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ABSTRAK

Didalam kehidupan manusia tidak bisa lepas dari yang namanya
bermuamalah yaitu kegiatan manusia yang berkaitan dengan harta dan aktivitas
ekonomi, seperti praktik gadai yang terjadi di Desa Tanjungraya Kecamatan
Waytenong Kabupaten Lampung Barat. Praktik gadai yang terjadi di Desa
Tanjungraya dilakukan dengan cara, si A menggadaikan kebun kopinya dengan si
B 20 juta selama 3 tahun, kebun yang di gadaiakan tetap di kelola oleh si A. pada
saat melakukan akad si B meminta syarat bahwasanya kebun kopi yang di
gadaikan harus di bagi dua sampai hutang tersebut lunas.
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, apakah praktek bagi hasil
barang gadaian antara penggadaai dan penerima gadai sudah sesuai dengan
hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis
praktek bagi hasil barang gadaian antara penggadai dan penerima gadai dalam
pandangan hukum Islam di Desa Tanjungraya Kecamatan Waytenong Lampung
Barat. Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi
acuan bagi para pihak yang melakukan praktik gadai agar dapat menjalankan
sesuai dengan hukum Islam.
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (filed resert) yang di lakukan
di Desa Tanjungraya Kecamatan Waytenong Lampung Barat. Untuk mendapatkan
data yang valid digunakan sumber primer dan sekunder, metode pengumpulan
data yaitu wawancara, dokumentai dan pustaka. Setelah data terkumpul maka di
analisis menggunakan metode kualitatif dengan metode berfikir menggunakan
induktif
Berdasarkan hasil penelitian, bahwa praktik gadai yang terjadi di Desa
Tanjungraya atas dasar kesepakatan antara penggadai dan penerima gadai. Di
dalam Al-Quran tidak ada yang menjelaskan bahwa bagi hasil barang gadaian di
larang, bahkan di dalam hadis Nabipun tidak ada hadis yang dengan jelas
melarang. Sesuai dengan kaidah hukum asal mu’amalah jika tidak ada aturannya
di dalam Al-Quran dan hadis adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya,
dan berdasarkan prinsip yang dibuat atas dasar sukarela. Seperti zaman sekarang
ini orang-orang yang memberi pinjaman hutang maka mereka biasanya
menginginkan suatu keuntungan dan seandainya tidak ada keuntungan maka
mereka tidak akan bersedia memberikan pinjaman hutang. Dengan meminjamkan
uang tersebut tanpa keuntungan pihak penerima gadai mendapatkan kerugian.
Sedangkan penggadai mendapatkan keuntungan karena mendapat pinjaman uang
dengan memberikan hasil kebun yang di gadaikan di bagi dua dengan penerima
gadai maka praktik tersebut sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Menguntungkan bagi penggadai karena telah diberikan uang pinjaman 20 juta
selama 3 tahun dan menguntungkan pula bagi penerima gadai (pemberi pinjaman)
karena hasil dari barang yang di gadaikan di bagi dua antara penggadai dan
penerima gadai.

MOTTO

          
Artinya : dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa
dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (Q.S AlMaidah : 2 )
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Untuk menghindari kerancuan atau kesalah pahaman dalam memahami
judul skripsi ini, perlu kiranya penulis jelaskan istilah–istilah yang digunakan
dalam judul ini: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL
BARANG GADAIAN ANTARA PENGGADAI DAN PENERIMA
GADAI DALAM PANDANGAN HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi
pada petani kopi di Desa Tanjungraya Kecamatan Waytenong Kabupaten
Lampung Barat).
Berikut ini adalah istilah–istilah yang perlu penulis jelaskan, untuk
menghindari kerancuan dalam memahami judul skripsi ini :
Tinjauan

yaitu

hasil

meninjau,

pandangan,

pendapat,

(sesudah

menyelidikidan mempelajari dan sebagainya).1
Hukum Islam yaitu seperangkat peraturan-peraturan berdasarkan Wahyu
Allah dan Sunnah Rasul, tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan
diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. 2
Gadai (rahn) adalah jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang
kepada yang memberi hutang.Pemberi hutang mempunyai kuasa penuh untuk
1

Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Kedua, Edisi
IV (Jakarata: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011). hlm. 1470
2
Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, Jilid, 1, Cet, 1, (Jakarta: Logos, Wacaan Ilmu, 1997).
hlm.5

menjual barang jaminan tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu
membayar hutangnya saat jatuh tempo. Apabila uang hasil penjualan barang
jaminan tersebut melebihi jumlah utang, maka sisahnya harus dikembalikan
kepada pengutang, namun apabila kurang dari jumlah utang, pihak pengutang
harus menambahinya agar utang tersebut terbayar lunas. 3
Hukum ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau
perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi
maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber dari Al-Quran
dan As-sunh serta ijma’ para ulama dengan tujuan untuk mencapai
kebahagiaan dunia akhirat.4
Maksut dari judul skripsi ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam
terhadap bagi hasil barang gadaian antara penggadai dan penerima gadai,
penelitian ini dilakukan pada petani kopi di Desa Tanjungraya Kecamatan
Waytenong Kabupaten Lampung Barat.
B. Alasan Memilih Judul
Adapun alasan–alasan dalam memilih dan menentukan judul tersebut
adalah :
1. Alasan Objektif
a. Sebagaimana yang terjadi pada petani kopi di Desa Tanjungraya
Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat pada saat melakukan
3

Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Koten Porer, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016),

4

Abdul Manah, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm.29-

hlm.193
30

praktek gadai, penerima gadai meminta syarat di awal perjanjian agar
hasil kebon kopi yang digadaikan harus dibagi dua. Jadi inilah alasan
kenapa penulis mengangkat judul tersebut, karena penulis ingin meneliti
lebih lanjut dan dapat dijadikan sebuah karya ilmiah/ skripsi.
2. Alasan Subjektif
a. Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai permasalahan tersebut, maka
sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.
b. Pokok bahasan sekripsi ini adanya masalahnya yang relevan,
dikarenakan permasalahan yang diteliti merupakan salah satu bidang
ilmu yang sedang digeluti saat ini, yakni yang berkenaan dengan
hukum ekonomi Islam khususnya di bidang Muamalah.
C. Latar Belakang Masalah
Gadai dalam Islam adalah jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang
kepada yang memberi hutang. Pemberi hutang mempunyai kuasa penuh untuk
menjual barang jaminan tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu
membayar hutangnya saat jatuh tempo. Apabila uang hasil penjualan barang
jaminan tersebut melebihi jumlah utang, maka sisahnya harus dikembalikan
kepada pengutang, namun apabila kurang dari jumlah utang, pihak pengutang
harus menambahinya agar utang tersebut terbayar lunas.5 Gadai hal yang
diperbolehkan.Para ulama juga sepakat bahwa gadai (rahn) diperbolehkan,
tetapi tidak diwajibkan, sebab gadi hanya sebagai jaminan saja jika

5

Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 251

keduabelah pihah tidak saling mempercayai. Didalam surat Al-Baqarah: 283
dijelaskan, akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,
hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau utangnya. Selain
itu, perintah untuk memberikan jaminan sebagaimana dinyatakan dalam ayat
tersebut dilakukan ketika tidak ada penulis, padahal hukum utang sendiri
tidaklah wajib, begitu juga penggantinya, yaitu barang jaminan. 6 Gadai secara
Islam

memiliki beberapa unsur : pemberi gadai (rahin), penerima gadai

(murtahin), barang yang digadaikan atau dipinjamkan (marhun), uang yang
dipinjamkan (marhun bihi). Adapun beberapa rukun gadai yakni: Al-Aqdu,
adanya lafas, adanya pemberi dan penerima gadai, adanya barang brang yang
digadaikan, adanya hutang. Dengan adanya hal-hal diatas maka sahlah sebuah
transaksi gadai. Kaum muslimin juga sudah bersepakat (ijma’) mengenai
diperbolehkanya gadai (rahn). Dalam realitas kehidupan masyarakat gadai
sangat lazim terjadi, karena dengan berhutang dengan menggunakan jaminan
akan mempermudah pembayaran hutang. 7
Menerut pasal 1150 KUHPdt, gadai adalah hak yang diperoleh kreditor
atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitor atau
oranglain atas namanya, untuk menjamin suatu utang, dan yang memberikan
kekuasaan kepada kreditor untuk mendapat pelunasan dari benda tersebut
lebih dulu daripada kreditor lainnya.

6

Khumedi Jafar, Hukum Perdata Islam di Indonesia, ( Bandarlampung: Iain Radenintan
Lampung, 2015). hlm.216-217
7
Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Konten Porer, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016),
hlm. 195

Benda jaminan itu dapat berupa benda bergerak dan dapat pula benda tidak
bergerak, apabila benda jaminan itu benda bergerak, hak atas benda jaminan
disebut gadai (pand).Selain gadai, masih ada lagi hak jaminan yang mirip
dengan gadai, yaitu retensi. Apabila benda jaminan itu berupa benda tidak
bergerak, hak atas benda jaminan itu disebut “hak tanggungan” atau dapat
juga berupa hipotek. Menurut ketentuan pasal 1162 KUHPdt, hipotek adalah
hak kebendaan atas suatu benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian
dari benda tersebut bagi pelunasan suatu utang apabila debitor tidak
membayar utangnya.8
Bukan hanya hukum Islam saja yang mengatur tentang gadai tetapi di atur
juga didalam hukum perdata. Gadai dalam istilah masyarakat yang terjadi di
Desa Tanjungraya dan masyarakat pada umumnya adalah hak tanggungan atas
benda tidak bergerak yang di jadikan jaminan terhadap hutang piutang. Untuk
selanjutnya dalam penulisan ini akan dipergunakan dalam istilah gadai karena
istilah tersebut yang di pakai di masyarakat. Setelah dijelaskan di atas tentang
gadai menurut hukum Islam dan menurut hukum perdata, penulis akan
menjelaskan tentang praktik gadai yang terjadi di Desa Tanjungraya
Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat. di Desa Tanjungraya
hampir rata-rata masyarakat melakukan praktek gadai tanah perkebunan kopi
dengan sistem, bapak A menggadaikan kebun nya dengan bapak B 20 juta
selama 3 tahun, dengan syarat bapak A setiap panen kopi memberikan
setengah bagian dari hasil yang didapat pada kebun kopi yang di gadaikan.
8

Abdul Kodir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditia Bakti,
2014), hlm. 171-177

Misalnya bapak A mendapat 1 ton setiapkali panen, maka hasil tersebut
dibagi dua, bapak A 50 kintal dan bapak B 50 kintal selama 3 tahun. Setelah
habis waktu perjanjian selama 3 tahun bapak A mengembalikan uang gadaian
yang di pinjam dari bapak B sebesar 20 juta, apabila bapak A tidak bisa
mengembalikan uang 20 juta tersebut pada waktu pembayaran, utang tersebut
di perpanjang hingga bapak A mampu membayarnya. bapak B selalu
mendapat hasil bagian dari penen kebun kopi tersebut sampai bapak A
mengembalikan Uang gadaian 20 juta tersebut.
Bapak A setiap panen kopi setelah dikumpulkan dan telah kering dan
menjadi biji mendapat satu ton biji kopi bersih, hasil tersebut dibagi dua
dengan bapak B 50 kintal 50 kintal. Jadi bapak A mendapat beban pertahun
nya selam 3 tahun hasil kebon kopinya harus dibagi dua dengan bapak B,
belumlagi ia harus membayar uang gadaiannya selama 3 tahu yang ia pinjam
sebesar 20 juta.
Melihat cara pelaksanaan gadai di atas penulis mengatakan praktik gadai
tersebut layak diteliti lebih lanjut. Karena, praktek gadai yang dilakukan
masyarakat tersebut tidak sesuai sebagaimana mestinya. Dan pada dasarnya
didalam transaksi gadai tujuan adanya barang gadai hanya utuk jaminan
kepercayaan dan jaminan atas uang yang dipijam oleh penggadai, dan bukan
untuk memberi keuntungan bagi pihak penerima gadai. Ketika penerima gadai
meminta bagian hasil kebon yang digadaikan tersebut karna adanya transaksi
utang diantara mereka, itu berarti penerima gadai mengambil keuntungan dari

utang yang dia berikan. Sementara mengambil keuntungan dari utang yang
diberikan termasuk riba.
D. Rumusan Masalah
1. Bagaimana

pelaksanaan

gadai

di

Desa

Tanjungraya

Kecamatan

Waytenong Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik gadai?
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mendiskripsikan praktik bagi hasil barang gadaian antara penggadai
dan penerima gadai pada petani kopi di Desa Tanjungraya Kecamatan
Waytenong Kabupaten Lampung Barat
2. Untuk menjelaskan setatus hukum praktik bagi hasil barang gadaian antara
penggadai dan penerima gadai pada petani kopi di Desa Tanjungraya
Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat
Diharapkan penyusunan ini bisa berguna untuk:
1. Secara praktis diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pihak yang
melakukan transaksi gadai di Desa Tanjungraya Kecamatan Waytenong
Kabupaten Lampung Barat, terutama dalam hal transaksi gadai agar dapat
menjalankan sesuai dengan hukum Islam.
2. Diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikran bagi pengembangan
ilmu syariah khusus nya dibidang muamalah, khususnya dalam
menyelesaikan praktek gadai.

F. Metode Penelitian
Mengingat pentinganya metode dalam penelitian, maka dalam usaha
menyusun sekripsi ini digunakan cara-cara berfikir dalam rangka membahas
pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan agar penelitian ini dapat
terlaksana secara objektif ilmiah dan mencapai hasil yang optimal. Metode
adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran
secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah
pemikiran

yang

sistematis

mengenai

berbagai

jenis

masalah

yang

pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta–fakta.9
Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa metode
penelitian adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang
digunakan dalam mengadakan penelitian. Jadi metode penelitian merupakan
suatu acuan, jalan atau cara yang dilakukan untuk melakukan suatu penelitian.
1. Jenis dan sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research). Yaitu
penelitian yang langsung dilakukan dilapangan. Jenis penelitian ini
digunakan untuk memperoleh data yang lengkap mengenai praktek
bagi hasil barang gadai antara penggadai dan penerima gadai pada
petani kopi di Desa Tanjungraya Kecamatan Waytenong Kabupaten
Lampung Barat.

9

Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,(Rineka Cipta,
Jakarta cet ke 12, 2002), hlm.121

b. Sifat penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah berupa
kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka.10 Penelitian ini bertujuan
untuk menggambarkan praktik bagi hasil barang gadaian antara
penggadai dan penerima gadai yang terjadi di Desa Tanjungraya.
2. Sumber Data
Sumber adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Adapun sumber data
dalam penelitian ini adalah:
a. Data primer
Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang
dilakukan melalui wawancara dan observasi. Data primer diperoleh
sendiri secara mentah-mentah dari masyarakat dan dan masih
memerlukan analisis lebih lanjut. Seperti di desa tanjung raya penulis
mendapatkan data dari masyarakat yang melakukan praktek gadai, dan
data tersebut harus dianalisi lagi oleh penulis.
b. Data Sekunder
Data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data ini
biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa
data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara
langsung dalam praktek dilapangan karna penerapan suatu teori.11
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Susiadi, Metodologi Penelitian, (Fakultas Syariah Iain Raden intan Lampung: 2014).hlm.

5-9
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Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek,(Renika Cipta,
Jakarta:2011),hlm.87-88

1. Populasi
Yaitu keseluruhan objek penelitian. Dalam populasi ini telah ditentukan
sampel nya yaitu, berjumlah 7 kasus, yang terdiri dari 3 penerima gadai
dan 7 penggadai.
2. Tehnik Pengumpulan Data
Tehnik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas
masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berupa :
a. Wawancara
Wawancara adalah tehnik pegumpulan data dengan mengajukan
pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan
jawaban- jawaban responden dicatat atau direkam..12
b. Dokumentasi
Metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak
langsung ditunjukan pada subyek peneliti, namun melalui dukomen.13
a. Pustaka
hampir semua penelitian selalu berdasarkan ilmu pengetahuan yang
sudah ada sebelumnya. Didalam pengumpulan data ini penulis
mengambil atau mengutip dari teori-teori yang sudah ada dibuku,
penadapat ahli fiqih dan hasil penelitian lain guna untuk kepentingan
penelitian.14
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Ibid,hlm.107
Ibid,hlm.91
14
Ibid, hlm.63
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3. Analisis Data
Setelah data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis
sesuai dengan sasaran permasalahan, dalam hal ini dianalisis secara
deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan orang-orang yang
berprilaku yang dapat dimengerti dan menggunakan pendekatan berfikir
induktif yaitu cara berfikir berangkat dari fakta-fakta, peristiwa yang
kongkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit tersebut
ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.15
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Lexy L. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan XIV, (Bandung: Remaja Rosda
Karya, 2001), hlm. 3

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Prinsip Mu’amalah dalam Islam
Umat Islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang dengan
norma-norma ilahiyah, begitu juga dalam mu’amalah. Kewajiban berpegang
pada norma ilahiyah adalah sebagai upaya untuk melindungi hak masingmasing pihak dalam bermu’amalah. Secara singkat prinsip-prinsip mu’amalah
yang telah di atur dalam hukum Islam tertuang dan terangkum dalam kaidah
dan prinsip-prinsip dasar fiqih mu’amalah. Kaidah yang paling dasar dan
paling utama yang menjadi landasan kegiatan mu’amalah adalah kaidah yang
sangat terkenal dan disepakati oleh ulama empat mazhab 16:

“hukum dasar mu’amalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang
melarangnya”.17
B. Pengertian Gadai dan Dasar Hukum Gadai
1. Pengertian Gadai
Gadai (rahn) secara bahasa diartikan al-tsubut wa al-dawam (tetap dan
kekal).18 Gadai dalam istilah hukum fositif Indonesia adalah apa yang

16
17

Imam Mustofa, Op.Cit, hlm. 9
Ibid, hlm. 10

disebut barang jaminan, agunan, rungguhan, cagar, atau cagaratan,
tanggungan.19
Alburhan juga menyebutkan dalam bukunya tafsir alburhan edisi alahkam, gadai juga berarti menjadikan barang yang mempunyai nilai harta
(nilai ekonomis) sebagai jaminan hutang, hingga pemilik barang yang
bersangkutan boleh mengambil hutang, untuk kemudian menjadi jaminan bila
utangnya tidak bisa terbayar). 20
Menurut istilah syara’ yang dimaksut dengan gadai (rahn) adalah :
a. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan
barang sebagai tanggungan hutang. 21
b. Gadai (ar-rahn) adalah menjadikan benda yang bernilai harta dalam
pandangan syra’ sebagai jaminan hutang yang memungkinkan untuk
melunasi hutang dari harta itu atau melunasinya. 22
Sedangkan menurut beberapa ulama fiqih gadai didefinisikan antara lain
menurut ulama Malikiyah: “harta yang dijadikan pemiliknya sebagai
jaminan hutang yang bersifat mengikat”, menurut ulama Hanafiah:
“menjadikan suatu barang jaminan terhadap hak piutang yang mungkin
sebagai pembayaran hak piutang itu, baik seluruh nya maupun
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Ruslan Abd Ghofur N, Gadai Syariah, (Bandar Lampung, Pesantren An-Noor, 2012),
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20
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Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.106
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Rozalinda, Fiqih Ekonomi Syariah (Perinsip Implementasinya Pada Sektor Keuangan
Syariah), ed. 1, cet. Ke-1, (Jakarta: Rajawali Per, 2016), hlm. 251

sebagainya”. Ulama syafiiyah dan Hanabilah: “menjadikan materi
(barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayaran hutang
apabila orang yang berhutang tidak membayar hutang nya itu. 23
Definisi yang sama dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri bahwa arrahn adalah, “menjadikan benda yang bernilai harta dalam pandangan
syara’ sebagai jaminan hutang yang memungkinkan untuk melunasi
hutang dari harta itu atau sebagainya”. Dalam mausu’ah fatwa almuamalat al-maliyah dijelaskan ar-rahn adalah, “harta yang dijadikan
sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayaran hutang sesuai
dengan nilainya jika orang yang berhutang tidak bisa membayar
hutangnya”.24
Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul fiqih sunnah ia
mendefinisikan “ar-rahn menjadikan barang yang mempunyai nilai harta
menurut pandangan syara’ sebagai jaminan hutang, hingga orang yang
bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian
(manfaat) barang itu”.25 Menurut Dewan Syariah Nasional (secara
triminologi), rahn menahan barang atas jaminan hutang”. Menurut Bank
Indonesia, “rahn adalah akad penyerahan barang atau harta (marhun) dari
nasabah (rahin) kepada bank (murtahin) sebagai jaminan atau seluruh
hutang”.26
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Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga
Keuangan Syariah, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 233
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Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Bandung: Al Ma’arif, 1997), hlm.139
26
Faturrahman Djamil, Op.Cit, hlm. 233

Menurut MA.Tihami rahn secara syara’ ialah “menjadikan penguasaan
terhadap suatu harta benda terhadap jaminan piutang, dengan tujuan
hutang piutang itu terjamin pemenuhan pembayarannya manakalah terjadi
kesulitan dalam pembayarannya”. M. Abdul Madjid dkk, mengemukakan,
“bahwa gadai merupakan suatu akad perjanjian hutang piutang dengan
jaminan suatu barang sebagai penguat jaminan kepercayaan hutang
piutang tersebut”.27
Definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa gadai adalah suatu akad
hutang piutang dengan menyerahkan harta sebagai barang jaminan
sehingga dengan harta itu hutang dapat dilunasi jika hutang tersebut tidak
bisa dibayar oleh pihak yang berhutang.
2. Dasar Hukum Gadai
sebagaimana halnya dengan transaksi-transaksi bermuamalah yang lain,
gadai diperbolehkan, karena segala sesuatu yang boleh dijual boleh di
gadaikan. Dalil yang melandasi gadai telah ditetapkan didalam Al-quran dan
Hadis.
a. Al-Quran
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Sohari Sahrani, Fiqih Muamalah,(Bogor: Ghaliah Indonesia, 2011), hlm.157

Artinya: Apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara
tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah
ada barang tanggungan yang dipegang. (QS.Al-Baqarah: 283).28
Menurut Sayyid Quthb tafsir fi zhilalil Qur’an, di sini syari’ menyadarkan
hati orang-orang yang beriman agar bersikap amanah dan setia
dengan didorongoleh rasa taqwa kepada Allah. Ini merupakan
jaminan terkhir untuk melaksanankan syariat Allah secara
keseluruhan, dan supaya mengembalikan harta dan barang jaminan
kepada pemiliknya, serta memelihara dengan sempurna.29
Dengan penjelasan tidak adanya penulis dan bepergian, hal ini merupakan
penjelasan diperbolehkan nya udzur atau rukhshah yang memperbolekan
tidak memakai tulisan, dan sebagai gantinya adalah jaminan sebagai
kepercayaan dari pihak orang yang berhutang. Jaminan tersebut bukan
berarti menjadi milik orang yang member hutang

dan orang yang

berhutang boleh mengambil jaminan itu setelah melunasinya, dan apabila
tidak mampu membayar maka orang yang member hutang boleh
mengambil jaminannya sebagai milik, dalam ayat ini terkandung isyarat
yang menjelaskan bahwa disyaratkanya pembolehan tidak memakai
penulis itu adalah dalam keadaan bepergian, jadi bukan dalam keadaan
mukim sebab, hukum penulisan ini wajib bagi kaum muslimin sedang
iman, tidak bisa dibuktikan kecuali dengan ketaatan dan pengamalan.

28

Depertemen Agama Ri, Al-Quran dan terjemahnya, (diponegoro,Bandung: 2010),
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Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Quran, Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 395

Terlebih lagi jika berkaitan dengan masalah yang fardhu, seperti masalah
penulisan ini.30

        
Artinya: Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang
lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat nya (utangnya).
(QS.Al-Baqarah: 283)31
Sayyid Quthb juga menjelaskan, orang yang berhutang adalah pemegang
amanat yang berupa hutang, dan yang berpiutang memegang
amanat berupa barang jaminan (dari yang berpiutang). Keduaduanya diseur untuk memegang amanat masing-masing atasnama
taqwa kepada Allah Tuhannya. Tuhan adalah yang menjaga dan
memelihara, Tuhan juga sebagai majikan, penguasa, dan hakim.
Semua makna yang bersifat kewajiban ini memiliki pengaruh
terhadap sikap bermuamalah, memegang amanat dan
menumaikannya.32
Apabila kamu didalam perjalanan, (pangkal ayat 283). Didalam musafir,
sedang kamu tidak mendapat seorang penulis maka hendaklah kamu
pegang barang-barang agunan. Artinya pokok pertama, baik ketika berada
dirumah atau didalam perjalanan, hendaklah perjanjian hutang piutang
dituliskan. Misalkan terpaksa karna penulis tidak ada, atau sama-sama
terburu diperjalanan diantara yang berhutang dengan yang berpiutang.
Hendaklah ganti penulis, peganglah oleh yang memberi hutang itu barang
agunan atau gadaian, atau borg, sebagai jaminan daripada uang yang
dipinjamkan atau dihutang itu. Akan tetapi jika percaya yang setengah
30

Ahmad Mustofa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi,(Semarang: CV Toha Putra,1986),
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kamu akan yang setengah, maka hendaklah orang yang diserahi amanat
itu menunaikan amanat nya dan hendaklah ia takwa kepada Allah,
Tuhannya. Misalnya si Fulan berhutang kepada teman nya itu Rp.1,000,
janji hendak dibayar dalam masa tiga bulan, dan untuk penguatkan janji di
gadaikan nya sebentuk cincin yang biasanya harganya berlebih daripada
jumlah hutangnya. Hendaklah keduabelah pihak memenuhi janji dan
yang berhutang hendak segera sebelum sampai tiga bulan sudah
membayar habis hutang nya, yang menerima gadai sesekali jangan
merusak amanat, lalu menjual barang itu sebelum habis janji atau mencari
dalih macam-macam. Keduanya memegang amanat dan hendaklah
keduanya menjaga takwa kepada Allah, supaya hati kedua nya atau salah
satu dari keduanya jangan dipesongkan oleh syaitan kepada niat yang
buruk. 33

     
Artinya :
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu (Al-Maidah:1)34
Menurut Wahbah Az-zuhaili, Gadai adalah salahsatu bentuk akad dan
untuk memenuhi akad didalam ayat di diatas adalah perintah yang
bersifat wajib, maka mematuhi dan memenuhi akad gadai hukum
nya wajib melalui jalur berlaku mengikatnya akad gadai (rahn)
bagi pihak rahin. Karena ia adalah pihak al-multaim (yang
memberikan komitmen, yaitu ijab),.35
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Hamkah, Tafsir Al-Azhar Juzu 1-2-3, Yayasan Nurulislam,hlm.81
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34

Penjelasan ayat di atas dapat kita ketahui bahwa ketika berada dirumah
atau didalam perjalanan, hendaklah perjanjian hutang piutang dituliskan.
Misalkan terpaksa karna penulis tidak ada, atau sama-sama terburu
diperjalanan diantara yang berhutang dengan yang berpiutang. Hendaklah
ganti penulis, peganglah oleh yang memberi hutang itu barang agunan atau
gadaian, sebagai jaminan daripada uang yang dipinjamkan atau dihutang itu.
Penggadai dan penerima gadai hendaklah memenuhi amanat nya. Penggadai
membayar hutang nya tepat waktu begitupun penerima gadai harus menjaga
amanatnya atau barang yang di gadaikan.
b. As-Sunah
Yang menjadi landasan hukum atau dasar hukum dari akad gadai (rahn)
selain Al-Quran ialah beberapa Hadis sebagai berikut:

Artinya: Dari Siti Aisyah r.a. bahwa Rosulullah SAW. Pernah membeli
makanan dari seorang yahudi dengan berhutang dengan tempo tertentu,
beliau menjadikan baju perang nya sebagai jaminan hutang tersebut.36
Dari hadis di atas Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam dalam bukunya
syarah hadis pilihan Bukhari-Muslim menyebutkan kesimpulan dari hadis
diatas yaitu:37
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hlm.454

Imam Al-Mundzir, Mukhtashar Shahih Muslim, (Jakarta: Ummul Quran, 2016),

1) Diperbolehkanya gadai berdasarkan ketetapan di dalam Al-Kitab.
2) Boleh bermuamalah dengan orang kafir dan hal itu bukan termasuk
condong kepada mereka yang dilarang. Ash-Shan’anya berkata
”sebagaimana yang sama-sama diketahui didalam agama, hal itu
sebagai kebutuhan mendesak. Rosulullah Shallallahu Alaihi Wa
Sallam dan sahabat menetap di mekah selama tiga belas tahun dan
mereka bermuamalah dengan orang-orang musyrik. Lalu beliau
menetap dimadina selama sepuluh tahun, bersama para sahabat beliau
bermuamalah dengan Ahli Kitab dan juga datang kepasar-pasar
mmereka.
3) Boleh bermuamalah dengan orang-orang yang mayoritas hartanya
merupakan harta haram, selagi tidak diketahui bahwa obyek
muamalahnya adalah haram. Ash-Shan’any berkata, “disini terkandung
dalil untuk tidak melihat bagaimana cara muamalah dilingkungan
mereka. Karena sebagaimana yang diketahui, mereka menjual khamar
dan barang-barang yang diharamkan, tetapi tidak seharusnya kita
mencari tahu muamalah mereka dan bagaimana cara mereka
mendapatkan uang. Akan tetapi kita harus bermuamalah dengan suatu
muamalah besama orang yang ditangan nya ada harta yang halal,
sehingga ada kejelasan kebalikannya, yang diantara misalnya
kezhaliman.
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Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, Syarah Hadis Pilihan Bukharai-Muslim,
(Jakarta:Darul Falah, 2004), hlm. 661

4) Didalam hadis ini tidak terkandung dalil pembolehan menjual senjata
kepada orang-orang kafir, karena baju besi bukan termasuk senjata,
dan dan gadai juga bukan termasuk jual beli, yang di gadaikan Nabi
Saw. Adalah baju besi, yang dalam pertimbangan orang-orang dapat
dipercaya, barang itu tentu tetap dipelihara dan dijaga, sehingga tidak
ada

kekhawatiran akan muncul

pengkhianatan. Sesungguhnya

menolong orang kafir dan musuh dengan senjata adalah diharamkan
dan merupakan pengkhianatan.
5) Disini terkandung zuhud Nabi Shallallahu Alaihi wa Salam, karena
mengharap apa yang ada di sisi Allah, sehingga beliau tidak
membiarkan harta berada didekat mereka.
6) Ayat diatas memberikan gambaran dengan jelas ketika tidak ada
penulis dan saksi ditengah perjalanan, pendapat Jumhur ulama,
berbeda dengan pendapat yang dinukil dari Mujahid, Adh-Dhahhak
dan golongan gadai hanya khusus diperjalanan dan tidak boleh
dilakukan ketika menetap di tempat tinggal, yang didasarkan kepada
pemahaman ayat itu.
Dari penjelasan diatas bahwa gadai telah terjadi sejak zaman Nabi
Muhammad Saw, dimana ia menggadaikan baju besinya karena terdesak
dan tidak memiliki uang untuk membeli makanan dan ia menggadaikan
baju besinya kepada penjual. Nabi Muhammad berhutang dengan tempo
tertentu dengan menggadaikan baju besinya. Dapat diketahui bahwa
melakukan praktek gadai diperbolehkan, apabila kita berhutang kepada

orang lain agar orang tersebut percaya kita harus memberikan barang
tanggungan, apabila kita tidak bisa membayar hutang tersebut maka
barang tanggungan tersebut yang menjadi bayaran nya.

Dari Abu Hurairah r.a ia berkata : Rosulullah s.a.w. bersabda :
“punggung (binatang) yamg dinaiki itu dengan nafkah (bayaran bagi
yang punya) kalau ia barang jaminan (gadaian), dan susu yang diminum
itu dengan nafkah (bayaran bagi yang punya) kalau ia itu barang
jaminan (gadaian) dan hendaklah orang yang menaikai dan meminum
itu member (bayaran bagi yang punya)”.diriwayatkan leh bukhari38
Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya fiqih Islam wa adillatuhu,
pemanfaatan yang menyebabkan berkurang nya nilai al-mahun,
seperti mendirikan bangunan dan menanam pohon diatas tanah
yang digadaikan, maka itu tidak boleh kecuali dengan izin almurtahin demi menjaga hak nya. Apabila al-marhun adalah hewan
kendaraan, maka ia boleh mengambilnya dari tangan al-murtahin,
sampai ketika pemanfaatan tersebut selsai, maka ia kembalikan lagi
kepada murtahin,.39
c. Ijma
Dari hadis dan ayat diatas para ulama telah sepakat (ijma) bahwa:40
1) Barang sebagai jaminan hutang (rahn) dibolehkan (jaiz)
2) Rahn dapat dilakukan baik dalam bepergian (safar) maupun tidak
dalam safar. Pembatasan dengan safar dalam surah Al-Baqarah (2)
38
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ayat 283 adalah karena kelaziman saja, maka tidak boleh diambil
makna sebaliknya (makfhum mukhalafah), karena adanya hadishadis yang membolehkan rahn tidak dalam bepergian, disamping
itu safar dalam ayat itu karena tidak diperbolehnya katib (penulis)
maka lazimnya tidak perlu rahn dalam safar.
d. Fatwa Tentang Gadai (rahn)
Himpunan fatwa keuangan syariah Dewan Nasional MUI
menyatakan, bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai
jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan. Ketentuan rahn yaitu: 41
1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan
marhun (barang) sampai semua hutang rahin (yang menyerahkan
barang ) dilunasi.
2) Marhun dan manfaat nya tetap menjadi milik rahin. Pada
perinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin
kecuali seizing rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan
manfaatnya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.
3) Pemeliharaan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi
kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin,
sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi
kewajiban rahin.
4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh
ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
41

Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah,(Jakarta:Erlangga,
2014), hlm.738-739

Penjualan marhun :
1) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk
segerah melunasi hutangnya.
2) Apabila rahin tetap tidak bisa melunasi hutangnya, maka marhun
dijual paksa/dieksekusikan melalui lelang sesuai syariah.
3) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya
pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya
penjualan
4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya
menjadi kewajiban rahin.
C. Rukun dan Syarat Gadai
1. Rukun Gadai (rahn)
Menurut jumhur ulama, rukun gadai (rahn) ada empat yaitu:42
a. Lafaz (kalimat akad), seperti : saya gadaikan ini kepada engkau untuk
hutangku yang sekian kepada engkau. Jawab yang berpiutang “saya
terima gadai ini”
b. Ada penggadai dan penerima gadai. Keduanya hendaklah ahli
tassarruf (berhak membelanjakan hartanya).
c. Barang yang digadaikan, tiap-tiap zat yang boleh dijual boleh
digadaikan dengan syarat keadaan barang tersebut tidak rusak sebelum
sampai janji utang harus dibayar.
d. Adanya hutang, disyaratkan keadaan hutang telah tetap
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Rukun ar-rahn menurut ulama Hannafiyah, “yaitu ijab dari ar-rahin dan
qabul dari al-murtahin, seperti akad-akad yang lain. Akan tetapi akad arrahnu belum sempurna dan belum berlaku mengikat (lazim) kecuali
setelah adanya al-qobdhu (serah terima barang yang di gadaikan)” Selain
itu menurut ulama selain ulama Hannafiyah mengatakan, bahwa rukun arrahnu ada empat yaitu sighat (ijab dan qabul), aqid (pihak yang
mengadakan akad), marhun ( barang yang digadaikan ), marhun bih (addain atu tanggungan hutang yang dijamin dengan barang gadaian).43
2. Syarat Gadai (rahn)
Sebelum dilakukan gadai (rahn), terlebih dahulu dilakukan akad. Akad
menurut Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy adalah suatu perbuatan
yang dilakukan oleh dua orang berdasarkan persetujuan masing-masing.44
Gadai disyaratkan beberapa syarat berikut:
a. Pihak yang menggadaikan (rahin) dan pihak yang menerima gadai
(murtahin) cakap hukum serta sama-sama ikhlas.45 Ulama Hanafiyah
hanya mensyaratkan cukup berakal saja. Karenanya, anak kecil yang
mumayyiz (dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk)
boleh melakukan akad rahn dengan syarat, mendapatkan persetujuan
dari walinya. 46 Meneurut hendi suhendi syarat yang berakad adalah
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ahli tasharuf , artinya membelanjakan harta dan dalam hal ini
memahami persoalan yang berkaitan dengan gadai (rahn).47
Menurut Ibnu Rusyd dalam bukunya bidayatul mujtahid, orang yang
menggadaikan tidak di perselisihkan lagi bahwa diantara sifat-sifat
orang yang menggadaikan adalah, bahwa ia tidak dilarang untuk
bertindak sebagai orang yang dibenarkan untuk bertindak (artinya,
orang tersebut tidak di bawah pengampuan,) washi (orang yang
dipesan untuk mengurus wasiat) boleh menggadaikan untuk
kepentingan orang yang berada dalam kekuasaannya, jika tindakan
tersebut benar dan memang diperlukan pendapat ini dikemukakan
oleh Imam Malik. Imam Syafii berpendapat bahwa, washi
diperbolehkan menggadaikan karna ada kepentingan yang jelas.
Menurut Imam Malik hambah mukatab ( hamba yang berupaya
memerdekakan dirinya dengan cara mencicil) dan hamba yang diberi
izin, keduanya boleh menggadaikan. Suhnun berpendapat bahwa jika
seorang menerima gadai oleh sebab harta yang dipinjamkannya maka
itu tidak boleh. Imam Syafii juga berpendapat yang sama. Imam
Maliki dan Syfii berpendapat bahwa orang muflis (bangkrut, pailit)
tidak boleh menggadaikan, tetapi Imam Hanifah membolehkannya.48
b. Marhun (barang jaminan), syarat pada benda yang dijadikan jaminan
ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji hutang harus
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dibayar.49 Menurut ulama Hannafiyah syarat-syarat pada marhun
adalah sebagai berikut: 50
1) Barang yang digadaikan harus dapat diperjual belikan ; harus
pada akad dan dapat di serahterimakan
2) Barang yang di gadaikan harus berupa harta (kekayaan) yang
bernilai
3) Barang

yang di

gadaikan

harus

halal

digunakan

atau

dimanfaatkana, sekiranya barang tersebut dapat untuk melunasi
hutang
4) Barang harus jelas, sefesifikasi, ukuran, jenis jumlah, kualitas
dan seterusnya.
5) Barang harus milik pihak yang menggadaikan secara sempurna
6) Barang yang di gadaikan harus menyatu tidak terpisah-pisah
7) Barang harus tidak di tempeli sesuatu yang tidak ikut di
gadaikan.
8) Barang yang di gadaikan harus utuh, tidak sah menggadaikan
mobil hanya seperempat atau separuh.
Berdasarkan kesepakatan ulama, syarat yang terkait dengan barang
yang digadaikan atau yang menjadi jaminan hutang adalah sama
halnya yang menjadi objek jual beli. Syarat-syarat tersebut yaitu:51
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1) Barang yang di gadaiakan harus benar-benar dan nyata. Transaksi
terhadap barang yang belum atau tidak ada tidak sah, begitu juga
barang yang belum pasti adanya seperti binatang yang masih
didalam kandungan induknya.
2) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki,
dapat disimpan dan dapat dimanfaatkan sebagaimanan mestinya
serta tidak menimbulkan kerusakan.
3) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik
secara sah dan kepemilikan sempurna. Berdasarkan syrat ini,
maka tidak sah menggadaikan pasir ditengah padang atau air laut
yang masih di laut atau menggadaikan panas matahari, karena
tidak adanya kepemilikan yang sempurna.
4) Objek harus diserahkan saat transaksi. Berdasarkan syarat ini
maka tidak sah menggadaikan binatang liar, ikan di lautan atau
burung yang berada di awing, karena tidak dapat diserahkan
kepada pembeli.
5) Selain syarat diatas, ada satu syarat lagi yang mutlak harus
dipenuhi, yaitu barang yang digadaikan harus tahan lama dan
tidak mudah rusak, seperti emas, perak, logam mulia, kendaraan
dan seterusnya. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah
menggadaikan makanan yang mudah busuk, sebagai kue basah
sebagai jaminan hutang, karena tidak bertahan lama.

c. Syarat Marhun Bih (utang), disyaratkan pertama, merupakan hak
yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berhutang. Kedua
utang itu dapat dilunasi dengan marhun (barang jaminan) dan ketiga,
utang itu pasti dan jelas baik zat, sifat, maupun kadarnya. 52
d. Sighat akad, disyaratkan tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau
dikaitkan dengan masa yang akan datang. Ulama Hanafia
menyatakan bahwa apabila akad ar-rahn dibarengi syarat tertentu,
atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syarat batal,
sementara akad ar-rahn sah. Ulama Hanabilah, Malikiayah dan
Syafiiyah menyatakan, bila mana syarat itu adalah syarat yang
mendukung kelancaran akad, maka syarat itu diperbolehkan. Akan
tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad ar-rahn,
maka syarat nya batal.53
Menurut Abu Hanifa dan Imam Malik “apabila dalam akad gadai
disyaratkan penjualan oleh peneriama gadai setelah jatuh tempo,
maka hal itu dibolehkan”. 54
e. Syarat penyerahan marhun (agunan), apabila agunan telah diterima
oleh martahin kemudian hutang sudah diterima oleh al-rahin, maka
akad ar-rahn bersifat mengikat bagi keduabelah pihak (luzum). Syarat
terahir yang merupakan kesempurnaan ar-rahn yakni menyerahkan
barang jaminan (qabadh al-marhun) artinya barang jaminan secara
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hukum oleh murtahin. Syarat ini menjadi sangat penting sebagaimana
dinyatakanoleh Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 283 diatas.55
D. Memanfaatkan Gadaian
Apabila pemanfaatan al-murtahin terhadap al-marhun itu tidak secara
gratis akan tetapi dengan imbalan berupa biaya sewa standar maka boleh, baik
apakah al-marhun bihi adalah al-qardhu maupun bentuk tanggungan hutang
yang lain. karena disini murtahin tidak memanfaatkan atas dasar al-qardhu
akan tetapi atas dasar akad ijarah (sewa). Namun jika ada unsur al-muhaabaah
di dalamnya, maka itu tidak boleh jika almarhun bihi adalah al-qardhu. Namun
jika al-marhun bihi bukan dalam bentuk al-qard hu, maka boleh.56
Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan
mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu demikian keadaannya, maka
orang yang memegang gadaian (murtahin) memanfaatkan barang yang di
gadaikan sekalipun di izinkan oleh orang yang menggadaikan (rahin).
Tindakan memanfaatkan barang gadaian adalah tak ubahnya qiradh yang
mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk qiradh yang mengalirkan manfaat
adalah riba. Keadaan seperti ini jika borgnya bukan berbentuk binatang yang
bisa di tunggangi atau binatang ternak yang bisa di ambil susunya. 57
Jika berbentuk binatang atau binatang ternak, ia boleh memanfaatkan
sebagai imbalan nya memberi makan binatang tersebut. Ia boleh
memanfaatkan binatang yang bisa ditunggangi seperti unta, kuda dan bighal
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(okulasi kuda dengan himar) dan lain-lainya. Ia pun boleh mengambil susu
sapi dan kambing dan lainnya.58
Sulaiman rasjid dalam bukunya fiqih Islam menyatakan, Orang yang
punya barang tetap berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan,
bahkan semua manfaatnya tetap kepunyaan dia, kerusakan barangpun atas
tanggungannya. Ia berhak mengambil manfaat barang yang digadaikan itu
walaupun tidak seizin orang yang menerima gadai., 59
Jumhur fuqaha berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil
manfaat dari barang gadai. Fuqaha lain berpendapat apabila barang gadai itu
berupa hewan, maka penerima gadai boleh mengambil air susu dan
menunganginya dalam kadar yang seimbang dengan makanan dan biaya yang
diberikan kepadanya.60
Dalam masyarakat kita, ada cara gadai yang hasil barang gadaian itu,
langsung dimanfaatkan oleh pegadai (orang yang memberi piutang). Banyak
terjadi terutama di desa-desa, bahwa sawah dan kebun yang digadaikan
langsung dikelola oleh pegadai dan hasilnya sepenuhnya langsung
dimanfaatkannya.61
Sohari Sahrani dalam bukunya fiqih muamalah menjelaskan, apabila
barang gadaian itu berupa barang yang mudah disimpan, seperti : emas,
pakaian, kendaraan dan sebagainya berada ditangan penerima gadai. Jika
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berupa tanah, rumah ternak dan sebagainya biasa berada di tangan pihak
penggadai, apabila barang gadaian itu berupa barang yang bisa diambil
manfaatnya sepanjang tidak mengurangi nilai aslinya, misalnya: kuda dapat
ditunggangi, lembu atau kerbau dapat digunakan untuk membajak, mobil atau
sepeda motor dapat dikendarai, dan juga jasah yang diperoleh diimbangi
dengan ongkos pemeliharaan.62
Ulama fiqih menyatakan “bahwa ketika berlangsung nya akad keduabelah
pihak menetapkan syarat bahwa keduabelah pihak boleh memanfaatkan
barang agunan maka akad rahn tersebut dianggap tidak sah”.63
E. Batal atau Berahirnya Akad Gadai
Berahirnya akad rahn, menurut Wahbah Az-Zuhaili dikarnakan hal-hal
berikut:64
1. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya
2. Rshin (penggadai) membayar hutangnya
3. Dijual paksa, yaitu dijual berdasarkan penetapan hakim atas permintaan
rahn.
4. Pembebasan hutang dengan cara apapun, sekalipun dengan pemindahan
oleh murtahin
5. Pembatalan oleh murtahin meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahn
6. Rusaknya barang gadaian oleh tindakan atau penggunaan murtahin
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7. Memanfaatkan barang gadai dengan menyewa, hibah atau sadaqah, baik
dari pihak rahn maupun murtahin.
8. Meninggalnya rahn (menurut malikiyah) dan atau murtahin (menurut
hanafiyah), sedangkan Syafiiyah dan Hannabilah, menganggap kematian
para pihak tidak mengahiri akad rahn.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa berahirnya akad rahn
apabila rahin (penggadai) telah membayar lunas hutang nya kemudian
murtahin (penerima gadai) menyerahkan kembali barang jaminan kepada
rahin atau salah satu pihak meninggal dunia. Para ulama berbeda pendapat
dalam hal meninggalnya pihak yang berakad. Menurut ulama Malikiyah
dan Hanafiyah meninggalnya salahsatu pihak rahin atau murtahin, maka
akad rahn berakhir. Sedangkan menurut ulama Syafiiyah dan Hannabilah
meninggalnya pihak yang berakad tidak mengahiri akad rahn. Hal ini
karena akad rahn disebut bisa dilanjutkan oleh ahli waris pihak yang
meninggal (rahin atau murtahin).
F. Kedudukan Urf/Adat Tradisi dalam Hukum Islam
Arti urf secara harfiyah adalah keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan
yang telah dikenal oleh manusia dan telah menjadi taradisi untuk
melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat urf sering
disebut sebagai adat. 65
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Adat istiadat (urf) dapat dipakai di suatu kehidupan masyarakat jika tidak
bertentangan dengan hukum Islam dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi
masyarakat :

ٌاَلْعَادَةُ مُحَّكَمَة
Artinya : adat itu dapat menjadi dasar hukum

ُاَلّضَرَرُ يُزَال
Artinya : Kemudharatan harus di hilangkan

َوَالضِرَارَ الضَرَر
Artinya: tidak boleh memberi mudharat dan membalas kemudharatan
Konsep kaida ini memberikan pengertian bahwa manusia harus di jauhkan
dari idhar (tidak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain.
dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain. 66
jika dalam praktik bagi hasil barang gadaian yang terjadi di Desa Tanjungraya,
penggadai tetap merawat barang gadaian seperti memupuk kebun kopi,
membersihkan rumput, membersihkan tunas dan lain-laian itu dikerjakan oleh
penggadai sampai kebun kopi panen lalu hasil tersebut di bagi dua dengan
penerima gadai sampai hutang di lunasi. Praktik tersebut merugikan penggadai
atau dapat menimbulkan kemudharatan.
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Allah SWT berfirman :

       

Artinya: jadilah orang pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf
(tradisi yang baik), serta berpaling dari orang-orang yang bodoh. (QS. alA’raf:199) 67
Urf terdiri dari dua macam yaitu, urf sahih dan urf fasid (rusak) :
1. Urf sahih, sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak
bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram dan
tidak membatalkan yang wajib.68 Adat yang sahih yaitu adat yang
berulang-ulang dilakukan , diterima oleh orang banyak tidak bertentangan
dengan agama, sopan satun, dan budaya yang luhur. Umpamanya member
hadiyah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu,
mengadakan acara halalbihalal (silaturahmi) saat hariraya, member hadiah
sebagai suatun penghargaan atas suatu prestasi.69
2. Urf fasid, tidak diharuskan untuk memeliharanya, karena memeliharanya
itu berarti menentang dalil syara’ atau membatalkan dalil syara’. Apabila
manusia suadah saling mengerti akad-akad yang rusak, seperti akad riba
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atau akad gharar atau khathar (tipuan dan membahayakan), maka bagi urf
ini tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkannya.
Islam datang dengan seperangkat norma syara’ yang mengatur kehidupan
muamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi dari
keimanan nya kepada Allah dan Rasul-Nya. sebagian dari adat lama itu ada
yang selaras dan ada juga yang bertentangan dengan hukum syara’ yang
datang kemudian. Adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak
mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum
syara’. Pertemuan antara adat dan syariat tersebut terjadilah perbenturan,
penyerapan, dan pembauran antara keduanya. Dalam hal ini diutamakan
proses penyeleksian adat yang dipandang masih diperlukan untuk
dilaksanakan. Adapun yang menjadi pedoman adat lama itu adalah
kemasalahatan menurut wahyu.
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Berdasarkan hasil seleksi tersebut adat

dapat dibagi dalam 4 kelompok yaitu:
1. Adat yang lama secara subtansial dan dalam hal pelaksanaan nya
mengandung unsure kemasalahatan. Maksutnya dalam perbuatan itu
mengandung unsur manfaat dan tidak ada unsure mudaratnya, atau unsur
manfaat nya lebih besar dari unsur mudaratnya. Adat dalam bentuk ini
diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.
2. Adat lama yang pada perinsipnya secara substansial mengandung unsure
masalahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudarat), namun
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dalam pelaksanaan nya tidak di anggap baik oleh Islam, namun dalam
pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.
3. Adat lama yang pada perinsip dan pelaksanaan nya mengandung unsur
mafsadat (perusak). Maksud nya yang dikandungkan hanya unsur perusak
dan tidak memiliki unsur manfaatnya, atau ada unsur manfaat nya tetapi
unsur perusaknya lebih besar. Umpama nya tentang berjudi, minumminuman yang memabukan dan praktek rentenir (membungakan uang
seacara riba). Adat dalam bentuk ini ditolak oleh Islam secara mutlak.
Islam menetapkan ketentuan hukum yang berbeda dan berlawanan secara
diameteral dengan adat demikian yang biasa berlaku sebelum Islam
datang.
4. Adat atau urf yang telah berlangsung lama diterima oleh orang bayank
karena tidak mengandung unsur mufsadat (perusak) dan tidak
bertentangan dengan dalil syara yang datang kemudian, namun secara
jelas belum terserap kedalam syara’ baik secara langsung atau tidak
langsung.71
Ulama sepakat daalm menerima adat dalam bentuk pertama dan kedua karena
adat tersebut telah menjadi hukum Islam, meskipun berasal dari adat lama.
Adat dalam bentuk pertama dan kedua dikelompokan kepada adat atau urf
yang sahih. Demikian pula ualama sepakat menola adat urf dalam bentuk
ketika karena secara jelas bertentangan dengan syara’. Secara ketentuan yang
bertentanagn dengan hukum syara’ harus ditinggalkan meskipun secara adat
71
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sudah diterima oleh orang banyak. Adat daalm bentuk ketiga ini
dikelompokan kepada adat atau urf yang fasid (merusak).72
G. Kebolehan Penetapan Sayarat dalam Bisnis Ekonomi Syariah
1. Syarat Terbentuknya Akad
Masing-masing rukun memerlukan syarat-syarat agar rukun itu dapat
berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat dimaksud, rukun
akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum Islam, yarat-syarat
dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad. Rukun pertama yaitu
para pihak, harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu tamyiz
dan terbilang. Rukunkedua, yaitu pernayataan kehendak, harus memenuhi
dua syarat juga yaitu : pertama, adanya persesuaian ijab dan Kabul dengan
kata lain tercapainya kata sepakat, kedua kesatuan majelis akad. Rukun
ketiga yaitu objek akad harus memenuhi tiga syarat yaitu, objek itu dapat
diserahkan, tertentu atau dapat ditentukan, objek itu dapat ditransaksikan.
Rukun ke empat memerlukan satu syarat, yaitu tidak bertentangan dengan
syara’.73
Syarat-syarat yang harus terdapat dalam segala macam syarat yaitu :
a. keduabelah pihak harus cakap berbuat
b. yang dijadikan obyek akad, dapat menerima hukumnya
c. akad di izinkan oleh syara’ dilakukan oleh orang yang mempunyai hak
melakukannya dan melaksanakannya walaupun dia bukan si aqid sendiri
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d. janganlah akad itu akad yang dilarang syaara’
e. akad itu member faedah
f. ijab itu berjalan terus, tidak dicabut , sebul terjadi qabul
g. tujuan akad tidak bertentangan dengan syara’74
syarat ini beserta rukun akad yang diebutkan terdahulu dinamakan poko.
Apabila pokok ini tidak terpenuhi, maka tidak terjadi akad dalam pengertian
bahwa akad tidak memiliki wujud yuridis syar’I apa pun. Akad semacam ini
disebut akad batil. Ahli-ahli hukum hanafi mendefinisikan akad batil
sebagai akad yang menurut syara’ tidak sah poko nya, yaitu tidak terpenuhi
rukun dan syarat terbentuknya. Apabila rukun dan syarat terbentuknya akad
telah terpenuhi maka akad sudah terbentuk.75
2. Syarat-syarat Keabsaahan Akad
Syaart keabsahan ini dibedaakn menjadi dua macam. Yaitu syarat-syarat
keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak
berlaku terhadap kebanyakan akad, dan syaart-syarat keabsaahn khusus
yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.76
Rukun pertama, yaitu para pihak, dengan dua syarat terbentuknya yaitu
tamyiz dan terbilang pihak, tidak memerlukan sifat penyempurna. Rukun
kedua, yaitu pernyataan kehendak dengan kedua syarat nya juga tidak
memerlukan sifat penyempurna. Namun menurut jumhur ahli hukum Islam
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syarat kedua dari rukun kedua ini memerlukan penyempurna yaitu
persetujuan ijab dan qabul itu harus dicapai secara bebas tanpa paksaan.
Rukun ketiga, yaitu objek akad, dengan ketiga syaratnya memerlukan sifatsifat sebagai unsur penyempurna. Syarat “dapat diserahkan” memerlukan
unsur penyempurna yaitu bahwa penyerahan itu tidak menimbulkan
kerugian dan pabila menimbulkan kerugian maka akad nya fasid. Syarat
“objek harus tertentu” memerlukan kualifikasi penyempurna yaitu tidak
boleh mengandung gharar dan apabila mengandung unsur gharar akadnya
menjadi fasid. Objek harus dapat di transaksiakan, memerlukan unsur
penyempurna yaitu harus bebas dari syarat fasid dan bagi akad atas beban
harus bebas dari riba. Dengan demikian secara keseluruhan ada empat
sebab yang menjadikan fasid suatu akad meskipun telah memenuhi rukun
dan syaarat terbentuknya yaitu: (1) penyerahan menimbulkan kerugian, (2)
gharar (3) syarat-syarat fasid (4) riba. Bebas dari keempat faktor ini
merupakan syarat keabsahan akad.77
Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa syarat yang di syaratkan di dalam
akad ar-rahn ada tiga macam yaitu :78
1. Syarat yang sah
Yaitu mensyaratkan didalam akad ar-rahnu dengan sesuatu yang sesuai
dengan tuntutan dan konsekuensi akad ar-rahnu itu itu sendiri, seperti
mensyaratkan di utamakan dan di prioritaskannya pihak al-murtahin
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untuk di bayar hutang nya ketika pikak ar-rahin tidak hanya memiliki
tanggungan hutang kepada al-murtahin saja, akan tetapi juga memiliki
tanggungan hutang kepada orang lain. atau seperti mensyaratkan di
dalam akad ar-rahnu dengan sesuatu yang mengandung kemasalahatan
bagi akad ar-rahnu itu sendiri dan tidak ber konsekuensi munculnya
unsur al-jahaalah (tidak diketahui dan tidak pasti), seperti mensyaratkan
untuk mempersaksikan akad ar-rahnu yang ada. Akad ar-rahnu yang
dibarengi akad seperti ini sah dan syarat tersebut juga sah sama seperti
akad jual beli.
2. Syarat yang Tidak Sah dan Tidak Berlaku
Yaitu

mensyaratkan

dengan

sesuatu

yang

tidak

mengandung

kemasalahatan dan tujuan, seperti mensyaratkan hewan yang di
gadaikan tidak makan makanan ini dan itu umpamanya, maka syarat
seperti ini tidak sah dan tidak berlaku namun akad ar-rahnu yang ada
tetap sah.
3. Syarat yang tidak sah sekaligus menjadikan akad ar-rahnu yang ada ikut
menjadi tidak sah
Seperti mensyaratkan dengan sesuatu syarat yang merugikan pihak almurtahin, seperti mensyaratkan pihak al-murtahin tidak boleh menjual
barang yang di gadaikan setelah hutang yang telah jatuh tempo
sedangkan pihak ar-rahin belum juga membayar hutang yang ada
kecuali setelah satu bulan misalnya. Atau mensyaratkan pihak murtahin
tidak boleh menjual barang yang di gadaikan setelah hutang yang jatuh

tempo sedangkan pihak ar-rahin tidak melunasi hutang tersebut dengan
harga lebih tinggi dari harga mitsl (harga standar). Atau mensyaratkan
dengan sesuatu yang merugikan pihak ar-rahin dan menguntungkan
pihak murtahin, seperti mensyaratkan pihak al-murtahin boleh
menggunakan dan memanfaatkan barang yang di gadaikan tanpa
dibatasi dengan jangka waktu tertentu dan tanpa di jelaskan biaya
penggunaan dan pemanfaatan tersebut, atau mensyaratkan tambahantambahan yang di hasilkan oleh sesuatu yang di gadaikan diberikan
kepada pihak murtahin. Syarat seperti ini tidak sah karena apa yang di
syaratkan mengandung unsur jahaala (tidak diketahui, tidak jelas) karena
memanfaatkan dan tambah-tambahan yang di hasilkan oleh al-marhun
belum ada ketika di syaratkan.
Dalam hal ini juga ulama Hanabilah memiliki pendapat yang sama dengan
pendapat malikiyah yaitu bahwa syarat ada dua macam :79
1. Syarat yang sah adalah syarat yang mengandung kemasalahatan akad
tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh akad dan tidak
membawa kepada sesuatu yang dibenci syara. Syarat sah adalah seperti
mensyaratkan didalam ar-rahnu bahwa barang yang di gadaikan harus
ditangan al-adl satu atau dua atau lebih, atau mensyaratkan yang harus
menjual barang yang di gadaikan ketika hutang yang telah jatuh tempo
dan pihak ar-rahin belum membayar hutang yang ada adalah al-adl.
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2. Sedangkan syarat yang fasid adalah syarat yang bertentangan dengan
apa yang dikehendaki akad, seperti mensyaratkan barang yang di
gadaikan tidak boleh dijual ketika hutang yang ada telah jatuh tempo,
atau mensyaratkan hutang yang ada tidak di bayar dari harga yang di
gadaikan, atau mensyaratkan barang yang di gadaikan tidak boleh di jual
ketika dikhawatirkan rusak (maksutnya barang yang di gadaikan di
khawatirkan rusak sedangkan hutang yang ada belum jatuh tempo), atau
mensyaratkan barang yang di gadaikan dijual dengan harga berapapun,
atau mensyaratkan barang gadaian tidak boleh di jual kecuali dengan
harga yang sesuai dengan keinginan pihak ar-rahi. Bentuk syarat yang
seperti ini adalah syarat yang fasid.

BAB III
PENYAJIAN DATA LAPANGAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Desa Tanjungraya Kecamatan
Waytenong Kabupaten Lampung Barat
Masyaraakat Desa Tanjungraya hampir semua masyarakat adalah petani
kopi, akan tetapi tidak semua kebun kopi masyarakat berada di desa
Tanjungraya. Lokasi kebun kopi masyarakat seperti yang dikatakan oleh Pak
Rizal ia memiliki kebun kopi tidak hanya di desa Tanjungraya saja tetapi ia
memiliki kebun kopi berada di daerah lain seperti di Mabar Jaya (desa
Sukaraja). Masyarakat desa Tanjungraya tidak hanya memiliki kebun kopi
yang berlokasikan di desa Tanjungraya saja akan tetapi berlokasikan di desadesa lain seperti desa Sukananti, Muntaralam, Karang Agung, bahkan ada
yang berada di luar Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat.80
1. Kondisi Geografis Desa Tanjungraya
Desa Tanjungraya terletak di wilayah kecamatan Way Tenong Kabupaten
Lampung Barat dengan jarak ke ibu kota provinsi Lampung 180 km dan
dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor kurang-lebih sekitar 5 jam.
Sedangkan dengan ibu kota Kabupaten Lampung Barat 51 km, dan
menghabiskan waktu sekitar 2 jam untuk menuju Ibukota Kabupaten
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Lampung Barat yaitu kota Liwa. Jarak ke ibu kota kecamatan yaitu 15,5 km
dapat ditempuh kira-kira 0,9 jam.81
Keadaan alam daerah ini termasuk daerah dingin yang dikelilingi oleh
dataran tinggi yang bergelombang dan suhu udara rata-rata 24°C, serta
curah hujan rata-rata 1600 mm pertahun. Keadaan alam daerah ini
termasuk daerah dingin dan dikelilingi oleh perbukitan yang membentang
luas sepanjang hampir seluruh daerah-daerah di kabupaten Lampung
Barat.82
Desa Tanjungraya terletak di Kecamatan Waytenong, Kabupaten Lampung
Barat. Desa ini terdiri tujuh dusun yaitu dusun Tanjungraya, Airputih 1,
Airputih II, Airputih III, Sidomulyo, Air Abang dan cengkaan. Yang terdiri
dari 540 KK dan desa Tanjungraya memiliki batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Barata : Berbatasan dengan Desa Sukananti
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Muntaralam
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Karang Agung
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Sidodadi83
Desa Tanjungraya memiliki luas sekitar 1.200,00 Ha, yang terdiri dari :
Luas Pemukiman

215 Ha

Luas Pekarangan

210,00 Ha

Luas

Tanah

Perkebunan 716, 00 Ha

Perorangan
Luas

81

Tanah

Irigasi

Setengah 50,00 Ha

Profil Pekon/Desa, Tanjungraya, Kecamatan Waytenong, Kab. Lampung Barat, Tahun
2017, hlm. 3
82
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Teknis
Luas Fasilitas Umum

6,00 Ha

Luas Tanah Hutan

3,00 Ha

Dari table di atas dapat kita ketahui bahwa luas tanah perkebunan
perorangan yaitu 716,00 Ha dengan jumlah luas Desa Tanjungraya
1.200,00 Ha
2. Kondisi Demografi Desa Tanjungraya
Jumlah penduduk desa Tanjungraya sebanyak 2019 jiwa yang terdiri dari
1020 laki-laki dan 999 perempuan dengan jumlah kepala keluarga
sebanyak 540 KK.84
a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
Jumlah penduduk Desa Tanjungraya berjulah 2019 jiwa, jumlah
penduduk berdasarkan usia sebagaimana yang di jelaskan berikut ini:85
No.

Jenjang Umur

Jumlah

1

0-17

682

2

18-35

714

3

36- 53

417

4

54 keatas

153

Jumlah

2,019

Jumlah penduduk Desa Tanjungraya berjumlah 2019 jiwa, penduduk
yang berusia produktif yaitu dari umur 18-53 tahun dengan jumlah
1.131 jiwa
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b. Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan
Desa Tanjungraya berjumlah 2019 orang dengan tingkat pendidikan
sebagaimana yang tercantum di dalam table berikut ini :86
Tingkat Pendidikan

Laki-laki

Perempuan

Usia 3-6 tahun yang belum masuk

20 orang

23 orang

20 orang

21 orang

74 orang

13 orang

Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah

4 orang

58 orang

Usia18-56 tahun yang tidak pernah

35 orang

6 orang

34 orang

67 orang

Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP

64 orang

29 orang

Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA

139 orang

43 orang

Tamat SMP/ sederajat

154 orang

85 orang

Tamat SMA/sederajat

345 orang

113 orang

Tamat D-3/sederajat

4 orang

203 orang

Tamat S-1/sederajad

17 orang

6 orang

Tamat S2/sederajad

1 orang

1 orang

Tamat SLB C

2 orang

3 orang

Jumlah total

1.614

TK/Playgrup
Usia 3-6 tahun yang sedang
TK/Playgroup
Usia 7-18 tahun yang tidak perna
sekolah

sekolah
Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak
tamat SD atau sebagainya

Orang
Sumber: Monografi Desa Tanjungraya 2017
Dari table diatas dapat diketahui bahwa di Desa Tanjungraya masih
banyak masyarakat yang putus sekola dan tidak sekola sama sekali.
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Padahal dijaman sekarang ini khusus nya di Lampung Barat sekolah
SD, SMP gratis, tetapi masih banya masyarakat yang tidak sekolah.
c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata pencaharian
Mata pencaharian pokok masyarakat yaitu petani kopi, di desa
Tanjungraya yang menjadi PNS, Perawat, anggota Legislatif dan lainlain hanya beberapa orang saja. Berikut jumlah penduduk menurut mata
pencaharian:87
Jenis Pekerjaan

Laki-Laki

Perempuan

Petani

307

203

Buruh Tani

176

103

Pegawai Negri Sipil

8

5

Perawat Swasta

0

1

Bidan Swasta

0

2

POLRI

0

0

Wiraswasta

95

32

Ibu Rumah Tangga

0

123

Perangkat Desa

14

1

Buruh Jasa Perdagangan

8

0

Sopir

3

0

Karyawan Honnorer

5

7

Anggota Legeslatif

1

0

Hasil bumi
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1.094 Orang

Jumlah Total
Penduduk

Sumber : Monografi Desa Tanjungraya 2017
d. Jumlah Penduduk Menurut Agama
Penduduk desa Tanjung raya Kecamatan Waytenong Kabupaten
Lampung Barat beragama Islam dengan jumlah penduduk 2019
orang88
3. Lembaga Pemerintahan Desa Tanjungraya
Lembaga pemerintahan desa di pimpin oleh seorang kepala desa/lurah
yang dipilih oleh masyarakat desa Tanjungraya itu sendiri dalam jangka
waktu

priode

lima

tahun.

Susunan

organisasi

kelurahan/desa

Tanjungraya Kecamatan Waytenong Kabupaten lampung Barat adah : 89
1) Kepala Desa

: Johanto

2) Sekertaris Desa

: Agus Nendy

Sekertaris Desa Membawahi :
1) Kaur Keuangan

: Riadi

2) Kaur Perencanaan

:Sakir

3) Kaur Tata Usaha

: Mukap

Kepala Dusun
1) Kadus Tanjungraya

: Sanin

2) Kadus Airputih I

: Susanto

3) Kadus Airputih II

: Har

88
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4) Kadus Airputih III

: Jundri

5) Kadus Sidomulyo

: Triono

6) Kadus Air Abang

: Katno

7) Kadus Cengkaan

: Hamdan

B. Pelaksanaan Praktek Bagi Hasil Barang Gadaian Antara Penggadai dan
Penerima Gadai di Desa Tanjungraya Kecamatan Waytenong Kabupaten
Lampung Barat
1. Kondisi Sosial Ekonomi
Wilayah desa Tanjungraya merupakan daerah dataran tinggi yang
bergelombang, di sekeliling desa Tanjungraya terdapat bukit-bukit kecil
dan perkebunan. Mayoritas masyarakat Tanjungraya adalah petani kopi,
mereka

sehari-sehari

bekerja

di

kebun

kopi

dan

mendapatkan

penghasilannya setelah perkebunan dan pertanian mereka panen.
Usaha tani yang banyak dilakukan oleh masyarakat yaitu berkebunan kopi.
Perkebunan kopi ini menjadi andalan dan usaha poko oleh masyarakat Desa
Tanjungraya..90
Mata pencaharian masyarakat desa Tanjungraya selain sebagai petani kopi,
sebagian masyarakat yang lain juga ada yang menjadi pedagang, mereka
membuka

warung-warung

kecil,

kios,

dan

warung

perlengkapan

perkebunan dan pertanian di rumahnya seperti obat-obatan pertanian dan
juga perkebunan, benih dan pupuk pertanian. Kehidupan masyarakat desa
Tanjungraya sangat ditentukan dari hasil perkebunan dan pertaniannya,
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apabila harga kopi naik dan hasil panen juga baik maka pendapatan yang di
dapat cukup banyak, akan tetapi apabila harga tidak mendukung maka
pendapatan dari hasil panen kurang memuaskan masyarakat petani kopi.
Hidup

makmur dan tidaknya ditentukan dari hasil panennya. Mereka

mendapatkan pendapatan dari hasil perkebunan dan pertaniannya, yang
ditentukan dari harga pasaran dan cuaca yang baik dan mendukung. 91
Desa Tanjungraya Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat
semua masyarakat adalah petani kopi. Rata – rata per kepala keluarga
memiliki kebun kopi lebih kurang 2 hektar atau sekitar 5000 batang pohon
kopi. Penghasilan dalam setahun perkebunan kopi tergantung perawatan
apabila dirawat kebun 2 hektar buah kopinya lebat (banyak) maka hasilnya
sekitar 3 ton (30 kwintal), sesuai dengan perawatan pemilik kebun nya.
pada saat penulis melakukan penelitian dan mewawancarai pak Suwah ia
memiliki kebun kopi sekitar kurang lebih 2 hektar setelah di totalkan
mendapat 10 kwintal 80 kg selama setahun seharusnya hasil tersebut lebih
banyak. Kerena kurang nya perawatan, pak Suwah tidak memupuk kebun
kopinya karena tiadak adanya uang sehingga hasil yang di dapat tidak
seberapa pada saat panen kopi. Memanen kopi tidak langsung dipanen
semua harus bertahap, masyarakat panen kopi biasanya di awal bula 6
itupun petani kopi harus memetik kopi yang kira-kira sudah bisa di panen
dan biasa nya mendpat sekitar 2-3 kwintal itupun tergantung kebun kopi
masing-masing. Harga kopi perkilo biasanya 20 ribu, dan bisa sampai 25
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ribu itupun hanya sewaktu-waktu saja. Masyarakat Desa Tanjungraya
memang rata-rata petani kopi, selain bertani ada juga yang memiliki usaha
sampingan yaitu dengan membuka warung seperti Ibu Ida, selain ia
memiliki kebun kopi ia juga memiliki usaha berdagang (warung). Kata ibu
Ida sebelum ia memiliki warung uang hasil panen kopi belum waktunya
panen sudah habis karena tidak cukup untuk satu tahun, biasanya tiap tahun
ibu Ida selalu berhutang dan setelah ia membuka warung, warung tersebut
sangat membantu untuk menyambung hidup kedepan nya selain dari kebun
kopi. di Desa Tanjungraya ada beberapa masyarakat nya yang menjadi
PNS, selain menjadi PNS ia juga memiliki kebun kopi. jelas beda bila
dibandingkan dengan petani yang hanya mengandalkan kebun kopinya.
Petani yang hanya mengandalkan kebun kopinya terkadang hasilnya tidak
seberapa maka dari itu banyak petani kopi yang hasil dari kebun tersebut
tidak cukup untuk memenuhi kebutuhun hingga panen kopi tiba, sehingga
masyarakat mencari pinjaman uang ke tetangga atau kesaudara terdekat
bahkan ada yang sampai menggadaikan kebun nya karena tidak adanya
uang dan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Dengan adanya
kebutuhan mendesak masyarakat tersebut menggadaikan kebun kopinya
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.92
Motivasi masyarakat dalam melakukan praktek gadai, pada saat penulis
melakukan penelitian dan mewawancarai ibu Ida

(masyarakat yang

menggadaikan kebun kopinya) ia berkata bahwa ia menggadaikan kebun
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kopinya karna ia sedang membutuhkan uang, daripada ia menjual kebun
tersebut ungkapnya lebih baik di gadaikan saja karna kebun tersebut tetap
punya kita dan apabila mempunyai uang bisa di ambil kembali kebun
tersebut.93
Menurut pak Johendi yang berhasil penulis wawancarai, motifasi beliau
melakukan praktek gadai yaitu karena kebun kopi yang ia miliki tahun
kemaren tidak ada buah nya karena itu ia terpaksa menggadaikan kebun
kopinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membiayai anak
nya sekolah.94
Pak juanda mengatakan ia menggadaikan kebun kopinya untuk membuka
usaha atau modal usaha membuka kios sayuran karena dalam dua tahun
hasil dari kebun kopi sangat sedikit sekali panen maka dari itu ia
menggadaikan kebun nya untuk membuka usaha dan untuk memenuhi
kebutuhan hidup nya sehari-hari. Dan kebun yang ia gadaikan tetap ia
rawat dan hasilnya tetap di bagi dua dengan pemberi pinjaman uang
(penerima gadai). 95
Setelah penulis melakukan penelitian terhadap masyarakat memang ratarata masyarakat yang melakukan praktek gadai tersebut dikarnakan faktor
ekonomi dan rata-rata masyarakat tersebut untuk memenuhi kebutuhan
hidup tergantung pada penghasilan kebun mereka masing-masing, dan
tidak adanya usaha-usaha sampingan selain dari hasil kebun kopi.
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2. Pihak – Pihak yang Melakukan Praktik Gadai
a. Penerima Gadai (Murtahin)
Di Desa tanjungraya yang menjadi penerima gadai hanya ada 3 orang
yang terdiri dari:
1) Ibu Surhidayah umur 50 Tahun memiliki satu orang anak dan anak
nya tersebut sudah berumah tangga dan Ibu Surhidayah tidak
memiliki tanggungan lagi, Ibu Surhidayah adalah petani kopi sama
seperti masyarakat lainnya di Desa tanjungraya. Ibu surhidayah
memiliki banyak kebun kopi yang tersebar di Desa Tanjungraya,
Rungau (Desa Karang agung) dan Muntaralam total kebun Ibu
Surhidayah bila di Jumlahkan 8 Hektar ( sekitar 20 ribu batang
pohon kopi). wajar saja apabila Ibu Surhidayah ini mampu
memberikan uang nya kepada orang-orang yang membutuhkan dana
dengan cepat seperti hutang piutang dengan menggadaikan kebun
kopi. Ibu Surhidayah sudah cukup sering melakukan praktek gadai
dengan meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan
dengan jaminan berupa kebun kopi.96
2) Bapak Joyo Umur 45 Tahun adalah seorang petani ia memiliki
kebun kopi kurang lebih sekitar 4 hektar (sekitar 10 ribu batang
kopi) yang terletak di beberapa tempat yaitu di Desa Sukaraja dan di
Tanjungraya. Ia baru pertama kali melakukan praktek gadai, biasa
96
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nya ia hanya memberikan pinjaman hutang piutang tanpa adanya
barang jaminan.97
3) Bapak Ahmad umur 42 Tahun Pekerjaan POLPP, selain menjadi
POLPP Pak Arton juga memiliki kebun kopi sekitar 4 hektar kebun
kopi.98
b. Pemberi gadai (rahin)
Pihak-pihak yang yang menggadaiakan kebun kopi di Desa
Tanjungraya ada 7 orang sebagai berikut :
1) Verta Irawan Umur 37 Tahun, ia adalah seorang petani kopi yang
menggadaikan kebun kopinya kepada Ibu Surhidayah seluas 1
hektar (sekitar 2.500 batang pohon kopi). ia memiliki kebun sekitar
kurang lebih 2 hektar dan satu hektar nya di gadaiakn kepada Ibu
surhidayah. Ia menggadaikan kebun kopinya karena uang dari hasil
panen kopinya tidak mencukupi untuk kebutuhan sampai panen
tiba. Ia menggadaikan kebun kopinya kepada Ibu surhidayah
selama 3 tahun dan sudah berjalan selama 2 tahun, ia meminjam
uang sebesar 20 Juta selama 3 tahun.99
2) Pak Arton berusia 48 Tahun ia adalah seorang petani kopi, ia
menggadaikan kebun kopinya kepada Pak Ahmad. Kebon kopi yang
di gadaiakan suda satu tahun belakangan ini dengan perjanjian 3
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tahun hutang di lunasi. Ia meminjam uang sebesar 20 juta karna
adanya kebutuhan mendesak untuk biaya anak nya kuliah, maka
dari itu ia menggadaikan kebun kopinya demi membiayai anaknya
sekolah. Praktek gadai tersebut baru berjalan selama satu tahun
belakangan ini.100
3) Pak Johendi 45 Tahun petani kopi ia menggadaikan kebun kopinya
kepada Pak Joyo sebesar 15 juta selama 2 Tahun dengan
menggadaikan kebun kopinya satu hektar, karena pak Johendi pada
saat panen kemaren hanya mendapat hasil panen sedikit sehingga
tidak cukup untuk biaya hidup kedepan nya. Pak Johendi hanya
mengandalkan hasil dari kebun kopi. 101
4) Ibu Ida Umur 43 Tahun ia menggadaikan kebun kopinya sebesar 15
Juta selama 3 Tahun kebun seluas 1 hektar karena ia sedang
membutuhkan uang, daripada ia menjual kebun tersebut ungkapnya
lebih baik di gadaiakan saja karena kebun tersebut tetap milik Ibu
Ida dan apabila ia mempunyai uang untung membayar hutangnya
maka kebun tersebut tetap milik dia seutuhnya. 102
5) Pak Juanda Umur 48 Tahu, ia

menggadaiakan kebun kopinya

seluas 2 hektar dengan uang sebesar 30 juta, selama 3 Tahun kepada
Ibu Surhidayah. Ia menggadaikan kebun kopinya untuk membuka
usaha kios sayuran, karena dalam dua tahun belakangan ini hasil
100
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dari kebun kopinya sangat sedikit sekali panen maka dari itu ia
menggadaikan kebun kopinya untuk modal usaha yang sedang ia
jalani sekarang yaitu membuka kios sayuran dan untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ia memiliki banya tanggungan
untuk membiayai orangtuanya, istri serta anak-anak nya.103
6) Pak Seran Umur 50 Tahun, ia dalah seorang petani kopi. Pak seran
adalah salah satu masyarakat yang perna melakukan praktek gadai 2
tahun yang lalu. Ia menggadaikan kebun kopinya satu hektar
sebesar 20 juta selama 3 tahun, untuk membiayai anaknaya kuliah.
Akan tetapi selama 3 tahun ia menggadaikan kebun tersebut
pendapatan Pak Seran semakin sedikit karna hasil dari kebun nya
harus di bagi dua. karena tidak ada uang kebun tersebut ahirnya
dijual oleh Pak Seran untuk membayar hutang 20 Juta dan sisahnya
untuk kebutuhan keluarga nya. 104
7) Pak Rosit Umur 48 Tahun ia bekerja sebagai petani kopi, Pak Rosit
memiliki kebun seluas 1 hektar dan kebun tersebut telah ia gadaikan
kepada orang lain sebesar 20 Juta lima bulan yang lalu. Kebun
tersebut ia gadaikan selama 3 Tahun, karena tidak memiliki uang
Pak Rosit mau tidak mau harus menggadaikan kebun kopinya,
karena kebun kopi tersebut harta yang dapat di gadaikan.105
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3. Praktek Gadai yang Terjadi di Desa Tanjungraya
Gadai adalah suatu akad hutang piutang dengan menyerahkan harta
sebagai barang jaminan sehingga dengan harta itu hutang dapat dilunasi jika
hutang tersebut tidak bisa dibayar oleh pihak yang berhutang. Sebagaimana
menurut pendapat ibu Surhidayah yang mengatakan gadai adalah suatu
transaksi utang piutang antara orang yang berhutang dan orang yang memberi
hutang dengan memberikan jaminan atas hutang nya kepada pemberi
pinjaman.106
1. Pelaksanaan transaksi gadai di desa Tanjungraya Kecamatan Waytenong
Kabupaten Lampung Barat dilakukan dengan cara sebagaimana yang
dikatakan oleh bapak Verta Irawan umur 37 tahun : 107
a. Masyarakat mendatangi rumah salah satu masyarakat tempat ia
berhutang, lalu ia menjelaskan nilai hutang (jumlah pinjaman) yang
akan ia pinajam, serta tangal atau waktu pelunasan.
b. Memberikan jaminan berupa surat tanah yang akan di gadaikan dan ada
pula yang tidak menggunakan surat tanah dan hanya menggunakan
kepercayaan saja.
c. Menentukan kapan uang yang di pinjam dikembalikan
d. Pada saat proses peminjaman uang, penerima gadai meminta syarat
bahwasanya hasil dari kebun yang di gadaikan harus dibagi dua hasilnya
selama hutang tersebut belum dilunasi.
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e. Penerima gadai menentukan apabila pemberi gadai tidak mampu
membayar pada saat waktu yang ditentukan maka hasil dari kebun kopi
tersebut harus tetap dibagi dua sampai hutang penggadai di lunasi
Pak Verta Irawan menggadaikan kebun kopinya seluas 1 hektar kepada Ibu
Surhidayah sebesar 20 Juta selama 3 Tahun. Ia menggadaikan kebun
kopinya selama 2 Tahun atau sudah dua kali panen kopi, pada panen
pertama Pak Verta mendapat 12 kwintal dan di bagi dua dengan Ibu
Surhidayah sebanyak 6 kwintal-6 kwintal. Panen kedua Pak Verta hanya
mendapat 8 Kwintal dari hasil kebun nya di bagi dua sebanyak 4 kwintal-4
kwintal. Pak Verta Irawan yang merawat, membeli pupuk, membersihkan
rumput serta menjemur kopi sampai kering, Ibu Surhidayah hanya
menerima biji kopi yang siap di jual.
2. Pelaksanaan praktek gadai yang dilakukan oleh pak Arton umur 38 thn
sebagai berikut:
Barang yang dijadikan jaminan yaitu berupa tanah perkebunan kopi,
dimana selama kebun tersebut di jadikan jaminan tetap dikelola oleh pihak
penggadai, dan hasil dari kebun tersebut harus dibagi dua. Seperti yang
dijelaskan oleh pak Arton proses terjadinya praktek gadai:108
Pak Arton menggadaikan kebun nya dengan pak Ahmad 20 juta selama 3
tahun dengan syarat pak Arton setiap panen kopi harus memberika bagian dari
hasil yang didapat pada kebun kopi yang di gadaikan, misalnya pak Arton
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mendapat 1 ton (10 kwintal) setiap kali panen. hasil tersebut dibagi dua, pak
Arton 5 kwintal dan pak Ahmad 5 kwintal selama 3 tahun. Setelah habis
waktu perjanjian selama 3 tahun pak Arton mengembalikan uang yang di
pinjam dari pak Ahmad sebesar 20 juta, apabila pak Arton

tidak bisa

mengembalikan uang 20 juta yang ia pinjam maka waktu pembayaran utang di
perpanjang hingga pak Arton mampu membayar nya. Pak Ahmad selalu
mendapat hasil bagian dari penen kebun kopi tersebut sampai pak Arton
mengembalikan uang 20 juta yang di pinjam.
Pak Arton setiap panen kopi

setelah dikumpulkan dan telah kering dan

menjadi biji mendapat satu ton biji kopi bersih atau sekitar 10 kwintal kopi,
hasil tersebut dibagi dua dengan Pak Ahmad 5 kwintal-5 kwintal. Pak Arton
mendapat beban pertahun nya selam 3 tahun hasil kebon kopinya harus dibagi
dua dengan Pak Ahmad, belum lagi ia harus membayar uang yang di pinjam
selama 3 tahu yang ia pinjam sebesar 20 juta.
3. Cara praktek gadai yang dilakukan oleh pak johendi, Pak Johendi
mendatangi rumah Pak Joyo untuk meminjam uang sebesar 15 Juta dengan
jaminan kebun kopi seluas 1 hektar, Pak Joyo menjawab baiklah saya akan
memberikan pinjaman uang sebesar 15 juta kepada Pak Johendi tetapi
dengan syarat bahwa hasil dari kebun tersebut harus di bagi dua hasilnya
setiap kali panen kopi, Pak Johendi mau tidak mau harus menggadaikan
kebun kopinya karna ia sangat membutuhkan uang tersebut untuk
kebutuhan keluarga nya sampai musim kopi tiba. Pada saat melakukan
perjanjian antar Pak Johendi dan Pak Joyo tidak ada surat menyurat hanya

bermodalkan kepercayaan saja. Pak Johendi menggadaikan kebun kopinya
sudah hampir satu tahun ini, musim kopi tahun kemaren ia mendapat hasil
dari kebun yang ia gadaikan sebanyak 8 kintal. hasil tersebut dibagi dua
dengan Pak Joyo sebanyak 4 kwintal-4 kwintal.109
4. Praktek gadai yang dilakukan oleh Pak Jundri, Ibu Lisa dan Pak Juanda
sama dengan apa yang di jelaskan oleh Pak Verta Irawan, Pak Arton yang
membedakan yaitu ada yang menggunakan surat perjanjian dan ada yang
tidak menggunakan hanya bermodalkan kepercayaan saja. Praktek
gadainya sama yang membedakan hanya jumlah uang yang di pinjam dan
tahun pengembalian nya.
Dapat disimpulkan bahwa masyarakat menggadaikan kebun kopinya terpaksa
karena sangat membutuhkan uang dan hanya kebun kopi tersebut harta yang
dapat ia jadikan jamina. Pemberi gadai yang menggadaikan kebun nya harus
membagi dua hasil dari kebun tersebut kepada penerima gadai setiap kali
panen kopi. penerima gadai selalu mendapat hasil dari kebun yang di gadaikan.
Menurut penulis ini menunjukan bahwa praktek tersebut sama dengan
pemerasan. Setelah ia mendapatkan bagian hasil setiap kali panen apabila
sudah sampai waktunya pembayaran hutang maka uang yang di pinjam harus
dikembalikan.
Masyarakat yang meneriama gadai atau tempat meminjam hutanga di desa
Tanjungraya ada sekitar 3 Orang, peneriama gadai tersebut adalah petani kopi
juga akan tetapi ia memiliki banyak kebun kopi, dan tingkat ekonominya
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sudan sangat mencukupi bahkan mampu memberikan pinjaman uang dengan
barang jaminan. Penerima gadai tidak hanya meminjamkan uang untuk
gadaian saja tetapi ia juga memberikan pinjaman (hutangan) kepada
masyarakat yang membutuhkan. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Mis Rina
Sari, ia meminjam uang 5 juta di bayar musim pada saat panen kopi, maka Ibu
Mis tersebut harus mengembalikan 8 juta. 110
Seperti yang dikemukakan oleh Ustad Wahid, beliau adalah salah satu toko
agama di desa Tanjungraya Kecamatan Waytenong kabupaten Lampung
Barat. Gadai dalam hukum Islam diperbolehkan, karena gadai merupakan
transaksi yang bertujuan untuk tolong menolong terhadap orang yang
membutuhkan dana baik untuk kebutuhan hidup maupun untuk modal usaha.
akan tetapi apabila didalam transaksi tersebut mengandung unsur pemaksaan,
pemerasan dan merugikan salahsatu pihak maka itu tidak diperbolehkan .
terlebih dengan adanya bunga yang jelas-jelas didalam hukum Islam tidak
diperbolehkan dan hukumnya haram. Sebagaimana Firman Allah SWT. Allah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.111
Berdasarkan hasil wawancara diatas terhadap masyarakat dan pemuka agama,
dapat penulis ketahui bahwasanya masyarakat melakukan praktek gadai
tersebut dikarnakan terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apalagi kata
ibu lissa kebun kopi hanya penen setahun sekali dan hampir dua tahun
belakang ini kebun kopi hanya berbuah sedikit tidak meneutup kemungkinan
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banyak masyarakat menggadaikan kebun nya untuk memenuhi kebutuhan
hidup kedepanya.112
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BAB IV
ANALISIS

Setelah diuraikan beberapa pembahasan yang terkait dengan permasalahan
gadai menurut hukum islam pada BAB II, dan berdasarkan hasil penelitian di
lapangan berkenaan dengan pelaksanaan gadai di Desa Tanjungraya Kecamatan
Waytenong Kabupaten Lampung Barat, maka pada bab ini data-data yang didapat
akan di analisa sesuai dengan pokok permasalahan yang telah diajukan pada
BAB I.
A. Pelaksanaan Gadai Desa Tanjungraya
Orang yang akan meminjam uang mendatangi rumah salah satu
masyarakat tempat ia berhutang, lalu ia menjelaskan nilai hutang (jumlah
pinjaman) yang akan ia pinjam, serta tangal dan waktu pelunasan. Lalu ia
memberikan jaminan berupa kebun kopi yang akan di gadaikan dengan
menggunakan kepercayaan saja, setelah itu menentukan kapan uang yang di
pinjam dikembalikan. Pada saat proses peminjaman uang, penerima gadai
meminta syarat bahwasanya hasil dari kebun yang di gadaikan harus dibagi
dua hasilnya selama hutang tersebut belum dilunasi. dan apabila pemberi
gadai tidak mampu membayar hutang pada saat waktu yang ditentukan maka
hasil dari kebun kopi tersebut harus tetap dibagi dua sampai hutang penggadai
di lunasi.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai
Hukum islam sudah mengatur dengan jelas tentang gadai dan tata cara
pelaksanaannya. Di dalam hukum Islam, pelaksanaan gadai harus memegang prinsipprinsip muamalah yaitu kerelaan, asas tolong menolong, dan menghindari pemerasan
terhadap barang gadai. Karena gadai merupakan akad tolong menolong bagi pihak
yang membutuhkan pertolongan dana dibidang keuangan, jadi jelas akad gadai sangat
erat kitannya dengan akad hutang piutang yang biasanya dilakukan oleh orang-orang
yang terdesak dan terpaksa.

Gadai di jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah : 283

            

    

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian
kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya (hutangnya) (Al-Baqarah : 283)
Menurut Hamka dalam bukunya Tafsir Al-Azhar juzu 1-2-3 Dan jika
kamu didalam perjalanan, (pangkal ayat 283). Didalam musafir, sedang kamu
tidak mendapat seorang penulis maka hendaklah kamu pegang barang-barang
agunan. Artinya pokok pertama, baik ketika berada dirumah atau didalam
perjalanan, hendaklah perjanjian hutang piutang dituliskan. Misalkan terpaksa

karna penulis tidak ada, atau sama-sama terburu diperjalanan diantara yang
berhutang dengan yang berpiutang. Hendaklah ganti penulis, peganglah oleh
yang memberi hutang itu barang agunan atau gadaian, atau borg, sebagai
jaminan daripada uang yang dipinjamkan atau dihutang itu. Akan tetapi jika
percaya yang setengah kamu akan yang setengah, maka hendaklah orang yang
diserahi amanat itu menunaikan amanat nya dan hendaklah ia takwa kepada
Allah, Tuhannya. Misalnya si Fulan berhutang kepada teman nya itu
Rp.1,000, janji hendak dibayar dalam masa tiga bulan, dan untuk penguatkan
janji di gadaikan nya sebentuk cincin yang biasanya harganya berlebih
daripada jumlah hutangnya. Hendaklah keduabelah pihak memenuhi janji dan
yang berhutang hendak segera sebelum sampai tiga bulan sudah membayar
habis hutang nya, yang menerima gadai sesekali jangan merusak amanat, lalu
menjual barang itu sebelum habis janji atau mencari dalih macam-macam.
Keduanya memegang amanat dan hendaklah keduanya menjaga takwa kepada
Allah, supaya hati kedua nya atau salah satu dari keduanya jangan
dipesongkan oleh syaitan kepada niat yang buruk.
Gadai diperbolehkan di dalam hukum Islam bahkan Nabi Muhammad perna
menggdaikan baju besinya untuk membeli makan sebagai mana yang di jelaskan di
dalam Hadis berikut ini :

Artinya: Dari Siti Aisyah r.a. bahwa Rosulullah SAW. Pernah membeli
makanan dari seorang yahudi dengan berhutang dengan tempo tertentu,
beliau menjadikan baju perang nya sebagai jaminan hutang tersebut.
Di dalam Al-Quran tidak ada yang menjelaskan bahwa bagi hasil barang
gadaian di larang, bahkan di dalam hadis Nabipun tidak ada hadis yang
dengan jelas melarang. Sesuai dengan kaidah:

“hukum dasar mu’amalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang
melarangnya”
Seperti zaman sekarang ini orang-orang yang memberi pinjaman hutang
maka mereka biasanya menginginkan suatu keuntungan dan seandainya tidak
ada keuntungan maka mereka tidak akan bersedia memberikan pinjaman
hutang. Seperti yang terjadi di Desa Tanjungraya. Si A menggadaikan kebun
nya dengan Si B sebesar 20 Juta selama 3 tahun, penggadai tetap mengelola
kebun tersebut dan pada saat panen penerima gadai meminta syarat
bahwasanya barang yang di gadaikan tersebut harus di bagi dua setiap kali
panen sampai hutang tersebut di lunasi. Praktik gadai seperti ini diperbolehkan
karena dilihat dari akad pada saat melakukan perjanjian pihak penggadai dan
penerima gadai terjadi sesuai dengan kesepakatan. Pada saat melakukan
penyerahan tidak menimbulkan kerugian, tidak ada gharar, dan tidak ada
unsur riba. Praktik yang terjadi di Desa Tanjungraya atas dasar kesepakatan
bersama tidak ada unsur pemaksaan, unsur tipuan atau ketidak jelasan serta

tidak ada usur riba. Dapat diketahui bahwa penerima gadai meminjamkan
uang sebesar 20 juta tersebut selama 3 tahun kepada penerima gadai apabila ia
tidak mendapat apa-apa maka penerima gadai tersebut rugi, pada zaman
sekarang ini tidak ada orang yang akan meminjamkan uang apabila tidak ada
keuntungan. Dengan meminjamkan uang tersebut tanpa keuntungan pihak
penerima gadai mendapatkan kerugian. Sedangkan penggadai mendapatkan
keuntungan karena mendapat pinjaman uang dengan memberikan hasil kebun
yang di gadaikan di bagi dua dengan penerima gadai maka praktik tersebut
sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak. Menguntungkan bagi
penggadai karena telah diberikan uang pinjaman 20 juta selama 3 tahun dan
menguntungkan pula bagi penerima gadai (pemberi pinjaman) karena hasil
dari barang yang di gadaikan di bagi dua antara penggadai dan penerima
gadai.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada pembahasan awal, setelah dianalisa maka penelitian
ini dapat ditarik suatu kesimpulan, sebagai berikut:
1. Orang yang akan meminjam uang mendatangi rumah salah satu masyarakat
tempat ia berhutang, kemudian peminjam hutang menjelaskan nilai hutang
(jumlah pinjaman) yang akan ia pinjam, serta tangal dan waktu pelunasan.
Lalu ia memberikan jaminan berupa kebun kopi yang akan digadaikan
dengan menggunakan kepercayaan saja, setelah itu menentukan kapan uang
yang dipinjam dikembalikan. Pada saat proses peminjaman uang, penerima
gadai meminta syarat bahwasanya hasil dari kebun yang di gadaikan harus
dibagi dua hasilnya selama hutang tersebut belum dilunasi. dan apabila
pemberi gadai tidak mampu membayar hutang pada saat waktu yang
ditentukan maka hasil dari kebun kopi tersebut harus tetap dibagi dua
sampai hutang penggadai di lunasi.
2. Di dalam Al-Quran tidak ada yang menjelaskan bahwa bagi hasil barang
gadaian di larang, bahkan di dalam hadis Nabipun tidak ada hadis yang
dengan jelas melarang. Sesuai dengan kaidah hukum asal mu’amalah jika
tidak ada aturannya di dalam Al-Quran dan hadis adalah boleh, kecuali ada
dalil yang melarangnya, dan berdasarkan prinsip yang dibuat atas dasar
sukarela. Seperti zaman sekarang ini orang-orang yang memberi pinjaman

hutang maka mereka biasanya menginginkan suatu keuntungan

dan

seandainya tidak ada keuntungan maka mereka tidak akan bersedia
memberikan pinjaman hutang. Seperti yang terjadi di Desa Tanjungraya. Si
A menggadaikan kebun nya dengan Si B sebesar 20 Juta selama 3 tahun,
penggadai tetap mengelola kebun tersebut dan pada saat panen penerima
gadai meminta syarat bahwasanya barang yang di gadaikan tersebut harus
di bagi dua setiap kali panen sampai hutang tersebut di lunasi. Praktik gadai
seperti ini diperbolehkan karena dilihat dari akad pada saat melakukan
perjanjian pihak penggadai dan penerima gadai terjadi sesuai dengan
kesepakatan. Pada saat melakukan penyerahan tidak menimbulkan
kerugian, tidak ada gharar, dan tidak ada unsur riba. Praktik yang terjadi di
Desa Tanjungraya atas dasar kesepakatan bersama tidak ada unsur
pemaksaan, unsur tipuan atau ketidak jelasan serta tidak ada usur riba.
Dapat diketahui bahwa penerima gadai meminjamkan uang sebesar 20 juta
tersebut selama 3 tahun kepada penerima gadai apabila ia tidak mendapat
apa-apa maka penerima gadai tersebut rugi, pada zaman sekarang ini tidak
ada orang yang akan meminjamkan uang apabila tidak ada keuntungan.
Dengan meminjamkan uang tersebut tanpa keuntungan pihak penerima
gadai

mendapatkan

kerugian.

Sedangkan

penggadai

mendapatkan

keuntungan karena mendapat pinjaman uang dengan memberikan hasil
kebun yang di gadaikan di bagi dua dengan penerima gadai maka praktik
tersebut

sama-sama

menguntungkan

bagi

kedua

belah

pihak.

Menguntungkan bagi penggadai karena telah diberikan uang pinjaman 20

juta selama 3 tahun dan menguntungkan pula bagi penerima gadai (pemberi
pinjaman) karena hasil dari barang yang di gadaikan di bagi dua antara
penggadai dan penerima gadai. Dapat diketahui bahwa praktik yang terjadi
di Desa Tanjungraya tersebut atas dasar kesepakatan keduabelah pihak
tidak ada unsur pemaksaan dan kerugian di dalamnya maka praktik tersebut
diperbolehkan.
B. Penutup
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya
kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan sekripsi dengan judul
“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Barang Gadaian Antara
Penggadai dan Penerima Gadai dalam Pandangan Hukum Ekonomi
Islam” karna tanpa pertolongan nya penulis yakin tidak dapat melakukan
penulisan ini.
Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw.
Dalam penulisan ini penulis sangat sadar masih banyak kesalahan olehkarna
itu keritik dan saran demi kesempurnaan penulisan ini, penulis harapkan.
Demikianlah karya yang sangat sederhana ini yang dapat tersajikan, semoga
menjadi amal yang berkah. Penulis juga meminta maaf atas kesalah dan
kehilafan dalam menulis sekripsi ini, dan kepada Allah Penulis memohon
ampunan Nya.
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