Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh 

ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 

e) Penjualan marhun . 
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f) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin 

untuk segera melunasi hutangnya. 

g) Apabila rahin tetap tidak melunasi hutangnya, maka marhun 

dijual paksa/dieksekusi. 

h) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya 

pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya 

penjualan. 

i) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan 

kekurangannya menjadi kewajiban rahin. 

2) Ketentuan penutup
83

 

a) Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibanya atau 

jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka 

penyelesaianya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari‟ah 

setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah. 

b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika 

kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan 

disempurnakan sebagaimana mestinya. 

3. Rukun dan Syarat Gadai 

a. Rukun Gadai  

Kesepakatan dalam perjanjian penggadaian suatu barang sangat terkait 

dengan akad sebelumnya, yakni akad pinjam meminjam atau utang-piutang, 

karena tidak akan terjadi dan tidak ada alasan lain seseorang menggadaikan 
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barang atau bendanya jika tidak terdapat utang yang dimilikinya.
84

 Utang-

piutang sendiri hukumnya adalah mubah bagi orang yang berutang dan 

sunnah bagi yang mengutangi karena sifatnya menolong sesama. Hukum ini 

bisa menjadi wajib ketika orang yang berutang benar-benar sangat 

membutuhkannya.
85

 

Ulama fikih berbeda pendapat dalam menentukan rukun rahn. Adapun 

menurut jumhur ulama rukun rahn memiliki empat unsur, yaitu :  

1) sighat (lafal ijab dan qabul), adalah kesepakatan antara rahin dan 

murtahin dalam melakukan transaksi gadai.  

2) Ar-rahin dan Al-murtahin, Ar-rahin (orang yang menggadaikan) 

yaitu orang yang telah dewasa, berakal dan bisa dipercaya. Al-

murtahin (yang menerima gadai) yaitu orang, bank, dan lembaga 

yang dipercaya oleh pihak rahin untuk memperoleh modal dengan 

barang jaminan (gadai). 

3) Al-marhun, (harta yang dijadikan agunan) yaitu barang yang 

dijadikan jaminan oleh rahin untuk mendapatkan modal. 

4) Al-marhun bih. (hutang) yaitu sejumlah dana yang diperoleh rahin 

dari murtahin atas dasar besarnya tafsiran marhun
86
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b. Syarat Gadai 

1) Persyaratan aqid 

Kedua orang yang akan melakukan akad harus memenuhi kriteria al-

ahliyah. Menurut ulama Syafi‟iyah ahliyah adalah orang yang telah 

sah untuk melakukan jual beli, yakni berakal dan mumayyiz, tetapi 

tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang 

sudah mumayyiz, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari 

walinya diperbolehkan melakukakn rahn. Cakap bertindak menurut 

hukum artinya pihak-pihak yang melakukan akad gadai cakap 

menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak rahin dan 

murtahin cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan 

aqil baligh, berakal sehat, dan mampu melakukan akad.
87

 

2) Syarat Shighat 

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa shighat dalam rahn tidak 

boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena, 

sebab rahn jual-beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut 

batal dan rahn tetap sah. Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, 

syarat dalam rahn ada yang sahih dan yang rusak. Ulama Syafi‟iyah 

berpendapat bahwa syarat dalam rahn ada tiga yaitu; 

a) Syarat sahih, seperti mensyaratkan agar murtahin cepat 

membayar sehingga jaminan tidak disita. 
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b) Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti 

mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminannya diberi 

makanan tertentu syarat seperti itu batal, tetapi akadnya sah. 

c) Syarat yang merusak akad, seperti yang mensyaratkan sesuatu 

yang akan merugikan murtahin. 

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa syarat rahn terbagi menjadi 

dua, yaitu rahn sahih dan rahn fasid. Rahn fasid adalah rahn yang di 

dalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan 

kebutuhan atau dipanglingkan pada sesuatu yang haram, seperti 

mensyaratkan barang harus berada di bawah tanggung jawab rahin. 

3) Syarat Marhun Bih (utang) 

Marhun bih adalah hak yang diberikan ketika melakukan akad rahn. 

Rachmat Syafe‟i  memberikan beberapa syarat hutang atau al-

marhun bih yang harus dipenuhi, yaitu :
88

 

a) Marhun bih (hendaklah barang yang wajib diserahkan). Menurut 

ulama selain Hanafiyah, marhun bih hendaklah berupa utang 

yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, 

baik berupa uang ataupun berbentuk benda. 

b) Marhun bih (memungkinkan dapat dibayarkan). Jika marhun bih 

tidak dapat dibayarkan, ar-rahn menjadi tidak sah, sebab 

menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkannya ar-rahn. 
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c) Hak atas marhun bih harus jelas. Dengan demikian tidak boleh 

memberikan dua marhun bih tanpa dijelaskan hutang mana yang 

menjadi barang gadai. 

4) Syarat Marhun 

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh rahin. Para 

ulama fiqih sepakat mensyaratkan marhun sebagaimana persyaratan 

barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk 

memnuhi hak murtahin. Maka syarat marhun menurut ulama fikih 

antara lain :
89

 

a) Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan 

utang. 

b) Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan, 

karenanya khamr tidak boleh dijadikan barang jaminan, 

disebabkan khamr tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat 

dalam Islam. 

c) Barang jaminan itu jelas dan tertentu. 

d) Agunan itu milik sah orang yang berutang. 

e) Barang jaminan itu tidak terkait dengan orang lain. 

f) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran 

dalam beberapa tempat. 

g) Barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun 

manfaatnya. 
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4. Akad Gadai 

Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu 

yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang 

disyariatkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam 

pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya 

sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.
90

 

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam akad rahn, 

diantaranya sebagai berikut:
91

 

a. Akad rahn adalah akad tabarru‟ 

Gadai merupakan salah satu akad tabarru‟ (kebajikan). Sebab, 

pinjaman yang diberikan oleh murtahin tidak dihadapkan dengan 

sesuatu yang lain. 

b. Hak dalam gadai bersifat menyeluruh 

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa rahin berkaitan dengan 

keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian lainnya, yaitu 

jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu kemudian ia 

melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai tetap di tangan 

penerima gadai sampai orang yang menggadaikan itu melunasi 

hutangnya. 

c. Musnahnya barang gadai 

Menurut pendapat ulama Imam Abu Hanifah dan mayoritas ulama, 

mereka berpendapat bahwa musnahnya barang gadai ditanggung oleh 
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penerima gadai. Alasannya, bahwa barang gadai itu merupakan 

jaminan utang sehingga bila barang tersebut musnah, maka kewajiban 

melunasi hutang menjadi musnah juga. 

d. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo 

Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal ini sesuai 

dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu sebagai 

kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang 

berutang tidak sanggup membayar utangnya. Karena itu, barang gadai 

dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakilkan 

penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya. 

e. Pemeliharaan gadai 

Pemeliharaan dan penguasaan terhadap barang yang digadaikan pada 

garis besarnya disepakati sebagai syarat gadai. 

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai 

a. Hak dan Kewajiban Murtahin (penerima gadai) 

1) Hak Murtahin 

a) Penerima gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat 

memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan 

harta benda gadai (marhun) dapat digunakan untuk melunasi 

pinjaman (marhun bih) dan sisanya dikembalikan kepada rahin. 

b) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang 

telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai 

(marhun). 
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c) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai 

berhak menahan harta benda yang diserahkan oleh pemeberi 

gadai (rahin).
92

 

2) Kewajiban Murtahin (penerima gadai)
93

 

a) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya 

harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaianya. 

b) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk 

kepentingan pribadinya. 

c) Penerima gadai berkewajiban mengembalikan barang gadai 

kepada pemberi gadai jika utangnya telah dilunasi. 

b. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai 

1) Hak rahin (pemberi gadai) 

a) Pemberi gadai (rahin) berhak mendapatkan pengembalian harta 

benda yang digadaikan sesudah melunasi pinjaman hutangnya. 

b) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan 

dan/hilangnya harta  benda yang digadaikan, bila hal itu 

disebabkan oleh kelalaian penerima gadai. 

c) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda 

gadai sesudah dikurangi siaya pinjaman dan biaya-biaya lainya. 
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d) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai 

apabila penerima gadai diketahui menyalah gunakan harta benda 

gadaianya. 

2) Kewajiban Rahin (pemberi gadai) 

a) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah 

diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, 

termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai. 

b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda 

gadaianya, bila dalam hal jangka waktu yang telah ditentukan 

pemb eri gadai tidak dapat melunasi uang pinjamanya. 
94

 

6. Pemanfaatan Barang Gadai 

Hakikat akad ar-rahn dalam Islam adalah akad tabarru‟, yakni akad 

yang dilaksanakan tanpa ada imbalan dan tujuanya hanya sekedar tolong-

menolong. Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang, 

bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu demikian keadaanya, 

maka yang memegang gadaian (murtahin) tidak boleh memanfaatkan barang 

yang digadaikan sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (rahin). 

Menurut Sayyid Syabiq, Tindakan memanfaatkan barang gadaian adalah 

tidakak ubahnya qiradh ysng mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk qiradh 

yang mengalirkan manfaat adalah riba.
95

  

Berkaitan dengan barang gadaian, maka terjadi perbedaan pendapat di 

kalangan ulama mengenai siapa yang berhak memanfaatkan barang gadaian 
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yang dijadikan jaminan atas utang, apakah pihak yang menggadaikan 

(rahin) atau penerima gadai (murtahin). 

Terkait pemanfaatan barang gadaian oleh orang yang menggadaikan 

(rahin), ada dua pendapat dari kalangan ulama. Mayoritas ulama, selain 

ulama Syafi‟iyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh 

memanfaatkan barang gadaian. Sementara kalangan Syafi‟iyah 

memperbolehkan pihak yang menggadaikan memanfaatkan barang gadaian 

selama tidak menyebabkan nilai barang berkurang, akan tetapi jika 

menyebabkan nilai barang jaminan berkurang maka rahin harus meminta 

izin kepada murtahin. 

a. Rahin yang memanfaatkan marhun 

1) Kalangan ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa pihak yang 

menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang yang telah 

digadaikanya, apa pun jenis dan bentuk barang tersebut, baik 

kendaraan, tempat tinggal dan lainya, kecuali penerima gadai 

mengizinkanya. Hal ini juga berlaku bagi penerima gadai, dia tidak 

diperbolehkan memanfaatkan barang gadai atau jaminan kecuali 

diizinkan oleh pihak yang menggadaikan. Argumentasi kalangan 

Hanafiyah, karena hak menahan barang tersebut berada di tangan 

penerima gadai. 

2) Kalangan Hanbaliyah berpendapat senada dengan kalangan Hanafiyah. 

Mereka tidak memperbolehkan bagi pihak yang menggadaikan untuk 

memanfaatkan barang gadai, kecuali seizin pihak penerima gadai. 
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Karena barang gadaian pada dasarnya sedang dalam penahanan di 

tangan penerima gadai, maka pemilik barang atau pihak yang 

menggadaikan tidak boleh memanfaatkanya. 

3) Kalangan Malikiyah berpendapat bahwa bagi pihak yang 

menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian, meskipun 

pihak penerima gadai mengizinkannya. Izin yang diberikan pihak 

penerima gadai itu membatalkan gadai. Karena barang jaminan 

tersebut berstatus sebagai jaminan utang, tidak lagi hak pemilik secara 

penuh.
96

 

4) Ulama Syafi‟iyah mengemukakan pendapat yang lebih longgar dari 

pendapat ulama Hanafiyah dan Hanabilah, karena apabila pemilik 

barang itu ingin memanfaatkan al-marhun, tidak perlu ada izin dari 

pemegang al-marhun. Alasanya, barang itu adalah miliknya dan 

seorang pemilik tidak boleh dihalang-halangi untuk memanfaatkan hak 

miliknya. Akan tetapi, pemanfaatan al-marhun tidak boleh merusak 

barang itu, baik kualitas maupun kuantitasnya. Oleh sebab itu, apabila 

terjadi kerusakan pada barang itu ketika dimanfaatkan pemiliknya, 

maka pemilik bertanggung jawab untuk itu.
97

 

Murtahin tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian kecuali 

bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diambil air 

susunya. Murtahin boleh menggunakan dan mengambil air susu hewan 

apabila ia memberikan nafkah (memelihara hewan). Tentunya, 
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pemenfaatan marhun sesuai dengan besarnya nafkah yang dikeluarkan 

dan memerhatikan keadilan. 

b. Murtahin yang memanfaatkan marhun 

Masalah yang kedua adalah mengenai pemanfaatan barang gadai oleh 

penerima gadai, dijelaskan sebagai berikut: 

1) Jumhur ulama selain Hanabilah berpendapat tidak ada hak bagi 

murtahin untuk memanfaatkan sesuatu dari akad ar-rahn. Ulama 

Hanafiyah berpendapat murtahin tidak boleh memanfaatkan marhun 

baik cara menggunakan, mengendarai. Minum susu, atau mendiami 

rumah yang digadaikan, kecuali atas izin rahin. Karena murtahin 

hanya berhak menahan barang gadai tidak untuk memanfaatkan. 

Murtahin tidak berhak memanfaatkan barang yang digadaikan 

sekalipun diizinkan oleh rahin. Marhun hanya berfungsi sebagai tausiq 

bi addayn, sedangkan manfaatnya tetap menjadi hak rahin. Jika ia 

memanfaatkan, kemudian barang rusak maka murtahin 

menanggungnya. Apabila rahin mengizinkan murtahin memanfaatkan 

marhun maka murtahin boleh memanfaatkannya secara mutlak 

menurut sebagian ulama Hanafiyah. Akan tetapi sebagian yang lainya 

melarang karena itu adalah riba. Keizinan dan kerelaan tidak 

menghalalkan riba. Memanfaatkan barang gadaian sama dengan qardh 

yang menguntungkan dan setiap bentuk qardh yang menguntungkan 

adalah riba. Jika disyaratkan kepada rahin untuk memanfaatkan barang 

ketika akad, maka akad tersebut diharamkan karena itu adalah riba, 
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setiap utang yang mendatangkan manfaat maka itu adalah riba. Jika 

tidak disyaratkan pada waktu akad dibolehkan karena itu adalah akad 

tabarru‟ dari rahin kepada murtahin. Ibn Nujaim seperti yang dikutip 

Wahbah al-Zyhaily mengharamkan murtahin memanfaatkan ar-rahn. 

2) Ulama Malikiyyah berpendapat, apabila rahin mengizinkan murtahin 

untuk memanfaatkan marhun atau murtahin mensyaratkan untuk 

memanfaatkan marhun hal itu tidak dibolehkan jika itu berupa utang 

yang timbul dari jual beli yang dilunasi sampai waktu yang ditentukan. 

Akan tetapi, ulama Malikiyyah tidak membolehkan jika utang itu 

berupa qardh karena qardh mendatangkan manfaat tidak boleh.
98

 Para 

ulama fiqh menyatakan bahwa apabila ketika berlangsungnya akad 

kedua belah pihak menetapkan syarat bahwa kedua belah pihak boleh 

memanfaatkan marhun, maka akad rahn itu dianggap tidak sah, karena 

hal ini dianggap bertentangan dengan tabiat akad rahn itu sendiri.
99

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa baik 

penerima gadai ataupun pemberi gadai tidak boleh mengambil manfaat dari 

barang yang dijadikan jaminan gadai (barang gadaian). Jika dilakukan tidak 

atau tanpa meminta izin terlebih dahulu, baik pihak rahin (yang 

menggadaikan) ataupun murtahin (yang menggadaikan). 
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7. Berakhirnya akad gadai 

Rahn dipandang habis dengan beberapa keadaan seperti membebaskan 

utang, hibah, membayar utang, dan lain yang akan dijelaskan dibawah ini: 

a. Borg Diserahkan Kepada Pemiliknya 

Jumhur ulama selain Hanafiyah memandang habis rahn jika murtahin 

menyerahkan borg kepada pemiliknya (rahin) sebab borg merupakan 

jaminan utang. Jika borg diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu, 

dipandang habis pula rahn jika murtahin meminjamkan borg kepada rahn 

atau kepada orang lain atas seizin rahin.
100

 

b. Marhun dijual dengan perintah hakim atas pemintaan murtahin 

Apabila marhun dijual dan utang yang ada dilunasi dengan harga hasil 

penjualan tersebut, maka akad rahn selesai dan berakhir. Jika penjualan 

marhun atas dasar kesadaran rahin sendiri atas izin murtahin, maka jika 

penjualan tersebut berlansung setelah jatuhnya tempo pelunasan utang, 

maka harga hasil penjualan tersebut terikat dengan hak murtahin. Namun 

jika berlansung sebelum jatuhnya tempo pelunasan hutang yang ada, maka 

menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, harga hasil penjualan 

tersebut juga terikat dengan hak murtahin dan menjadi marhun 

menggantikan marhun yang dijual. Karena rahin menjual marhun atas 

seizin murtahin, maka haknya ditetapkan dalam harga hasil penjualan 

tersebut, sama seperti jika seandainya hutang yang ada telah jatuh tempo. 

Sementara itu, ulama Malikiyah, Ulama Syafi‟iyah dan Ulama Hanabilah 
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berpendapat bahwa akad rahn yang ada batal dengan dijualnya marhun 

dan rahin tidak berkewajiban memberi ganti dengan gadaian yang lain, 

sehingga hutang yang ada menjadi barang tanpa gadaian.
101

 

Rahn akan habis jika hakim memaksa rahin untuk menjual borg, atau 

hakim menjualnya jika rahin menolak. 

1) Rahin telah membayar utangnya 

Apabila rahin telah melunasi seluruh utangnya, maka akad rahn secara 

otomatis telah selesai dan berakhir. 

2) Pembebasan Utang 

Pembebasan utang dalam bentuk apa saja, menandakan habisnya rahn 

meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain. 

3) Pembatalan Rahn dari Pihak Murtahin 

Rahn dipandang habis jika murtahin membatalkan rahn meskipun tanpa 

seizin rahin. Sebaliknya, dipandang tidak batal jika pihak rahin yang 

membatalkanya. 

4) Rahin Meninggal 

Para ulama berbeda pendapat dalam hal meninggalnya salah satu pihak 

yang berakad. 
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BAB III 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Desa Wana 

1. Sejarah Desa Wana 

Desa Wana menurut informasi dari Tetua Desa, terbentuknya Desa 

Wana di kala itu ada seorang yang datang pertama kali dengan dalih 

Ngumbulan dan mereka bekerja sebagai penyadap Damar beserta 

keluarganya. 

Meraka datang dari Desa Alam Meneng yang sekarang disebut Batu 

Badak, orang tersebut bernama Pengiran Iro Kesumo kira-kara pada tahaun + 

1600 sebelum jajahan Belanda. 

Dari tahun + 1600 – 1818 belum ada nama Desa tersebut dan pada 

tahun 1818 Desa tersebut diberi nama Bumi Agung dengan pengertian Tanah 

Yang Subur yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama : 

Tabel 1 

Nama-nama mantan Kepala Desa atau Lurah yang pernah memimpin 

dikelurahan Desa Wana: 

No.  Nama Tahun 

1.  Temenggung Serengo Nato 1818 – 1830 

2.  Ngebihi Niti Negaro 1830 – 1843 

3.  Kriyo Jayo Kesumo p 1843 -1853 

4.  Pengiran Natu Yudo 1853 – 1866 

71 
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5.  Besawik 1866 – 1891 

6.  Hi. Jamaludin 1891 – 1898 

7.  Pengiran Paksi 1898 – 1910 

8.  Hi. Muhamad Saleh 1910 – 1917 

9.  Hi. Ibrahim 1917 – 1921 

10.  Keriyo Majid 1921 – 1924 

11.  Minak Batin 1924 – 1932 

12.  Dalem Pesirah 1932 – 1940 

13.  Tekelai Ratu  1940 – 1944 

  14.   A. Wahid ( Raden Pengantin) 1944 – 1952 

  15. Pengiran Rajo Pandai 1952 – 1957 

  16.  Abdullah Nuri (Pn. Tanggem Ghayo)  1957 – 1968 

  17.  Yahya Sukri 1968 – 1969 

  18.  M. Yasin (pejabat sementara) 1969 – 1970 

  19.  Abdullah Nuri  (Pn. Tanggem Ghayo) 1970 – 1979 

  20.  Abdullah Nuri  (Pn. Tanggem Ghayo) 1979 – 1988 

  21. Syamsuddin (Minak Jayo Seketiko) 1988 – 1998 

  22. Husin – Pjs (Pn. Kepalo Mudo) 1998 – 1999 

  23. Syamsuddin (Minak Jayo Seketiko) 1999 – 2007 

  24. Mansur – Pjs (Pn. Gedung Mas) Juli 2007 – Des. 2007 

  25. Muhsinin AN (Temenggung. Rajo 

Kesumo) 

2008 – sekarang 

Sumber: Monografi Kelurahan, tahun 2017. 
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Catatan : 

Silsilah Desa ini baru diberi nama sekitar tahun 1843 dengan sebutan 

Wano karena dibelakang Desa ini terdapat sebuah pohon yang diberi nama 

dengan sebutan Pohon Sano, dan pohon tersebut hangus terbakar pada tahun 

1960. 

Demikian ringkasan Sejarah tentang asal usul berdirinya Desa Wana 

yang kami buat, apabila ada kekeliruan dan kekurangan dalam kami 

menyusun ini kami mohon maaf dan kelak dapat diperbaiki sebagaimana 

mestinya. 

2. Keadaan Geografis Desa 

Desa Wana merupakan salah satu dari tujuh (7) desa inti masyarakat 

Lampung Melinting, sekaligus merupakan salah satu dari enam (6) desa 

pewaris kebudayaan asli keratuan Melinting yang terletak 0 km dari wilayah 

pusat pemerintahan kecamatan. Desa Wana memiliki luas wilayah 4.050,64 

ha, dengan jumlah penduduk sekitar 10.000 jiwa dari sekitar 2.475 kepala 

keluarga , dengan mayoritas prefesi penduduknya adalah petani dan buruh 

tani. 

Tabel 2 

Batas secara administratif Kelurahan desa Wana 

NO. Batas Keterangan Batas 

1.  Sebelah Utara  berbatasan dengan Desa Sribhawono, Desa 

Waringinjaya Kecamatan Bandar Sribhawono. 
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2.  Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sumberhadi, Desa Itik 

Rendai, Kecamatan Melinting. 

3.  Sebelah Barat  berbatasan dengan Regester 38 Desa 

Majapahit. 

4.  Sebelah Timur  berbatasan dengan Desa Tanjung Aji, Desa 

Tebing, dan Desa Sumberhadi,  Kecamatan 

Melinting. 

Sumber: Monografi Kelurahan, tahun 2017. 

a. Kondisi Geografis 

1) Ketinggian tanah dari atas permukaan laut : + 1.700 mdl 

2) Curah Hujan     : 2.800 mm/tahun 

3) Keadaan Topografi     : Dataran Tinggi 

4) Suhu udara rata-rata    :28-32 
O
C 

b. Orbitasi 

1) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan   : 0 km 

2) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota Administratif : - km 

3) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten   : 65 km 

4) Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi   : 92 km 

5) Jarak dari Ibu Kota Negara     :…..km 

c. Iklim  

Iklim Desa Wana sebagaimana iklim Desa-Desa lain di wilayah 

Indonesia yaitu memiliki iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut 

berpengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Wana. 
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3. Keadaan Demografis Desa Wana 

a. Keadaan Sosial 

Jumlah penduduk Desa Wana sebanyak 2.470 KK, yaitu laki-laki 4.799 

jiwa dan perempuan sebanyak 4.549 jiwa. Sehingga jumlah keseluruhan laki-

laki dengan perempuan sebanyak 9.384 jiwa. Adapun tingkat pendidikan 

dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 3 

Jumlah penduduk Desa Wana berdasarkan tingkat pendidikan 

1. PAUD 332         orang 

2. TK 452         orang 

3. SD 1.590      orang 

4. SMP / SLTP 4.517      orang 

5. SMU / SMA 551         orang 

6. Pondok Pesantren 231         orang 

7. Madrasah 127         orang 

8. Pendidikan Keagamaan 41           orang 

9. Akademi / D1-D3 252         orang 

10. Sarjana (S1-S2) 105        orang 

Sumber: Monografi Kelurahan, tahun 2017. 
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b. Keadaan Ekonomi 

1) Mata pencaharian penduduk 

Tabel 4 

Jumlah penduduk Desa Wana berdasarkan Mata pencaharian 

1. PNS 59         orang 

2. Wiraswasta 305       orang 

3. Tani 2.924    orang 

4. Pertukangan 183       orang 

5. Buruh tani 3.520    orang 

6. Pensiunan 8           orang 

7. Jasa 29         orang 

Sumber: Monografi Kelurahan, tahun 2017. 

2) Pola penggunaan tanah 

Penggunaan tanah di Desa Wana sebagian besar diperuntukan sebagai 

lahan pertanian. 

3) Pemilik ternak 

Jumlah ternak di Desa Wana adalah sebagai berikut: 

Tabel 5 

Jumlah ternak yang ada di Desa Wana 

1. Sapi  123 

2. Kambing 2.019 

3. Ayam 30.306 

Sumber: Monografi Kelurahan, tahun 2017. 
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4) Sarana dan Prasarana Desa 

Kondisi sarana dan prasarana Desa Wana secara garis besar adalah 

sebagai berikut: 

1.  Balai Desa 1 

2. PAUD 5 

3. TK 2 

4. SD 4 

5. SMP / SLTP 1 

6. SMU / SMA 1 

7. Madrasah 1 

8. Salon kecantikan 2 

9. Masjid 13 

10. Mushola 27 

11. Gereja 1 

12. Lapangan bola 2 

13. Lapangan volley 4 

14. Lapangan bulu tangkis 1 

15. Lapangan tenis meja 1 

16. Puskesmas 1 

17. Posyandu  17 

18. Pos Kamling 47 

20. Posko bencana hutan lindung 1 
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21. Makam  8 

Sumber: Monografi Kelurahan, tahun 2017. 

c. Kondisi Pemerintahan 

Desa Wana dikepalai 1 orang kepala Desa, 1 orang sekretasis, 4 orang 

kaur, 6 orang kasi, 10 kepala dusun, dan 59 ketua RT. 

d. Struktur organisasi pemerintahan Desa Wana 

Struktur pemerintahan desa Wana adalah sebagai berikut: 
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B. Pelaksanaan Perjanjian Dalam  Gadai Pohon Duku di Desa Wana 

Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur 

 

Masyarakat di Desa Wana merupakan masyarakat yang bermata 

pencaharian utama dibidang pertanian, baik itu ladang, persawahan, kebun 

dan lain sebagainya. Terjadinya transaksi gadai yang sebagian besar 

dilakukan oleh para petani yang membutuhkan uang dalam keadaan yang 

mendesak seperti biaya berobat, kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, 

membayar hutang, dan lain sebagainya. Sehingga mereka melakukan 

transaksi perjanjian gadai karna masyarakat bisa mendapatkan pinjaman uang 

yang mereka perlukan dengan mudah dan cepat. 

Masyarakat kebanyakan memilih meminjam uang kepada kerabat 

maupun tetangga dengan cara menggadaikan pohon duku yang mereka miliki 

dibandingkan untuk mengajukan pinjaman ke bank maupun rentenir, karena 

sistem perjanjian gadai yang dilaksanakan dalam masyarakat sangat mudah 

dan tidak membutuhkan persyaratan yang rumit, hanya dengan adanya 

kesepakatan antara kedua belah pihak dan keduanya saling menyetujui maka 

perjanjian gadai bisa langsung terjadi. 

Dalam praktik gadai yang terjadi di Desa Wana dilakukan dengan cara 

tradisional. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di daerah tersebut. 

dalam transaksi gadai ini diawali dengan adanya perjanjian. Seseorang yang 

membutuhkan uang mencari orang yang mau ataupun mampu untuk 

memberikannya pinjaman. Setelah keduanya sepakat maka pihak murtahin 

memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan kepada rahin. Biasanya 

transaksi perjanjian gadai yang dilakukan oleh kedua belah pihak terjadi 
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hanya secara lisan. Dari awal proses perjanjian gadai ini hingga berakhirnya 

perjanjian, pelunasan hutang mereka melakukannya hanya sendiri dan jika 

terdapat masalah maka diselesaikan sendiri oleh kedua belah pihak secara 

kekeluargaan.1 

Perjanjian gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Wana sudah 

seperti pada umunya. Dimana seorang rahin (penggadai) dengan seorang 

murtahin (penerima gadai) telah memenuhi rukun dan syarat gadai 

diantaranya yaitu membuat perjanjian atau kesepakatan akan tetapi praktik 

sistem perjanjian gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat menggunakan dua 

perjanjian yaitu perjanjian pokok (perjanjian pinjam meminjam uang atau 

hutang piutang antara rahin dengan murtahin tanpa batas waktu) dan 

perjanjian tambahan (objek gadainya yaitu dengan menjaminkan kebun 

pohon duku atas utang piutang yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang 

bersangkutan dengan syarat hasil dari panen pohon duku menjadi hak 

murtahin selama rahin belum melunasi hutangnya tapi sebelum murtahin 

menikmati hasil panen 2 sampai 3 kali pihak rahin tidak bisa menebus barang 

jaminannya dan adanya uang pembayaran upah sewa jasa untuk pengikatan 

jasa atas pemeliharaan pohon duku sebagai jaminan pinjaman hutang). 

Perjanjian ini memberikan kesempatan bagi murtahin untuk memanfaatkan 

kebun pohon duku dan menikmati hasilnya sebagai imbalan atas 

pertolongannya kepada rahin. Perjanjian gadai ini tidak menggunakan 

batasan waktu, pembayaran hutang sesuai dengan kemampuan rahin sehingga 

                                                           
1
Wawancara dengan Bapak Muhid warga Desa Wana sebagai pihak rahin, pada tanggal 

19 November 2017, Pkl. 16.30 WIB. 
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banyak gadai yang berlangsung selama bertahun-tahun karena rahin belum 

memiliki uang untuk menebus kebun pohon duku miliknya kembali.2 

Perjanjian gadai oleh masyarakat di Desa Wana belakangan ini terjadi 

masalah, hal ini dikarenakan perjanjian tersebut menyertakan adanya uang 

administrasi serta jasa untuk perawatan kebun pohon duku dan apabila 

seorang rahin sudah sanggup mengembalikan hutang untuk  mengambil 

kembali kebun pohon dukunya ia tidak dapat mengembalikan hutangnya 

ataupun menikmati hasil panen duku sebelum murtahin menikmati hasilnya 2 

sampai 3 kali sesuai kesepakatan diawal, tapi apabila rahin belum ada uang 

untuk mengembalikan hutangnya hasil panen akan terus menjadi hak 

murtahin, sehingga rahin harus membayar uang upah sewa jasa kepada 

murtahin dan saat telah mampu membayar hutang rahin harus tetap 

menunggu selama masa 2 sampai 3 kali panen. Dapat kita ketahui dalam 

mengambil keuntungan yang berlebihan dapat mengarah ke unsur riba. 

Perjanjian yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Wana juga 

menimbulkan berbagai dampak bagi kedua belah pihak, baik yang 

menguntungkan atau yang merugikan. Adapun dampak yang menguntungkan 

bagi murtahin adalah merekadapat mengelola kebun pohon duku dan hasil 

panennya menjadi hak murtahin, hasil panen yang didapatkan bisa melebihi 

jumlah hutang yang diberikan kepada rahin. Sedangkan dampak yang 

merugikan bagi murtahin adalah ketika rahin tidak membayar hutangnya 

tersebut terlebih jika rahin tidak bisa membayar hutangnya dengan waktu 

                                                           
2
Wawancara dengan Ibu Suryani warga Desa Wana sebagai pihak rahin, pada tanggal 20 

November 2017, Pkl. 16.00 WIB. 
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yang cukup lama maka semakin lama hutang tersebut tidak dibayar maka 

nilai uang akan menjadi semakin kecil. Adapun dampak yang 

menguntungkan bagi rahin adalah mereka dapat memenuhi kebutuhannya 

dari hutang tersebut sedangkan dampak yang merugikan adalah mereka tidak 

dapat mengelola dan mengambil manfaat dari kebun pohon duku yang 

mereka jadikan jaminan hutang.3 

Di bawah ini disajikan beberapa sistem perjanjian dalam gadai pohon 

duku. Sistem perjanjian gadai dalam pohon duku ini diperoleh dari 

masyarakat di Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, 

yaitu: 

NO Pemberi 

Gadai 

(Rahin) 

Penerima 

Gadai 

(Murtahin) 

Jumlah pohon 

duku yang di 

gadaikan 

Jumlah uang yang 

di pinjam 

1. Dasar Ali Sadikin 167 pohon Rp. 10.000.000 

2. Sani Sulaiman  170 pohon Rp. 9.500.000 

3. Suryani Hasan Basri 145 pohon Rp.   9.000.000 

Sumber: Wawancara dengan Bapak, Dasar, Sani, Alisadikin, Hasan Basri 

dan Ibu Suryani warga Desa Wana pada tanggal 20 November 2017. 

 

1. Sistem perjanjian gadai yang dilaksanakan oleh Bapak Dasar 

dengan Bapak Ali Sadikin 

 

Kata bapak Dasar ia sudah melaksanakan gadai pohon duku dengan 

bapak Ali Sadikin sejak tahun 2014. Alasan bapak Dasar melakukan 

perjanjian gadai adalah karena butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari 

sebesar Rp. 10.000.000 yang pada saat itu bapak Dasar yakin bahwa kebun 

                                                           
3
Wawancara dengan Bapak. Ali Sadikin warga Desa Wana sebagai pihak murtahin, 

tanggal 20 November 2017, PKL. 19.00 WIB. 
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pinang (pinang adalah tanaman yang masih satu keluarga dengan palem-

paleman dan memiliki manfaat untuk kesehatan gigi, gusi dll) miliknya akan 

panen dengan lancar dan banyak hasilnya serta ia akan dapat dengan segera 

mengembalikan uang pinjamannya tersebut dan menebus kebun pohon duku 

miliknya yang ia jadikan sebagai jaminan. 

 Bapak Dasar (rahin) telah melakukan perjanjian gadai dengan Bapak 

Ali Sadikin (murtahin) sejak tahun 2014. Awal mula gadai ini dilakukan 

adalah Bapak Dasar mendatangi Bapak Ali Sadikin untuk meminjam uang 

sebesar Rp. 10. 000.000 dengan menjaminan pohon duku yang berjumlah 167 

pohon  tetapi Bapak Dasar meminta agar pengembalian hutang ini tidak 

ditetapkan. Bapak Ali Sadikin bersedia memberikan Bapak Dasar pinjaman 

uang, dengan syarat kebun pohon duku yang dijaminkan dapat olah dan 

diambil manfaatnya, serta Bapak Dasar harus membayar biaya upah sewa jasa 

atas perawatan senilai Rp.1.000.000 yaitu 10% dari uang pinjamannya dan 

apabila Bapak Dasar sudah memiliki uang untuk menebus jaminannya selama 

Bapak Ali Sadikin belum menikmati hasilnya selama 2 atau sampai 3 kali 

panen Bapak Dasar belum bisa mengembalikan uang maupun mengambil 

jaminan tersebut tetapi jika anda belum bisa melunasi hutung yang anda 

pinjam maka hasil panen akan selalu menjadi hak saya sampai anda 

mengembalikan hutang. 

Namun setelah berjalan beberapa tahun ternyata hasil panen buah 

pinang yang bapak Dasar miliki tersebut belum cukup untuk membayar 

hutangnya, hal ini dikarenakan tidak setiap hari buah pinang dapat dipanen. 
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Dan saat panenpun hasilnya dibagi untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga 

hingga saat ini kebun pohon duku bapak Dasar yang di gunakan sebagai 

jaminan hutang belum dapat ia lunasi. 

Sementara itu Bapak Ali Sadikin selaku murtahin dalam perjanjian 

gadai ini mengaku telah menikmati hasil panen sebanyak 3 kali panen yang 

bernilai sebesar Rp.32.000.000 selama memegang kebun pohon duku yang 

dijadikan jaminan oleh bapak Dasar sejak tahun 2014 hingga sekarang.4 

2. Sistem perjanjian gadai yang dilakukan oleh Bapak Sani dengan 

Bapak Sulaiman 

 

Bapak Sani selaku rahin memerlukan uang untuk biaya pendidikan 

anaknya sebesar Rp. 9.500.000 dengan menggadaikan pohon dukunya yang 

berjumlah 170 pohon kepada bapak Sulaiman pada tahun 2016. 

Bapak Sani sendiri yang mendatangi bapak Sulaiman untuk 

menawarkan apakah bapak Sulaiman bersedia melakukan perjanjian gadai 

dengannya dengan menyampaikan alasan bahwa ia butuh uang untuk biaya 

pendidikan anaknya. Bapak Sani  meminjam uang kepada Bapak Sulaiman 

sebesar Rp. 9.500.000 dengan menjaminkan kebun pohon duku yang 

berjumlah 170 pohon. Bapak Sulaiman bersedia melakukan perjanjian gadai 

dengan syarat kebun pohon duku yang dijaminkan dapat dikelola dan diambil 

manfaatnya, serta bapak Sani harus membayar uang senilai Rp.950.000 untuk 

uang upah jasa perawatan dan apabila Bapak Sani sudah memiliki uang untuk 

menebus jaminannya selama Bapak Sulaiman belum menikmati hasilnya 

                                                           
4
  Wawancara dengan Bapak, Dasar warga Desa Wana sebagai pihak rahin, tanggal 20 

November 2017, PKL. 20.00 WIB. 
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selama 2 atau sampai 3 kali panen Bapak Sani belum bisa mengembalikan 

uang maupun mengambil jaminan tersebut tetapi jika Bapak Sani belum bisa 

melunasi hutung yang dipinjam maka hasil panen akan selalu menjadi hak 

saya sampai ia menebusnya. 

Perjanjian yang mereka lakukan ini terjadi pada tahun 2016 yang mana 

pada perjanjian ini telah didapatkan pemanfaatan hasil panen 1 kali senilai 

Rp. 7.000.000. 

Perjanjian gadai yang dilakukan oleh bapak Sani dan bapak Sulaiman 

ini tidak menyebutkan batasan waktu dan dilakukan secara lisan atau tidak 

adanya bukti tertulis. Perjanjian ini dilakukan karena bapak Sani 

membutuhkan dana untuk dapat membiayai pendidikan anaknya.5 

3. Sistem perjanjian gadai yang dilakukan oleh Ibu Suryani dengan 

Bapak Hasan Basri 

 

Menurut Ibu Suryani (rahin) ia telah melakukan perjanjian gadai 

dengan Bapak Hasan Basri (murtahin) sejak tahun 2013. Awal mula gadai ini 

dilakukan adalah Ibu Suryani mendatangi Bapak Hasan Basri dengan niat 

menawarkan kebun dukunya yang berjumlah 145 pohon  untuk dapat digadai 

sebesar Rp. 9.000.000 pada saat itu Ibu Suryani tidak mengatakan alasan 

kenapa ia melakukan perjanjian gadai tersebut. 

Perjanjian gadai yang dilakukan oleh Ibu Suryani dan bapak Hasan 

Basri ini sama seperti perjanjian gadai pada masyarakat di Desa Wana pada 

umumnya yaitu adanya biaya upah sewa jasa perawatan dan syarat jaminan 

                                                           
5
Wawancara dengan Bapak Sani warga Desa Wana sebagai pihak rahin, pada tanggal 20 

November 2017, Pkl. 20.00 WIB. 
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belum boleh di ambil selama murtahin belum menikmati hasil 2 sampai 3 kali 

panen serta sampai rahin belum dapat mengembalikan pinjaman hutangnya 

selama itu pulahasil panen menjadi hak murtahin. 

Hasil dari panen kebun pohon duku yang telah didapatkan oleh bapak  

Hasan Basri adalah 4 kali panen dengan nilai sebesar Rp. 25.000.000 dimana 

pemanfaatan kebun pohon duku tersebut telah dilakukan sejak tahun 2013.6 

Perjanjian gadai di atas selain tidak terdapat bukti perjanjian secara 

tertulis, uang pinjaman tidak diukur dari nilai barang yang dijadikan jaminan, 

tidak ada batasan waktu, adanya biaya upah sewa jasa perawatan yang 

ditaksir dari nilai pinjaman namun nilai barang yang dijadikan jaminan tidak 

ditaksir, juga terdapat pemanfaatan penuh barang gadai oleh murtahin. Hasil 

panen kebun pohon duku yang dijadikan jaminan tersebut semuanya menjadi 

hak murtahin sedangkan rahin tidak memiliki hak apa-apa meskipun sedikit. 

Dalam sistem perjanjian gadai pohon duku ini terdapat beberapa akad 

yaitu qardh (pinjaman atau hutang piutang), ijarah (upah sewa jasa atas 

perawatan), dan rahn (menahan pohon duku sebagai jaminan) jadi dalam 

sistem perjanjian gadai tersebut terdapat tiga akad, akad yang menghimpun 

beberapa akad dalam satu akad disebut dengan multi akad. Dalam multi akad 

ada beberapa multi akad yang dilarang oleh hadits yaitu akad qardh dan 

ijarah, karena masuk ke dalam jual beli. Adapun salah satu batasan yang 

disepakati oleh para ulama yaitu Multi akad antara qardh dan hibah 

(persyaratan imbalan lebih) kepada pemberi pinjaman. Ulama sepakat 

                                                           
6
  Wawancara dengan Ibu, Suryani warga Desa Wana sebagai pihak rahin, tanggal 20 

November 2017, PKL. 16.00 WIB. 
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mengharamkan qardh yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, 

berupa hibah atau lainnya karena transaksi ini mengandung unsur riba. 

Pemanfaatan barang gadai yang menjadi kebiasaan masyarakat Desa 

Wana sejak lama mungkin saja bisa dilakukan sesuai dengan hukum syara’ 

atau hukum Islam apabila praktinya seperti yang diungkapkan oleh M. Ali 

Hasan dalam Bukunya berbagai macam transaksi dalam Islam.7 

Barang jaminan yang tidak produktif seharusnya diolah supaya tidak 

mubazir dan mengenai hasilnya dapat dibagi antara pemilik dan pegadai atas 

kesepakatan bersama.Ada satu hal amat penting yang perlu di ingat bahwa 

hasilnya tidak boleh menjadi hak sepenuhnya murtahin seperti yang berlaku 

dalam masyarakat praktik inilah yang harus dilakukan sebisa mungkin untuk 

diluruskan dan sesuai dengan ajaran Islam. 

Setelah melakukan wawancara dengan para responden, ternyata mereka 

belum memahami proses sistem perjanjian gadai yang diatur dalam ketentuan 

hukum Islam. Tata cara yang dilakukan masyarakat setempat pada umumnya 

seperti menyetujui kesepakatan yang mereka buat tanpa adanya bukti tertulis 

bahwa telah terjadi suatu perjanjian gadai, perjanjian yang dilakukan oleh 

masyarakat juga tidak ada batasan waktu, penarikan uang administrasi dan 

uang upah sewa jasa perawatan, pemanfaatan barang gadai yang dilakukan 

oleh pihak murtahinn dan masyarakat melakukan sebuah perjanjian gadai 

didasarkan pada rasa saling percaya diantara kedua belah pihak. 

                                                           
7
M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2003), h.258. 



88 
 

Ketidak pahaman mereka mengenai hukum Islam salah satunya karena 

minimnya pendidikan mereka serta belum berkembangnya masalah 

keagamaan dengan baik di masyarakat setempat. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Sistem Perjanjian Dalam Gadai Pohon Duku  di Desa Wana Kecamatan 

Melinting Kabupaten Lampung Timur. 

 

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kodrat hidup 

bermasyarakat, serta saling membutuhkan satu sama lain dalam rangka untuk 

memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing. Dalam kehidupan 

bermasyarakat, manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari aktifitas 

sosial, diantaranya adalah aktifitas ekonomi yang di atur dalam hukum 

muamalah dan transaksi perjanjian bisa dikatakan terjadi dalam setiap 

kegiatan yang ada hubunganya dengan muamalah. 

Hukum muamalah merupakan hukum yang mengatur hubungan 

seseorang dengan orang lain, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, hutang 

piutang, upah mengupah, syirkah dan hukum perjanjian. Dasar dari segala 

sesuatu yang berhubungan dengan muamalat adalah boleh hingga terdapat 

dalil yang melarangnya. 

Realisasi pelaksanaan sistem perjanjian gadai di Desa Wana 

sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa masyarakat Desa 

Wana kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani, baik petani duku, 

duren, singkong, padi dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

mereka melakukan berbagai macam usaha salah satunya yaitu dengan 

melakukan praktik gadai, gadai ini mereka lakukan apabila sedang 

menghadapi masalah keuangan ataupun kebutuhan yang mendesak. Karena 

89 
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sebagian dari mereka adalah bermata pencahrian sebagai petani duku maka 

mereka harus menunggu selama 1 (satu) tahun untuk mendapatkan hasil dari 

pohon duku yang mereka tanam. 

Sebagian besar petani mengatakan apabila mereka sedang dalam 

kesulitan keuangan ataupun memerlukan kebutuhan yang mendesak mereka 

lebih memilih meminjam uang dengan cara gadai dari pada harus meminjam 

uang ke bank atau ke rentenir. Karena dengan meminjam uang secara gadai 

mereka bisa mendapatkan uang dengan mudah, cepat, tidak banyak 

persyaratan tertentu seperti di bank dan uang yang mereka pinjam dapat 

dikembalikan setelah mereka mampu untuk melunasinya walaupun perjanjian 

tersebut merugikannya. 

Sistem perjanjian gadai yang dilakukan masyarakat di Desa Wana ini 

diawali dengan adanya perjanjian kedua belah pihak yaitu pihak rahin (orang 

yang menggadaikan) datang kepada murtahin (penerima gadai) untuk 

menawarkan kepada pihak murtahin apakah pihak murtahin bisa membantu 

pihak rahin memberikan pinjaman uang dan bersedia melakukan perjanjian 

gadai dengannya dengan jaminan kebun pohon duku. Setelah keduanya 

sepakat maka perjanjian gadai sudah mempunyai kekuatan mengikat dan 

secara otomatis hak pengelolan dan hasil panen jatuh sepenuhnya pada 

murtahin, rahin sudah tidak lagi mempunyai hak untuk mengelola dan 

mengambil manfaat atau hasil panen dari kebun pohon duku yang sudah 

dijadikan jaminan sampai pihak rahin melunasi hutangnya karena perjanjian 

gadai yang mereka lakukan ini tidak terdapat batasan waktu akan tetapi jika 
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pihak rahin sudah mampu melunasi hutangnya tapi pihak murtahin belum 

menikmati hasilnya 2 sampai 3 kali pihak rahin tidak dapat menebus 

jaminannya tersebut. 

Pelaksanaan sistem perjanjian gadai yang dilakukan oleh masyarakat di 

Desa Wana merupakan perjanjian gadai yang bukan semata mata untuk 

tolong menolong tetapi juga untuk mendapatkan keuntungan atas kebun 

pohon duku yang mereka manfaatkan. Padahal perjanjian gadai bukanlah 

suatu perjanjian untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya 

namun suatu perjanjian yang bertujuan untuk tolong menolong. Hal tersebut 

dapat terlihat pada masyarakat di Desa Wana yang memanfaatkan barang 

jaminan gadai berupa lahan kebun pohon duku yang produktif. 

Walaupun perjanjian gadai di Desa Wana tanpa ada batas waktu, tidak 

tertulis, adanya biaya perawatan sebagai upah sewa jasa 10% dari uang 

pinjaman, dan syarat tambahan namun perjanjian tersebut sudah memenuhi 

rukun gadai yaitu adanya rahin (pihak yang menggadaikan), murtahin (pihak 

yang menerima gadai), marhun (barang yang digadaikan), marhun bih 

(hutang), dan sighat. Pihak yang melakukan perjanjian tersebut juga sudah 

memenuhi syarat rahn yaitu orang yang melakukan perjanjian sudah dewasa 

dan berakal. Barang yang digadaikan dapat dinilai dengan uang dan dapat 

diperjual belikan karena yang biasa masyarakat gunakan untuk barang 

jaminan adalah lahan kebun pohon duku dan kebun yang mereka gunakan 

sebagai jaminan gadai tersebut merupakan kebun pohon duku milik sendiri 
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yaitu milik pihak rahin (orang yang berhutang atau yang menggadaikan) dan 

tidak terkait dengan hak orang lain. 

Perjanjian gadai yang dilakukan masyarakat juga telah memenuhi rukun 

perjanjian yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk 

mengikatkan diri yang biasanya diwujudkan dalam bentukijab dan qabul 

serta telah memenuhi syarat ijab dan qabul itu sendiri seperti ijab dan qabul 

yang dilakukan masyarakat jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak 

yang melangsungkan perjanjian gadai tersebut, antara ijab dan qabul harus 

sesuai, antara ijab dan qabul dilakukan tidak dengan bersambung dan kedua 

belah pihak berada di tempat yang sama saat ijab dan qabul tersebut 

berlangsung, adanya kedua belah piahak yang melakukan perjanjian yaitu 

rahin dan murtahin, adanya objek perjanjian yaitu barang yang digadaikan 

dan utang yang diperoleh oleh pihak rahin, dan adanya tujuan perjanjian yaitu 

memberikan bantuan hutang dengan adanya jaminan. 

Masyarakat di Desa Wana melakukan sistem perjanjian gadai pohon 

duku dengan cara yang mereka lakukan yaitu perjanjian gadai dilakukan 

secara lisan atau tidak adanya bukti tertulis bahwa telah terjadi suatu 

perjanjian gadai diantara kedua belah pihak, gadai ini juga tidak adanya 

batasan waktu yang jelas, dalam gadai ini terdapat biaya perawatan atas upah 

sewa jasa 10% dari uang pinjaman, dan  pemanfaatan barang serta hasil 

penen dari barang jaminan menjadi hak murtahin dengan syarat sampai pihak 

rahin mampu melunasi hutangnya dan saat rahin sudah mampu melunasi 
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hutangnya ia harus menunggu 2 sampai 3 kali penen terlebih dahulu agar ia 

dapat menebus kembali kebun pohon duku miliknya. 

Jadi dalam sistem perjanjian gadai pohon duku ini terdapat beberapa 

akad yaitu qardh (pinjaman atau hutang piutang), ijarah (upah sewa jasa atas 

perawatan), dan rahn (menahan pohon duku sebagai jaminan) maka dalam 

sistem perjanjian gadai tersebut terdapat tiga akad, akad yang menghimpun 

beberapa akad dalam satu akad disebut dengan multi akad. 

B. Pandangan Hukum Islam Tentang Sistem Perjanjian Gadai Pohon Duku 

di Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur 

 

Allah menciptakan manusia untuk saling tolong menolong antara 

manusia yang satu dengan yang lainnya salah satunya adalah dengan cara 

muamalah. Prinsip dasar muamalah adalah untuk menciptakan kemaslahatan 

umat manusia, dalam memenuhi kebutuhannya, manusia harus sesuai dengan 

ketentuan hukum Islam yang disebut dengan fiqih muamalah yang semuanya 

merupakan hasil panggilan dari Al-Qur’an dan hadist. 

Salah satu bentuk bermuamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat 

di Desa Wana adalah perjanjian gadai (rahn). Perjanjian gadai menurut istilah 

syara’ adalah kesepakatan kedua belah pihak untuk  menjadikan suatu benda 

bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan hutang, dengan 

adanya benda yang menjadikan tanggungan tersebut maka seluruh atau 

sebagian hutang dapat diterima. 

Perjanjian gadai dalam Islam harus sesuai dengan ketentuan syariat 

Islam. Karena perjanjian memiliki dasar hukum yang mengaturnya, dan juga 
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terdapat syarat, rukun, dan asas yang harus dipenuhi serta dapat diketahui 

boleh atau tidaknya perjanjian dalam praktik gadai tersebut. 

Perjanjian bisa terjadi dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan 

muamalah, dalam Islam tidak ada larangan untuk menetapkan syarat selama 

tidak menyalahi aturan hukum Syara’ atau Islam. Begitu juga dengan 

perjanjian gadai, dalam Islam perjanjian gadai diperbolehkan sebagai suatu 

bentuk perjanjian tolong menolong atau saling membantu sesama manusia 

dan harus sesuai dengan ketentuan hukum syara’ atau Islam dan bukanlah 

suatu perjanjian yang bertujuan untuk mencari keuntungan yang sebesar-

besarnya atau berlipat ganda karena dapat masuk dalam kategori transaksi 

yang mengarah ke riba. 

Penelitian yang dilakukan di lapangan ditemukan bahwa perjanjian 

gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Wana tidak sesuai dengan 

hukum Islam, dalam asas perjanjian kitabah (tertulis) perjanjian harus ditulis 

agar perjanjian yang dilakukukan benar-benar berada dalam kebaikan yang 

dijelaskan juga dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282. Rasulullah menganjurkan 

adanya batasan waktu atau jatuh tempo dalam sebuah perjanjian hal ini 

didasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra. Dalam Islam 

sendiri dalam bermuamalah hendaknya tidak ada pihak yang dirugikan tetapi 

lain halnya dengan pelaksanaan sistem perjanjian gadai yang dilakukan 

masyarakat di Desa Wana hanya secara lisan tanpa adanya bukti tertulis, tidak 

terdapat batasan waktu, adanya biaya perawatan atas upah sewa jasa yang 

harus dibayar oleh rahin di awal perjanjian, dan pemanfaatan atas barang 



95 
 

jaminan serta syarat jika rahin sudah mampu melunasi hutangnya tapi pihak 

murtahin belum menikmati hasilnya 2 sampai 3 kali, maka rahin belum bisa 

mengambil kebun pohon duku miliknya yang dijadikan sebagai jaminan 

hutangnya. 

Sistem perjanjian gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wana 

pada umumnya tidak terdapat bukti yang tertulis bahwa telah terjadi suatu 

perjanjian gadai. Sedangkan telah disebutkan dalam asas perjanjian kitabah 

(tertulis) agar perjanjian yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan 

bagi semua pihak yang melakukan perjanjian, maka perjanjian itu harus 

dibuat secara tertulis (Kitabah). Asas kitabah ini terutama dianjurkan untuk 

transaksi dalam bentuk tidak tunai (kredit). Di samping itu juga diperlukan 

adanya saksi-saksi (syahadah), rahn, dan prinsip tanggung jawab individu. 

Adapun dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282: 

              

    

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 

Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan 

benar.(Al-Baqarah: 282) 

 

Sistem perjanjian gadai yang terdapat pada masyarakat di Desa Wana 

ini memang tidak tertulis secara formal namun masing-masing pihak tau 

kapan perjanjian tersebut berlangsung, berapa jumlah uang yang dihutangkan, 

dan berapa luas atau pohon duku yang dijadikan jaminan gadai.Meskipun 

masing-masing pihak ingat dan mengetahui perjanjian gadai yang mereka 
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lakukan namun jika tidak tertulis dan tidak mempunyai kekuatan hukum, 

maka tidak dapat dijadikan bukti apabila terjadi penghianatan ataupun 

sengketa oleh salah satu pihak. Perjanjian gadai ini lebih didasarkan pada rasa 

saling percaya antara kedua belah pihak. 

Mengenai batasan waktu Rasulullah menganjurkan adanya ketentuan 

waktu atau jatuh tempo dalam sebuah perjanjian. Hal tersebut didasarkan 

pada hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. 

Artinya: “dari Ibnu Abbas r.a. berkata: „Nabi Saw datang ke Madinah 

(biasa) melakukan salaf (pembelian) pada buah-buahan selama setahun atau 

dua tahun lalu beliau bersabda: “barang siapa melakukan salaf (pembelian) 

pada buah kurma maka lakukan hal tersebut dalam takaran yang jelas dan 

timbangan yang jelas juga dalam waktu yang jelas pula.” (H.R. Muslim) 

Sistem perjanjian gadai dengan tidak adanya batasan waktu akan 

memberikan kerugian pada pihak murtahin karena semakin lama rahin 

mengembalikan pinjamannya maka nilai uangnya akan semakin kecil. Selain 

itu perjanjian ini juga dapat merugikan pihak rahin karena selain ia 

kehilangan mata pencaharian pokoknya rahin selaku pemilik sah dari kebun 

pohon duku tersebut tidak mempunyai hak untuk mengelola atau mengambil 

manfaat atas hasil dari panen kebun pohon duku tersebut karena sudah 
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dijadikan sebagai jaminan hutang sepenuhnya dikuasai oleh pihak murtahin 

termasuk manfaat yang dihasilkan dari panen kebun pohon duku tersebut. 

Adanya uang perawatan atas upah sewa jasa yang harus dibayar oleh 

pihak rahin kepada murtahin sebagai upah sewa jasa perawatan kebun pohon 

duku yang dijadikan jaminan hutang oleh pihak rahin. 

Dalam Islam, dikenal adanya multi akad. Sedangkan menurut istilah 

fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari bahasa Arab yaitu al 

uqudal-murakkabah yang berarti akad ganda (rangkap). 

Sehingga jelaslah dari pengertian tersebut, bahwa sistem perjanjian 

gadai di Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur 

merupakan transaksi multi akad. Yaitu beberapa akad yang terhimpun 

menjadi satu. Akad yang pertama, mereka menggunakan akad qardh yaitu 

untuk pinjaman uang atau hutang piutang yang digunakan untuk keperluan 

yang mendesak. Akad yang kedua, mereka menggunakan akad rahn yaitu 

untuk menahan harta pemilik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang 

diterimanya. Dan akad yang ketiga, mereka menggunakan akad ijarah yaitu 

untuk imbalan atau upah sewa jasa atas perawatan kebun pohon duku oleh 

pihak murtahin. 

Hukum asal dari syara’ adalah bolehnya melakukan transaksi multi 

akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-

sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam hal ini, 

mengenai akad-akad yang terdapat dalam perjanjian gadai pada mulanya 

hukumnya boleh tapi dalam sistem perjanjian gadai yang dilakukan oleh 
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masyarakat di Desa Wana merupakan akad yang dilakukan secara bersamaan, 

adanya syarat dan terdapat akad Qardh dan Ijarah.  

Ulama yang mengharamkan multi akad yaitu pendapat ulama mazhab 

Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’I dan ulama Mazhab Hambali. 

Hasanudin menyebutkan bahwa menurut para ulama dasar diharamkannya 

multi akad yaitu multi akad dilarang karena nas agama1. Adapun nas yang 

melarang multi akad: 

Hadist yang diriwayat kan oleh Imam Malik: 

Artinya: Rasulullah SAW melarang pinjaman bersamaan dengan jual beli 

dan tidak (pula) dua syarat dalam satu transaksi.(HR Malik). 

Dalam kitab An-Nihayah disebutkan maksud dari sabda beliau “tidak 

halal menghutangkan sekaligus menjual” adalah transaksi jual beli di mana 

penjual mengatakan , “saya jual budak saya ini kepada mu seharga seribu 

dengan syarat kamu meminjamkan saya uang sebesar seribu untuk barang 

tersebut. Dikarenakan hal tersebut merupakan pemberian hutang yang 

bertujuan untuk memanipulasi harga, maka ia termasuk katagori spekulasi. 

Juga dikarenakan setiap hutang yang mengambil manfaat adalah riba. 

                                                           
1
  Hasanudin Maulana, “Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada 

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, (Ciputat: UIN Syahid, Vol. III,  No. 1, Januari 2011), 

h. 18. 

 



99 
 

Ditambah lagi dalam transaksi tersebut terdapat syarat, maka hukumnya tidak 

sah.2 

Ibnu Qayyim sebagaimana dikutip oleh Hasanudin, menyebutkan 

bahwa Nabi melarang multi akad antara pinjaman dan jual beli, meskipun 

kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan 

menghimpun pinjaman dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari riba 

yang diharamkan. Hal ini terjadi karena seseorang meminjamkan hutang 

seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. 

Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar 

mendapatkan bayaran dua ribu. Di sini ia memperoleh kelebihan dua ratus.3 

Ulama Malikiyah juga melarang multi akad dari akad-akad yang 

berbeda hukumnya atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak 

belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad 

pinjaman dengan akad jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang 

berbeda.  Jual beli adalah adalah kegiatan yang identik dengan untung rugi, 

sedangkan pinjaman adalah kegiatan social yang identik dengan kasih 

sayangserta tujuan mulia. Karena itu ulama Malikiyah melarang multi akad 

dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti akad qardh dengan ijarah.4 

                                                           
2
  Muhammad bin Ismail, Subulus as-Salam, (Bairut: Dar al-Hadis), II, h. 21. 

3
  Hasanudin, Multi Akad, h. 19. 

4
  Al-Imrani, al-„Uqud al-Maliyah, h.181-182. 
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Siddiq al-Jawi menyebutkan bahwa selain karena adanya nas yang 

melarang adanya multi akad, multi akad dilarang karena sebab-sebab 

berikut
5
: 

 

 

Kaidah fikih (hukum Islam): 

Artinya: pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh selama 

tidak ada dalil yang mengharamkannya.  

Kaidah fikih ini tidak tepat dijadikan dasar pembolehan multi akad 

karena kaidah ini merupakan cabang dari kaidah lain  yaitu: 

Artinya: hukum asal segala sesuatu adalah boleh selama tak ada 

dalil yang mengharamkan-nya. 

 kaidah fikih ini hanya berlaku untuk benda (materi), tidak dapat 

diberlakukan pada muamalah. Sebab muamalah bukan benda, melainkan 

serangkaian aktivitas manusia dan kaidah fikih ini juga bertentangan dengan 

nash syara’, sehingga tidak boleH diamalkan. 

Pendapat yang menyatakan bahwa penggabungan akad hanya haram 

jika disertai unsur keharaman, tidak dapat diterima. Sebab dalil-dalil yang 

                                                           
5
  Shiddiq Al-Jawi, Criticism Of Hybrid Contract (Al’uqud Murakkabah), Makalah , 2 

November 2012. 
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melarang penggabungan akad bersifat mutlak. Artinya, baik disertai unsur 

keharaman maupun tidak, penggabungan akad tetap haram. 

Al-Imrani menyebutkan bahwa penghimpunan dua akad diperbolehkan 

apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan 

harga melalu qardh dan dalam multi akad, ada batasan-batasan yang 

disepakati dan diperselisihkan. Adapun salah satu batasan yang disepakati 

oleh para ulama yaitu Multi akad antara qardh dan hibah kepada pemberi 

pinjaman.Ulama sepakat mengharamkan qardh yang dibarengi dengan 

persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya. Dalam sistem 

perjanjian ini, pihak murtahin meminjamkan (memberikan utang) suatu harta 

kepada orang lain, dengan syarat ia mengelola dan menikmati hasil dari 

kebun pohon duku yang dijadikan jaminan oleh penerima hutang (rahin) 

sampai ia mampu melunasi hutangnya dan jika pihak rahin sudah mampu 

mengembalikan hutangnya tapi pihak murtahin belum menikmati hasilnya 2 

sampai 3 kali maka pihak rahin belum bisa mengambil kebun pohon duku 

yang dijadikan jaminan hutangnya. Transaksi seperti ini dilarang karena 

mengandung unsur riba dan termasuk ke dalam multi akad yang dilarang 

karena menyebabkan jatuh keriba. 

Dari paparan tersebut, dapat diketahui bahwa multi akad diharamkan 

karena sebab-sebab: 

1. Adanya hadis yang menyatakan larangan multi akad. 

2. Adanya kekhawatiran multi akad dijadikan sebagai hilah riba yang 

menyebabkan jatuh ke riba. 
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3. Adanya penolakan terhadap kaidah fikih yang dijadikan dasar oleh 

kalangan Ulama yang membolehkan multi akad. 

4. Adanya penolakan terhadap multi akad dikatakan haram jika disertai unsur 

keharaman. 

5. Akad-akad yang terhimpun dalam multi akad mempunyai akibat hukum 

yang bertolak belakang atau berlawanan. 

Berdasarkan hadist dan beberapa pendapat ulama serta kaidah fikih 

diatas maka akad ijarah termasuk akad jual beli, yaitu jual beli jasa. Dengan 

demikian, sistem perjanjian dalam gadai pohon duku ini bertentangan 

dengan hadist Nabi dan pendapat ulama serta diharamkan atas dasar kaidah 

fikih karena termasuk kedalam multi akad yang tidak boleh atau 

diharamkan. Akad ijarah dalam perjanjian gadai bisa dimanfaatkan oleh 

pemberi pinjaman untuk mengambil laba dari pinjaman yang diberikan, 

sehingga termasuk dalam larangan pinjaman yang mendatangkan manfaat 

(keuntungan). 

Menurut salah seorang yang telah di wawancarai mereka merasa 

dirugikan karena hasil dari pohon duku bisa melebihi dari uang pinjamannya, 

sedangkan setiap hutang yang menarik manfaat yang berlebihan termasuk 

dalam riba. Dalam Islam sendiri dalam bermuamalah hendaknya tidak ada 

pihak yang dirugikan. Tetapi lain halnya dengan masyarakat yang ada di Desa 

Wana yang lebih mementingkan kepentingan sendiri. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 279: 
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Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka 

ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu 

bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak 

menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.(QS. Al-Baqarah: 279). 

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa hasil kesepakatan yang 

dicapai oleh kedua belah pihak tidak boleh merugikan salah satu pihak. 

Sedangkan dalam pemanfaatan yang melebihi biaya yang dikeluarkan harus 

ada kesepakatan antara rahin dan murtahin tentang pembiayaannya. Oleh 

karena itu, sistem dalam perjanjian gadai, pihak rahin adalah pemilik  barang 

sedangkan murtahin hanya pihak yang mempunyai hak menahan barang 

pemanfaat sampai utang rahin dilunasinya. 

Telah dijelaskan sebelumnya pada landasan teori bahwa perjanjian 

adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan 

ketentuan syara’. Jadi walaupun perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat di 

Desa Wana berdasarkan keridhaan akan tetapi menjadi tidak sah apabila 

perjanjian yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syara’. 

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem perjanjian 

gadai yang terjadi di Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung 

Timur masih banyak masyarakat yang melakukan gadai belum sesuai dengan 

pandangan hukum Islam karena sistem perjanjian gadai yang dilakukan oleh 

masyarakat menimbulkan berbagai kerugian diantara kedua belah pihak. 

Perjanjian yang dilakukan masyarakat juga tidak sesuai dengan ajaran Islam, 
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perjanjian gadai yang dilakukan masyarakat juga mengandung unsur untung-

untungan yaitu timbulnya suatu keuntungan dan kerugian yang bisa saja 

didapatkan oleh pihak rahin dan murtahin. 

Hal tersebut terjadi karena banyaknya masyarakat yang tidak 

memahami hukum Islam dengan baik, salah satu alasannya karena minimnya 

pendidikan khusus dibidang hukum Islam sehingga masyarakat melakukan 

sistem perjanjian gadai menurut kebiasaan yang ada di masyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis hukum Islam tentang 

praktik sistem perjanjian gadai maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan sistem perjanjian gadai pohon duku di Desa Wana Kec. 

Melinting Kab. Lampung Timur terjadi tanpa adanya bukti tertulis, tanpa 

adanya batasan waktu dan ada tiga macam pelaksanaan akad. Yaitu  akad 

rahn (menahan pohon duku sebagai jaminan), qardh (pinjaman atau 

hutang piutang) dan ijarah (upah sewa jasa atas perawatan). Dalam sistem 

perjanjian ini, pihak murtahin meminjamkan uang, dengan syarat ia 

mengelola dan menikmati hasil dari kebun pohon duku yang dijadikan 

jaminan oleh penerima hutang sampai ia mampu melunasi hutangnya dan 

jika pihak rahin sudah mampu mengembalikan hutangnya tapi pihak 

murtahin belum menikmati hasilnya 2 sampai 3 kali maka pihak rahin 

belum bisa mengambil kebun pohon duku yang dijadikan jaminan 

hutangnya. 

2. Perspektif hukum Islam mengenai sistem perjanjian gadai pohon duku di 

Desa Wana Kec. Melinting Kab. Lampung Timur adalah sistem 

perjanjian yang belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dikatakan 

belum sesuai dengan hukum Islam karena dalam sistem perjanjian gadai 

pohon duku terdapat adanya akad qardh dan ijarah. Dilihat dari syarat 

dan rukun dari masing-masing akad sudah sesuai dengan ketentuan 

105 
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hukum Islam, tetapi dalam teks hadits ada  multi akad yang dilarang, yaitu 

berkumpulnya qardh dengan ijarah, karena ketiganya termasuk ke dalam 

bay’ (jual beli). Multi akad antara qardh dengan persyaratan imbalan 

lebih atau hibah kepada pemberi pinjaman dalam multi akad juga dilarang 

karena mengarah ke unsur riba, dalam perjanjian gadai tersebut juga tidak 

adanya bukti tertulis bahwa telah terjadi suatu perjanjian gadai dan 

perjanjian ini juga mengakibatkan adanya pihak-pihak yang dirugikan 

serta pemanfaatan barang yang dijadikan jaminan yang tidak sesuai 

dengan ketentuan Islam karena tidak ditentukan adanya batasan waktu. 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian dan wawancara mengenai sistem 

perjanjian gadai pohon duku di Desa Wana, maka diberikan  saran-saran 

sebagai beriku: 

1. Petani sebaiknya meninggalkan praktik sistem perjanjian gadai yang 

sudah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat di Desa Wana, agar 

tidak menimbulkan berbagai macam kerugian karena dalam perjanjian 

tersebut terdapat pengambilan keuntungan yang berlebihan sehingga 

menyebabkan ketidak adilan antara kedua belah pihak. 

2. Pihak rahin dan murtahin dalam melakukan sistem perjanjian gadai 

untuk kedepannya sebaiknya dilakukan sesuai dengan ketentuan dan 

Hukum Islam. Sebaiknya perjanjian gadai yang dilakukan benar-benar 

bertujuan untuk saling tolong menolong bukan bertujuan untuk 

mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. 
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