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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah  agama yang mengandung aturan-aturan dalam kehidupan 

manusia lengkap dan sempurna dalam kaedah-kaedahnya. Kesempurnaan itu 

terpatri dari berbagai sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah maupun 

muamalah. Setiap orang pasti tidak terlepas hubungan interaksi dengan orang 

lainnya, saling menutupi kebutuhan dan saling tolong-menolong diantara 

mereka. Diantara interaksi sosial dengan sesama manusia tersebut adalah 

berkenaan masalah perpindahan harta dari satu tangan ketangan yang lainnya. 

Menurut kodratnya manusia adalah makhluk yang hidup 

bermasyarakat. Manusia selalu hidup bersama dan saling membutuhkan  

diantara manusia yang satu dengan yang lainnya. Dalam bentuk kongkretnya, 

manusia bergaul, berkomunikasi dan berintekrasi dengan manusia lainnya. 

Keadaan ini terjadi karena di dalam diri manusia terdapat dorongan untuk 

hidup bermasyarakat di samping dorongan keakuan yang mendorong manusia 

bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri.
1
 

Maka dari itu Islam mengajarkan kepada manusia untuk selalu tolong-

menolong dalam kebaikan, hal ini sesuai dengan firman Allah S.W.T dalam 

kitab Al-Qur’an  surat al-Maaidah ayat 2 yang berbunyi: 
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Artinya: “...dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 

Allah Amat berat siksaan-Nya”. (Q.S . al-Maaidah: 2). 

 

Aristoteles (384-322 SM), seorang ahli pikir Yunani kuno menyatakan 

dalam ajarannya, manusia itu adalah Zoon Politicon, artinya manusia sebagai 

makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama 

manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Oleh karena sifatnya 

yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial.
3
 

Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai hasrat untuk hidup 

bersama, lebih-lebih dalam zaman modern ini tidak mungkin bagi seseorang 

untuk hidup secara layak dan sempurna tanpa bantuan dari atau kerja sama 

dengan orang lain. Oleh sebab itu kerjasama antara sesama manusia 

merupakan sebuah kebutuhan, dan kebutuhan itu bisa dalam berbagai bentuk, 

misalnya dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari tuntutan 

berbagai kebutuhan. 

Sebagaimana yang disebutkan di awal tulisan ini bahwa Islam sudah 

memberikan kaidah-kaidah dasar kepada manusia dalam urusan ibadah dan 

muamalah. Muamalah itu sendiri adalah aturan-aturan Allah yang mengatur 

hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-
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alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.
4
 Bentuk-bentuk 

muamalah dalam islam yang banyak macamnya, salah satu adalah masalah 

gadai (rahn). 

Menurut bahasanya, (dalam bahasa Arab) Rahn adalah tetap dan 

lestari, seperti juga dinamai al-Hasb, artinya penahanan.
5
 Adapun dalam 

pengertian syara’, ia berarti : 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) barangnya itu.
6
 

Rahn dapat juga diartikan menahan salah satu harta milik si peminjam 

sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan 

tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan 

memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian 

piutangnya.
7
 

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio, ar-Rahn adalah menahan salah 

satu harta milik si peminjam yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut 

memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh 

jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara 

sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan hutang atau 

gadai.
8
 Sedangkan menurut TM. Hasbi Ash Shiddiqy Rahn ialah akad yang 
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objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh 

pembayaran dengan sempurna dari padanya.
9
 

Dasar hukum tentang kebolehan gadai dalam al-Qur’an adalah surat al-

Baqarah: 283 : 

                  
10

 

Artinya:  “Jika kalian dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara 

tunai), sedangkan kalian tidak mendapatkan seorang penulis, 

hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang”. 

 

Sedangkan dalam hadits Nabi Muhammad S.A.W yang diriwayatkan 

oleh ‘A’isah ra. 

تَ َرى َوَسل مَْ َعَلي وِْ اهلل َصلىْ  اهللِْ َرسو لَْ َأنْ  : َعن هاَْ اهلل َرِضيَْ ِئَشةَْ َعا َعنْ   ِمنْ  إش 

 11َحِدي دْ  ِمنْ  َلوُْ ِدر عاًْ َوَرَىَنوُْ َأَجلْ  ِإَلْ َطَعاًما يَ ُهو ِديْ 
 

Artinya: ”Diriwayatkan dari „A‟isah r.a: Sesungguhnya Rasulullah S.A.W 

Pernah membeli makanan dengan waktu tertentu (tempo) kepada 

orang yahudi, dan beliau memberikan agunan berupa baju perisai 

besi kepadanya”. 

 

Pemilik gadai berhak mengambil manfaat dan mengembangkannya 

karena itu miliknya. Orang lain tidak boleh mengambil manfaatnya tanpa 

seizinnya. Jika pemegang gadai meminta izin kepada penggadai untuk 

memanfaatkan barang gadai tanpa konpensasi dan modal dari gadai dianggap 

hutang. Maka yang demikian itu tidak sah karena telah menjadi hutang dengan 

menarik manfaat. Adapun jika barang gadai berupa kenderaan dan hewan, 
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maka pemegang gadai boleh mengendarainya dan memeras susunya sesuai 

dengan biaya perawatan yang dikeluarkan sekalipun tanpa izin penggadai.
12

  

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad S.A.W  

رُْ رْ  َوَلَبُْ َمر ُىو ناًْ نََْكا ِإَذا بُْكَْْْيُ رْ  الظ ه  َربُْ الد   بُْكَْيَ ر ْ ال ِذيْ  َوَعَلى َمر ُىو ناًْ نََْكا ِإذاَْ ُيش 
َربُْ  13)الرتمذ رواه(  ْةُْنَ َفقَْ َوَيش 

Artinya: “Punggung hewan dikendarai jika digadaikan, air susu perahan 

diminum jika digadaikan, dan orang yang mengendarai dan 

meminumnya wajib mengeluarkan nafkahnya”. (H.R. at-Turmudzi). 

 

Pada umumnya di daerah pedesaan banyak transaksi-transaksi yang 

perlu ditinjau ulang mengenai kebolehan menurut hukum Islam (fiqih 

muamalah). Karena terkadang banyak permasalahan yang sudah tidak sesuai 

dengan garis-garis yang telah diberikan Islam. Dari pengamatan awal yang 

dilakukan di lapangan, penulis dapat memberi kesimpulan bahwa praktek 

gadai di masyarakat perkampungan khususnya di desa buantan lestari masih 

menggunakan cara-cara tradisional, hal ini terbukti bahwa belum adanya tanda 

atau bukti diantara kedua belah pihak telah terjadi perjanjian/akad gadai. 

Praktek masyarakat masih mengedepankan sebuah kepercayaan terhadap 

amanat tersebut.  

Kemudian praktek gadai yang terjadi di masyarakat di desa buantan 

lestari selain tidak tertulis juga tidak ada kejelasan mengenai boleh atau 

tidaknya memanfaatkan gadai tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

salah seorang murtahin (penerima gadai) dalam hal ini pak Nasution dengan 
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pak Rasim selaku penggadai. Pak Nasution mengungkapkan bahwa selama ini 

di masyarakat tidak ada larangan dari pihak manapun untuk memanfaatkan 

lahan yang di gadaikan. Dia juga beralasan bahwa tanah yang digadaikan 

merupakan  tanah persawahan yang bagus untuk bertanam padi. Oleh karena 

itu sering tanah ini dimanfaatkan untuk ditanami padi sebelum tanah ini 

diambil pemiliknya. Hal ini dilakukan daripada tanah kosong begitu saja.
14

 

 Dalam masyarakat, jika ada orang yang menggadaikan tanah 

persawahannya maka hak mengambil manfaat jatuh ke tangan penerima gadai 

(murtahin). Hal ini jika disinggungkan dengan kitab-kitab fiqih jelas banyak 

ulama yang mengharamkan pengambilan manfaat dari tanah tersebut oleh 

murtahin. 

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mengambil 

suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun rahin 

mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik 

manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. Rasul bersabda: 

َفعَ  َجر   ُكُل  قَ ْر ض   (رواه البيهقي   ) رِّبَاال فَ ُهوَ  ة  َمن ْ  

 “Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba” (Riwayat 

Baihaqi). 

Transaksi rahn adalah transaksi yang dimaksudkan untuk meminta 

kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. 

Selama masih seperti itu murtahin tidak boleh sedikitpun mengambil manfaat 
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dari barang gadai, meskipun si rahin mengizinkannya. Sebab praktik semacam 

itu merupakan pinjaman yang mendatangkan keuntungan, sementara setiap 

pinjaman yang mendatangkan keuntungan adalah riba. Akan tetapi ketentuan 

hukum seperti ini hanya berlaku ketika barang gadai bukan dari jenis hewan 

yang biasa dikendarai atau hewan yang diambil air susunya.
15

 

Penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh fiqih muamalah 

dapat dilaksanakan oleh masyarakat dalam aktifitasnya dalam pegadaian lahan 

yang sebagian dalam masyarakat desa Buantan Lestari Kecamatan Bunga 

Raya Kabupaten Siak memanfaatkan gadai lahan persawahan, sehingga   hal 

tersebut banyak menimbulkan dampak yang tidak baik kepada pemilik lahan 

(rahin) karena tanpa adanya kejelasan dari kedua belah pihak tentang 

pemanfaatan barang gadai tersebut. Tentunya kalau hal ini berlanjut maka ada 

pihak yang dirugikan dan ada pula yang diuntungkan. Oleh karena itu kiranya 

perlu melakukan penelitian yang lebih jauh lagi mengenai praktek gadai 

seperti ini.  

Maka penulis beri judul penelitian ini “Pemanfaatan Gadai Lahan 

Persawahan Oleh Penerima Gadai (Murtahin) Di Desa Buantan Lestari 

Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Sri Indrapura Menurut 

Perspektif Fiqih Muamalah”. 
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B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan memperoleh tingkat kevaliditasan 

yang tinggi, maka pembahasan yang dibahas dalam penulisan ini difokuskan 

kepada pemanfaatan  gadai lahan persawahan. Penelitian ini dilakukan di Desa 

Buantan Lestari Kecamatan Bunga Raya  Kabupaten Siak Sri Indrapura. 

 

C. Rumusan Masalah 

1) Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan gadai lahan persawahan dalam 

masyarakat Desa Buantan Lestari Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak 

Sri Indrapura? 

2) Bagaimana Tinjauan Fiqih muamalah terhadap pemanfaatan gadai lahan 

persawahan di Desa Buantan Lestari Kecamatan Bunga Raya Kabupaten 

Siak Sri Indrapura? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1) Tujuan Penelitian 

a. Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Studi 

strata Satu (S.I) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Uin Suska Riau 

b. Untuk mengetahui pelaksanaan pemanfaatan gadai dalam masyarakat 

Desa Buantan Lestari Kecamatan Bunga raya Kabupaten Siak Sri 

Indrapura. 

c. Untuk Mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap praktek gadai 

tersebut. 
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2) Manfaat Penelitian 

a. Bagi kepentingan ilmiah (teoritis), sebagai sumbangsih pemikiran 

untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam penelitian hukum islam 

(muamalah)  terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan gadai lahan 

persawahan. 

b. Bagi kepentingan terapan (praktis), sebagai sumbangan moril yang 

berarti bagi masyarakat, yang dapat digunakan sebagai bahan acuan 

dalam melakukan aktivitas gadai lahan persawahan, khususnya bagi 

masyarakat di Desa Buantan Lestari Kecamatan Bunga Raya 

Kabupaten Siak Sri Indrapura. 

c. Penelitian ini juga diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam 

menambah informasi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

 

E. Metode Penelitian 

1) Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 

dilakasanakan di Desa Buantan Lestari Kecamatan Bunga Raya 

Kabupatean Siak Sri Indrapura. 

2) Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah penggadai dan penerima gadai 

persawahan, sedangkan objeknya ialah sistem pelaksanaan gadai lahan 

persawahan dan pemanfaatannya. 
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3) Populasi Penelitian  

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa jumlah 

keseluruhan 18 orang, terdiri dari 8 pegadai dan 10 penerima. Penulis 

menggunakan metode Tolal Sampling (semua populasi dijadikan sampel).  

4) Sumber Data 

Untuk lebih mempermudah penelitian ini, penulis berupaya 

menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan pemanfaatan barang 

gadai. 

a. Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah populasi atau 

orang. Ialah para pegadai dan penerima gadai lahan persawahan. 

Mereka adalah data primer pada penelitian ini.  

b. Data Sekunder 

Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini 

adalah data-data pendukung yang penulis dapatkan dari referensi buku-

buku pustaka yang berkaitan dengan subjek dan objek penelitian yang 

berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. 

5) Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data-data, penulis menggunakan metode 

sebagai berikut:  

a. Observasi (pengamatan), dapat diartikan sebagai pengamatan dan 

pencatatan  secara  sistematis  mengenai  fenomena-fenomena yang 

diteliti.
16

 Dalam hal ini adalah mengamati fenomena-fenomena tentang 
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Pelaksanaan pemanfaatan gadai persawahan di Desa Buantan Lestari 

Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak Sri Indrapura. 

b. Interview (wawancara) yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang 

dilakukan oleh pewawancara (interviewer) dengan mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai memberi jawaban atas pertanyaan.  

c. Studi Kepustakaan, mempelajari data-data yang diperoleh, serta 

menelaah buku-buku yang menjadi referensi yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti. 

d. Dokumentasi, adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang 

berupa catatan, transkip, buku dan sebagainya. Teknik ini digunakan 

untuk mendapatkan data tertulis dari Desa Buantan Lestari Bungaraya 

sehingga peneliti bisa mendapatkan data-data yang diinginkan. Adapun 

data yang diharapkan peneliti meliputi: Sejarah Singkat Desa, letak 

Demografi dan Monografi, Kondisi Keagamaan, Kondisi Pendidikan, 

Mata Pencaharian. 

6) Metode Analisis Data  

Dalam membahas dan menganalisa tentang pemanfaatan gadai 

lahan persawahan maka penulis menggunakan metode pendekatan 

kualitatif. Maka analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisa deskriptif kualitatif. Metode ini adalah penjabaran kata-kata yang 

didukung dengan data wawancara dan hasil observasi langsung serta 

telaah data-data dokumen. 

Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif gambaran kata-kata tertulis atau lisan dari 
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orang-orang serta tingkah laku yang dapat diamati, yang bertumpuh pada 

wawancara mendalam, pengamatan serta dokumentasi.  

7) Metode Penulisan 

a. Deduktif, yaitu dengan cara mengemukakan kaedah-kaedah data yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, selanjutnya dianalisa 

dan diambil kesimpulan secara khusus. 

b. Induktif, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang dianggap 

berhubungan dengan persoalan yang diteliti, selanjutnya dianalisa dan 

diambil kesimpulan secara umum. 

c. Deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi, serta 

menyusun dan menjelaskan kemudian menganalisanya. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Agar penelitian ini terarah dan sistematis, maka pembahasan pada 

skripsi nantinya dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bab 

yang dapat penulis gambarkan sebagai berikut: 

BAB I  : Bab ini merupakan pola dasar yang memberikan gambaran 

secara umum dari seluruh skripsi yang melatar belakangi 

penulisan skripsi, yang kemudian meliputi: latar belakang 

masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, metode penelitian, kajian pustaka dan 

sistematika pembahasan. 

 BAB II  : Dalam bab ini akan membahas mengenai gambaran secara umum 

tentang obyek penelitian, dan bagaimana penomena tempat 
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terjadinya pemanfaatan gadai lahan persawahan. Lokasi 

penelitian yang menggambarkan. Atau disebut dengan Profil 

Lokasi Penelitian. 

BAB III  :  Bab ini merupakan landasan teori atau titik tumpuh dalam fiqih 

muamalah yang mengetengahkan pokok-pokok pembahasan 

seputar pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun serta syarat 

gadai, sistem gadai dalam fiqih muamalah. 

BAB IV  : Pada bab ini akan menjelaskan tentang pelaksanaan pemanfaatan 

gadai lahan persawahan dan Analisa fiqih muamalah terhadap 

permasalahan tersebut. 

BAB V   :  Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi 

nantinya, yang berisi tentang kesimpulan serta saran-saran dari 

penulis yang merupakan harapan penulis yang ditujukan kepada 

pihak-pihak  yang bersangkutan.  

 

 

 

 

 

 

 


