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BAB III 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

 

A. Teori Umum Tentang Akad   

1. Pengertian Akad dan Dasar Hukum Akad  

 

 Kata akad berasal dari bahasa arab   عقذ -عقذا  yang berarti membangun, 

mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan. Bisa juga berarti 

kontrak (perjanjian yang tercatat).  

 Sedangkan menurut al- Sayyid Sabiq akad berarti ikatan atau kesepakatan. 

Secara etimologi, akad adalah ikatan antara dua perkara baik ikatan secara nyata 

maupun secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi.  

 Secara terminologi, akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan 

syara’ yang menetapkan keridhoan kedua belah pihak. Ulama fiqih membagi akad 

dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus.
1
 

  Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang 

berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan, atau ssuatu 

yang pembentukannnya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, 

perwakilan dan gadai.pengertian akad secara umum di atas adalah sama dengan 

pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama syafi’iyyah, malikiyyah 

dan hambaliyah.
2
 Pengertian akad secara khusus adalah pengaitan ucapan salah 

seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syara’ pada segi yang tampak 

dan berdampak pada objeknya. Pengertian akad secara khusus lainnya adalah 

                                                             
1
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 46 

2
  Rachmad Syafe’i, Fiqih Muamalah, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. Ke-2, 2004, 

hlm. 43 
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perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang 

berdampak pada objeknya.
3
  

 Hal yang terpenting bagi terjadinya akad adalah ijab dan qabul, ijab qabul 

adalah suatu perbuatan atau pernyataan  untuk menunjukan suatu keridlaan dan 

berakad di antara dua orang atau lebih, seingga terhindar atau keluar dari suatu 

ikatan yang tidak berdasarkan syara’. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua 

kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama 

kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari’at Islam.
4
  

 Dalam al-Qur’an, setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berhubungan dengan 

perjanjian, yaitu al-aqdu (akad) dan al-ahdu (janji). Pengertian akad secara bahasa 

adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (al-rabth) maksudnya adalah 

menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya 

pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang 

satu.
5
  

 Kata al-aqdu terdapat dalam surat al-maidah ayat 1, bahwa manusia 

diminta untuk memenuhi akadnya. Menurut Fathurrahman Djamil, istilah al-aqdu 

ini dapat disamakan dengan istilah verbintenis dalam KUH Perdata.
6
 Sedangkan 

istilah al-ahdu dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau overeenkomst, yaitu 

suatu pernyataan dan seseorang untuk mengerjakan atau tidak untuk mengerjakan 

                                                             
3
  Ibid. hlm. 44 

4
 Rahmat syafi’i  op. cit., hlm.45 

5
  Ghufron A. Mas‟adi, Fiqih Muamalah Kontektual, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada,2002, hlm. 75 
6
  Fatturrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syari‟ah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan 

oleh Darus Badrulzaman et al., Cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 247 
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sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.
7
 Istilah ini terdapat dalam QS. 

Ali-Imron ayat 76 yaitu:  

 َِ تَّقٍِ َُ َ ٌُِحتُّ اْى َُّ َّللاَّ اتَّقَى فَإِ َٗ  ِٓ ِْٖذ فَى ثَِع ْٗ ِْ أَ ٍَ  ثَيَى 

“Siapa sebenarnya yang menepati janji yang dibuatnya dan bertaqwa, maka 

sesungguhnya allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.”
8
  

 

2. Syarat - Syarat Akad  

Ada beberapa syarat yang berkaitan dengan akad,
9
 yaitu:  

a. Syarat - syarat terjadinya akad  

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk 

terjadinya akad secara syara’. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi 

batal. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian: 

1) Syarat obyek akad 

Syarat-syarat yang berkaitan dengan obyek akad, obyek akad 

bermacam-macam sesuai dengan bentuknya. Dalam akad jual beli obyeknya 

adalah barang uang diperjualbelikan dan harganya. Dalam akad gadai 

obyeknya adalah barang gadai dan utang yang diperolehnya, dan lain 

sebagainya. Agar suatu akad dipandang sah, obyeknya harus memenuhi 

syarat sebagai berikut:  

a) Telah ada pada waktu akad diadakan  

Barang yang belum wujud tidak dapat menjadi obyek akad 

menurut pendapat kebanyakan fuqaha’ sebab hokum dan akibat 

akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum wujuh. 

                                                             
7
 Ibid, hlm. 248 

8
  Departemen Agama, al-Qur‟an dan Terjemahannya, Bandung: Diponegoro, 2000,  

hlm.46 
9
  Rahmat Syafe’i, op. cit.., hlm. 64-66 
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Oleh karena itu, akad salam (pesan barang dengan pembayaran 

harga atau sebagian atau seluruhnya lebih dulu), dipandang 

sebagai pengecualian dari ketentuan umum tersebut. Ibnu 

taimiyah, salah seorang ulama mazhab hambali memandang sah 

akad mengenai obyek akad yang belum wujuh dalam berbagai 

macam bentuknya, selagi dapat terpelihara tidak akan terjadi 

perengketaan dikemudian hari. Masalahnya adalah sudah atau 

belum wujuhnya obyek akad itu, tetapi apakah akan mudah 

menimbulkan sengketa atau tidak.  

b) Obyek diakui oleh syara’
10

 

Para Fuqaha’ sepakat bahwa sesuatu yang tidak dapat menerima 

hukum akad tidak dapat menjadi obyek akad. Dalam jual beli 

misalnya, barang yang diperjual belikan harus merupakan benda 

bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual-beli. 

Minuman keras bukan benda bernilai 9 (haram) bagi kaum 

muslimin, maka tidak memenuhi syarat menjadi obyek akad jual 

beli antara para pihak yang keduanya atau salah satunya 

beragama Islam.  

c) Dapat ditentukan dan diketahui 
11

 

Obyek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh dua belah 

pihak yang melakukan akad. Ketentuan ini tidak mesti semua 

satuan yang akan menjadi obyek akad, tetapi dengan sebagian saja, 

                                                             
10

 Harun Nasution, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 101 
11

 Ibid 



23 
 

atau ditentukan sesuai dengan urf’ yang berlaku dalam masyarakat 

tertentu yang tidak bertentangan dengan ketentuan agama.  

d) Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi 

 Yang dimaksud di sini adalah bahwa obyek akad tidak harus dapat 

diserahkan seketika, akan tetapi menunjukkan bahwa obyek 

tersebut benar-benar ada dalam kekuasaan yang sah pihak 

bersangkutan. 

2) Syarat subyek akad  

Syarat-syarat yang berkaitan dengan subyek akad. Dalam hal ini, 

subyek akad harus sudah aqil (berkal), tamyiz (dapat membedakan), 

mukhtar (bebas dari paksaan). Selain itu, berkaitan dengan orang yang 

berakad, ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu,  

a. Kecakapan (ahliyah), adalah kecakapan seseorang untuk memiliki 

hak (ahliyatul wujub) dan dikenai kewajiban atasnya dan 

kecakapan melakukan tasarruf (ahliyatul ada’).  

b. Kewenangan (wilayah), adalah kekuasaan hukum yang pemiliknya 

dapat beratasharruf dan melakukan akad dan menunaikan segala 

akibat hukum yang ditimbulkan.  

c. Perwakilan (wakalah) adalah pengalihan kewenagan perihal harata 

dan perbuatan tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk 

mengambil tindalan tertentu dalam hidupnya  

 

\ 
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b. Syarat kepastian hukum (luzum)  

 Dasar dalam akad adalah kepastian. Di antara syarat luzum dalam jual-beli 

adalah terhindarnya dari beberapa hak khiyar (hak untuk meneruskan atau 

membatalkan transaksi)
12

  

3. Rukun-Rukun Akad  

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:  

a. Orang yang berakad (aqid), contoh: penjual dan pembeli.  

Al-aqid adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat 

penting karena tidak akan pernah terjadi akad manakala tidak ada aqid. 

b. Sesuatu yang diakadkan (ma’qud alaih), contoh: harga atau barang. 

  (Al-Ma’qud Alaih) adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan 

akad yang bentuknya tampak dan membekas.  Barang tersebut dapat 

berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta 

seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu 

kemanfaatan seperti dalam masalah upah-mengupah dan lain-lain.
13

 

c. Shighat, yaitu ijab dan qobul 

Shighat adalah ijab dan qabul.
14

 Sighat akad adalah sesuatu yang 

disandarkan dari dua belah pihak yang berakad, yang menunjukkan atas 

apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini 

dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan.
15

 

                                                             
 

12
 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana Prenamadia Group, 

2012, hlm.75 

 
13

 Ibid., hlm.58 

 
14

 Abdul Aziz Muhammad Azzam diterjemahkan Nadirsyah Hawari, Fiqh Muamalah, 

Jakarta: Amzah, 2010, hlm.29 

 
15

 Ibid., hlm 46-51 
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1). Akad dengan ucapan (lafadz)  

Yaitu shighat akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah 

digunakan danpaling mudah dipahami. Dan perlu ditegaskan sekali lagi 

bahwa penyampaian akad dengan metode apapun harus disertai dengan 

keridlaan dan memahamkan para aqid akan maksud akad yang diinginkan. 

2). Akad dengan perbuatan 

Yaitu akad yang dilakukan dengan suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan itu 

sudah maklum adanya. Sebagaimana contoh penjual memberikan barang dan 

pembeli menyerahkan sejumlah uang, dan keduanya tidak mengucapkan 

sepatah katapun. Akad semacam ini sering terjadi pada masa sekarang 

ini.namun menurut pendapat imam Syafi’i, akad dengan cara semacam ini 

tidak dibolehkan. Jadi tidak cukup dengan serah-serahan saja tanpa ada kata 

sebagai ijab dan qabul. 

3). Akad dengan isyarat  

Yaitu akad yang dilakukan oleh orang yang tunawicara dan mempunyai 

keterbatan dalam hal kemampuan tulis-menulis. Namun apabila dia mampu 

untuk menulis, maka dianjurkan agar menggunakan tulisan agar terdapat 

kepastian hukum dalam perbuatannya yang mengharuskan adanya akad. 

 

4). Akad dengan tulisan  

Yaitu akad yang dilakukan oleh Aqid dengan bentuk tulisan yang jelas, 

tampak, dapat dipahami oleh para pihak, baik dia mampu berbicara, menulis 
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dan sebagainya, karena akad semacam ini dibolehkan. Namun demikian 

menurut ulama 

Syafi’iyyah dan Hanabilah tidak membolehkannya apabila orang yang 

berakad hadir pada waktu akad berlangsung.
16

 

4. Macam-macam akad 

Dalam hal pembagian akad ini, ada beberapa macam akad yang didasarkan 

atas sudut pandang masing-masing, yaitu: 

1. Berdasarkan ketentuan syara’
17

 

a. Akad sahih, yaitu akad yang memenuhi unsur dan syarat yang telah 

ditetapkan oleh syara’. Akad yang memenuhi rukun dan syarat 

sebagaimana telah disebutkan di atas, maka akad tersebut masuk 

dalam kategori akad sahih. 

b. Akad ghairu sahih, yaitu akad yang tidak memenuhi unsur dan 

syaratnya. Dengan demikian, akad semacam ini tidak 

berdampak hukum atau tidak sah. Dalam hal ini ulama 

hanafiyah membedakan antara akad fasid dan akad batal, 

dimana ulama jumhur tidak membedakannya. Akad batal adalah 

akad yang tidak memenuhi rukun, seperti tidak ada barang yang 

diakadkan, akad yang dilakukan oleh orang gila dan lain-lain. 

Sedangkan akad fasid adalah akad yang memenuhi syarat dan 

rukun, tetapi dilarang oleh syara’, seperti menjual narkoba, 

miras dan lain lain. 

                                                             
 

16
 Pendapat ulama Syafi‟iyyah dan Hanabilah ini dikutib oleh Rachmat Syafe‟i dalam 

bukunya Fiqih Muamalah. Lihat, Rachmat Syafe‟i, op.cit, hlm. 51. 

 
17

 Hendi Suhendi, op cit, hlm. 53. 
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2. Berdasarkan penamaannya, dibagi menjadi: 

a. Akad yang sudah diberi nama oleh syara’, seperti jual-beli, hibah, 

gadai, dam lain-lain. 

b. Akad yang belum dinamai oleh syara’, tetapi disesuaikan dengan 

perkembangan zaman. 

3. Berdasarkan zatnya, dibagi menjadi: 

a. Benda yang berwujud (al-„ain), yaitu benda yang dapat 

dipegang 

b. Benda tidak berwujud ( ghair al-„ain), yaitu benda yang tidak 

dapat kita rasa dengan indra kita, namun manfaatnya dapat kita 

rasakan, seperti informasi, lisensi, dan lain sebagainya. 

5. Obyek Akad (Mahal al- ‘aqd) 

Obyek akad adalah sesuatu yang dijadikan obyek akad dan dikenakan 

padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk obyek akad dapat berupa benda 

yang berwujud seperti mobil dan rumah, maupun benda tak berwujud, seperti 

manfaat. Adapun syarat-syarat obyek akad adalah: 

a. Obyek perikatan telah ada sebelum akad dilangsungkan 

b. Obyek perikatan dibenarkan oleh syari’ah 

c. Obyek akad harus jelas dan dikenali 

d. Obyek dapat diserah terimakan 
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6.Tujuan Akad (Maudlu’ al-‘aqd) 

 Tujuan pokok akad itu jelas dan diakui oleh syara’ dan tujuan akad itu 

terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan.
18

 Kaidah umum dalam ajaran 

Islam menentukan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan 

sehat akal dan bebas menentukan pilihan (tidak dipaksa) pasti memiliki tujuan 

tertentu yang mendorongnya melakukan perbuatan itu. Oleh Karena itu, tujuan 

akad menduduki peranan penting untuk menentukan suatu akad dipandang sah 

atau tidak, halal atau haram. Ini semua berkaitan dengan hubungan niat dan 

perkataan dalam akad. Bahkan perbuatan perbuatan bukan akadpun dapat 

dipengaruhi halal dan haramnya dari tujuan yang mendorong perbuatan itu 

dilakukan. Misalnya, tidur siang, apabila motifnya adalah agar pada malam 

harinya tahan tidak tidur untuk bermain judi, maka tidur siang itu menjadi haram. 

 Masalahnya adalah, jika suatu tindakan tidak mempunyai tujuan yang jelas, 

apakah tindakan tersebut tidak mempunyai akibat hukum? Misalnya, seseorang 

berjanji akan memberikan sesuatu kepada orang lain, apakah janji itu mempunyai 

akibat hukum, dengan pengertian orang itu dapat dituntut untuk memenuhi 

janjinya?. Dalam masalah seperti ini, pendapat Fuqaha’ bermacam-macam, ada 

yang mengatakan mempunyai akibat hukum, seperti Ibnu Syubrumah yang 

mengartakan bahwa semua janji mempunyai akibat hukum, orang yang berjanji 

dapat dipaksa untuk memenuhinya. Menurut pendapat kebanyakan Fuqaha’, janji 

yang tidak jelas tujuannya itu tidak mempunyai akibat hukum duniawi, meskipun 

akan diperhitungkan di hadapan Allah di akhirat kelak. 

                                                             
18 Op cit Mardani, hlm.73 
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Hal tersebut berbeda dengan janji yang tujuannya jelas. Misalnya, apabila 

seseorang menyuruh orang lain untuk memberikan suatu barang kepada 

seseorang, dengan ketentuan apabila orang yang menerima barang tidak mau 

membayar harganya, orang yang menyuruh itu bejanji akan membayarnya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan akad memperoleh peran yang 

amat penting, apalagi dalam hal muamalat/bisnis. Tanpa ada tujuan yang jelas, 

secara otomatis tidak ada yang dapat dilakukan dari terbentuknya akad tersebut. 

Sehingga akad tersebut dipandang tidak sah dan tidak memiliki konsekuensi 

hukum. Dari sini, diperlukan adanya syarat-sayarat tujuan akad sebagai berikut: 

a. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-

pihak yag bersangkutan tanpa akad yang diadakan.. tujuannya 

hendaknya baru ada pada saat akad diadakan 

b. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan 

akad. Misalnya akad untuk menyewa rumah selama lima tahun untuk 

diambil manfaatnya. Jika belum ada lima tahun rumah itu telah hancur 

maka akadnya menjadi rusak karena hilamgnya tujuan yang hendak 

dicpai. 

c. Tujuan akad harus dibenarkan oleh syara’. Jadi tidak boleh melakukan 

akad dengan tujuan yang melanggar ketentuan agama. Misalnya akad 

untuk melakukan patungan uang sebagai modal bisnis sabu-sabu. 

 Diantara banyaknya macam akad, penulis membahas salah satunya adalah 

qard : 
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1. Pengertian Qard 

 Qard secara etimologis berarti potongan. Harta yang dibayarkan kpada 

muqtarid oleh muqrid.
19

 Qard adalah bentuk mashdar yang berarti memutus. 

Dikatakan, asy-syai‟a bilmiqradh, aku memutus sesuatu dengan gunting. 

 Adapun Qard secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang 

yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari. 

Pengertian lain Qard ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa 

memanfaatkanya, kemudian ia meminta pengembalian sebesar uang tersebut.  

 Contohnya orang yang membutuhkan uang berkata kepada orang yang 

layak dimintai bantuan, “Pinjamkan untukku uang sebesar sekian, kemudian aku 

kembalikan kepadamu pada waktunya”. Orang yang dimintai pinjaman pun 

memberikan al-Qard (pinjaman) uang kepada orang tersebut.
20

 Dalam literatur 

fqih, Qard dikategorikan dalam akad saling membatu dan bukan transaksi 

komersil. Akad Qard adalah murni akad tolong menolong bertujuan untuk 

meringankan beban orang lain, dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan 

dari akad tersebut. 

 

2. Dasar Hukum Qard 

Dalil disyari‟atkannya Qard adalah: 

a. Al-qur’an 

1) QS. Al-Hadid: 11 

 

                                                             
 

19
 Rahmat syafei, Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia,2001, hlm.151 

 
20

 Isma‟il Nawawi, Fikih Mu‟amalah Klasik Dan Kontemporer, Bogor: Ghalia Indonesia, 

2012, 178. 
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  ٌ ىَُٔ أَْجش  مَ ِشٌ َٗ َ قَْشًظب َحَسًْب فٍََُعبِعفَُٔ ىَُٔ  ِْ َرا اىَِّزي ٌُقِْشُض َّللاَّ ٍَ  

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka 

Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan 

memperoleh pahala yang banyak”.  

 

 Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk 

“meminjamkan kepada Allah” artinya untuk membelanjakan harta dijalan Allah, 

kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia” sebagai bagian 

dari kehidupan bermasyarakat. 

2) Al-Baqarah: 245 

 

َ قَْشًظب َحَسًْب فٍََُعبِعفَُٔ  ِ َرا اىَِّزي ٌُْقِشُض َّللاَّ ٍَّ  َُ ِٔ تُْشَجُع٘ ٍْ إِىَ َٗ ٌَْجُسػُ  َٗ ُ ٌَْقجُِط  َّللاَّ َٗ ىَُٔ أَْظَعبفًب َمثٍَِشحً   

 “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik 

(menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan 

pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah 

menyempitkan dan melapangkan (rizki) dan kepada-Nya-lah kamu 

dikembalikan.”  

 

 Ayat di atas sebenarnya berpesan akan pentingnya orang untuk selalu 

menafkahkan hartanya di jalan Allah. Barang siapa yang melakukan demikian, 

maka Allah SWT akan melipat gandakan harta mereka. Hal yang menarik dari 

ayat tersebut adalah penyebutan oleh Allah SWT sebagai orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan sebutan “memberi pinjaman kepada 

Allah”. Maksudnya adalah Allah mengumpamakan pemberian seseorang kepada 

hambanya dengan tulus untuk kemaslahatan hambanya (dinafkahkan di jalan 

Allah) sebagai pinjaman kepada Allah. Sehingga ada jaminan bahwa pinjaman 
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tersebut kelak akan dikembalikan oleh Allah pada hari kiamat. Orang tersebut 

akan mendapatkan balasan atas perbuatan baiknya.
21

 

 Hal senada juga disampaikan oleh al-Thabari dalam menafsirkan ayat 

tersebut. Allah mengumpamakan hambanya yang telah menafkahkan hartanya di 

jalan Allah (untuk kemaslahatan bersama) dengan istilah “memberi pinjaman 

kepada Allah SWT”. Maksud dari perumpamaan tersebut adalah sebuah 

penegasan bahwa di hari kiamat kelak orang-orang tersebut pasti akan 

mendapatkan balasan yang seolah-olah telah “menjadi hutang Allah SWT”.  

 Dengan melihat tafsirnya, maka sebenarnya ayat tersebut tidak secara 

khusus merujuk pada akad pinjam-meminjam (hutang-menghutang). Akan tetapi, 

ia lebih umum dari akad hutang-piutang. Titik temu ayat tersebut dengan landasan 

hutangpiutang adalah keberadaanya yang menganjurkan untuk berbuat baik di 

jalan Allah SWT. Sementara orang yang sedang memberikan pinjaman untuk 

saudaranya yang sedang membutuhkan dipandang sebagai tindakan terpuji dan 

berada di jalan Allah. Di sinilah letak digunakanya ayat tersebut sebagai landasan 

dari akad qard.
22

 

3) QS. al-Naml ayat 89 

 َُ ُْ٘ ٍِ ئٍِز َءا ٍَ ْ٘ ِ فََضٍع ٌَ ٍِّ  ٌُٕ َٗ َْْٖب  ٍِّ ٍْش   ِ َجبَٓء ثِٱْىَحَسَِْخ فَئَُۥ َخ ٍَ  

 “Barangsiapa yang membawa kebaikan, maka ia memperoleh (balasan) 

yang lebih baik dari padanya, sedang mereka itu adalah orang-orang yang 

aman tenteram dari pada kejutan yang dahsyat pada hari kiamat”. 
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 Afandi, Fiqh Mu’amalah:, 138 
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 Ayat al-qur’an di atas menerangkan tentang penghargaan terhadap orang 

yang berbuat baik dengan sesama. Janji al-Qur’an yang akan memberikan sesuatu 

yang lebih baik dari kebaikan yang dilakukan untuk orang lain tersebut 

merupakan sebuah anjuran agar orang-orang mau berbuat kebajikan. Memberikan 

pinjaman kepada sesama yang lagi membutuhkan merupakan bagian dari 

kebajikan. Oleh karena itu, di sinilah titik temu ayat tersebut sebagai landasan 

akad qard (hutang-piutang) 

b. Hadits 

1) Hadits yang diriwayatkan Imam Muslim  

عِ أثى ٕشٌشح س.ع.قبه : قبه سس٘ه َّللا ص.ً. : ٍِ ّفس عِ ٍسيٌ مشثخ ٍِ مشة اىذٍّب ّفس َّللا عْٔ 

مشثخ ٍِ مشة ًٌ٘ اىقٍبٍخ ٍِٗ ٌسش عيى ٍعسش ٌسش َّللا عئٍ فى اىذٍّب ٗاالخشح ٍِٗ ستش ٍسيَب ستشٓ 

ُ٘ اىعجذ ٍبمبُ اىعجذ فى عُ٘ أخٍٔ ﴿ اخشجٔ ٍسيٌ ﴾َّللا فى اىذٍّب ٗاالخشح َّٗللا فى ع  

Artinya:  

“Abu Hurairah berkata, “Rasulullah SAW, telah bersabda, barang 

siapa melepaskan dari seorang muslim dari satu kesusahan dari 

kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari 

kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi 

kelonggaran kepada seorang yang kesusahan, niscaya Allah akan 

memberi kelonggaran baginya didunia dan akhirat. Dan barang siapa 

menutupi (aib) seorang muslim, niscaya menutupi (aib) nya didunia 

dan akhirat. Dan Allah selamanya monolong hamba-NYA, selama 

hamba-Nya mau menolong saudaranya.”  

(H.R. Muslim) 

 

2) Hadits riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Abu Rafi’ r.a : 

“Sesungguhnya Rasulullah saw berhutang seekor unta muda kepada 

seorang laki-laki. Kemudian diberikan kepada beliau seekor unta 

shadaqah. Beliau memerintahkan Abu Rafi‟ untuk membayarkan unta 

muda laki-laki itu. Abu Rafi‟ kembali kepada beliau dan berkata 

“Saya tidak menemukan di antara unta-unta tersebut, kecuali unta 

yang usianya menginjak tujuh tahun. Beliau menjawab, “Berikan unta 
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itu kepadanya karena sebaik-baik orang adalah orang yang paling 

baik dalam mebayar hutang.” 

(H.R. Muslim). 

 

Hadits tersebut menginformasikan bahwa Rasullah SAW pernah melakukan 

transaksi qard (pinjam-meminjam) onta. Beliau kemudian mengembalikannya 

dengan onta yang lebih baik dengan yang beliau pinjam. Hal ini menunjukkan 

bahwa bagi seseorang yang berhutang terhadap suatu barang, dianjurkan untuk 

mengembalikannya dengan barang yang lebih baik, baik dalam kwalitasmaupun 

kwantitasnya. Dan bagi yang memberi pinjaman diaggap syah menerima dari 

pengembalian yang lebih baik tersebut selama tidak dipersyaratkan di depan. 

Dalam konteks inilah hadits ini dapat dijadikan sebagai landasan bagi akad qard.  

 Hadits terakhir dapat dijadikan sebagai sebuah jawaban atas pertanyaan 

yang sering kali muncul dalam akad utang-piutang. Bolehkan seseorang menerima 

tambahan sukarela yang diberikan oleh orang yang dihutangi? Berdasarkan hadis 

diatas justru seseorang yang sedang dihutangi diharapakan dapat membayar 

dengan yang lebih baik dengan ketulusan hatinya. Nilai lebih baik tersebut dapat 

diwujudkan dengan memberikan kelebihan dari hutangnya. Bagi orang yang 

memberikan hutangnya dapatmenerima kelebihan yang diberikan oleh orang yang 

dihutangi selama tidak diperjanjikan di depan. 

c. Ijma’ 

Ijma‟ ulama menyepakati bahwa qard boleh dilakukan. Kesepakan ulama ini 

didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan 

saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia 

butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari 
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kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan 

segenap kebutuhan umatnya. 

3. Rukun dan Syarat Qard 

a. Rukun qard 

Rukun qard ada empat: 

1) Muqridl, yaitu orang yang memiliki barang-barang untuk dihutangkan. 

2) Muqtaridl, yaitu orang yang mempunyai hutang
23

 

3) Muqtaradl, yaitu obyek yang dihutang 

4) Sighat akad (ijab dan qabul). 

b. Syarat qard 

 Adapun syarat-syarat yang terkait dengan akad qard, dirinci berdasarkan 

rukun qard diatas: 

1) Syarat Aqidain (Muqridl dan Muqtaridl) 

a. Ahliyatu al-tabarrru‟ (layak bersosial), adalah orang yang mampu 

mentasarufkan hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. 

Dalam pengertian ini anak kecil yang belum mempunyai kewenangan 

untuk mengelola hartanya, orang cacat mental dan budak tidak boleh 

melakukannya secara suka rela. 

b. Tanpa ada paksaan, bahwa muqridl dalam memberikan hutangnya 

tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain, demikian juga muqtaridl. 

Keduanya melakukannya secara suka rela. 
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2) Syarat ma’qud “Yaitu, objek atau barang yang bermanfaat dan dapat 

dipergunakan. Barang yang tidak bernilai secara syar‟i tidak bisa 

ditransaksikan. 

3) Syarat Shighat, Ijab qabul menunjukkan kesepakatan kedua belah 

pihak, dan qard tidak boleh mendatangkan manfaat bagi muqridl. 

Demikian juga shighat tidak mensyaratkan qard bagi akad lainnya.
24

 

4. Hukum Qard 

Al-Jaziri mengemukakan beberapa hukum pinjaman (qard) sebagai berikut: 

a. Utang-piutang (qard) dimiliki dengan diterima. Jadi, jika muqtaridh 

(debitur/peminjam) telah menerimanya, ia memilikinya dan menjadi 

tanggungannya. 

b. Utang-piutang (qard) boleh sampai batas waktu tertentu, tapi jika tidak 

sampai batas waktu tertentu, tapi jika tidak sampai batas waktu 

tertentu, itu lebih baik karena itu meringankan muqtaridh (debitur). 

c. Jika barang yang dipinjamkan itu tetap utuh, seperti ketika saat 

dipinjamkan maka dikembalikan utuh seperti itu. Namun jika telah 

mengalami perubahan kurang atau bertambah maka dikembalikan 

dengan barang lain sejenisnya jika ada, dan jika tidak ada maka 

dengan uang seharga barang tersebut.
25

 

d. Jika pengembalian qard tidak membutuhkan biaya transportasi maka 

boleh dibayar ditempat mana pun yang diinginkan kreditur (muqridh). 
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 Ahmad Wardi Muchlis, Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah, 2013, hlm.279 
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Jika merepotkan maka debitur (muqtaridh) tidak harus 

mengembalikanya ditempat lain. 

Kreditur (muqtaridh) haram mengambil manfaat qard dengan penambahan 

jumlah pinjaman atau meminta pengembalian pinjaman yang lebih baik atau 

manfaat lainnya yang keluar dari akad pinjaman jika itu semua disyaratkan, atau 

berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tapi jika dalam penambahan 

pengembalian pinjaman itu bentuk itikad baik dari muqtaridh (debitur) itu tidak 

ada salahnya. Karena Rasulullah SAW memberi abu bakar unta yang lebih baik 

daripada unta yang dipinjamnya.
26

 Firdaus at al mengemukakan hukum pinjaman 

berdasarkan fatwa DSN sebagai berikut: 

a. Qard menghasilkan penetapan pemilikan. Jika seseorang 

meminjamkan sebuah mobil, muqtaridh berhak menyimpan, 

memanfaatkan, serta mengembalikannya dikemudian hari jika 

muqridh ingin mengalihkan pengembalian barang, kepemilikan bisa 

berubah dari muqridh kepada muqtaridh.
27

 

b. Para ulama sepakat bahwa penyelesaian akad qard harus dilakukan 

didaerah tempat qard itu disepakati. Sungguhpun demikian, 

penyelesaian akad qard sah dilakukan ditempat lain jika tidak ada 

biaya transportasi atau memang disepakati demikian. 

c. Islam mengajarkan agar pemberian qard oleh si muqridh tidak 

dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh 

si muqtaridh kepadanya. 
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 Ibid, hlm.281 
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 Nawawi, Fikih Mu‟amalah Klasik Dan Kontemporer, hlm.180. 
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d. Qard juga tidak boleh menjadi syarat akad lain seperti jual beli. 

Misalnya seorang pedagang meminjamkan sepeda motor kepada 

temannya, asalkan temanya itu berbelanja ditempatnya. 

 

B. Kurban Dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Kurban 

 Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata kurban berarti 

mempersembahkan kepada Tuhan (seperti biri-biri, sapi, unta yang disembelih 

pada hari raya lebaran haji). Kata kurban dalam bahasa Indonesia adalah 

terjemahan dari bahasa Arab. Dalam penelusuran penulis ditemukan tiga buah 

kata yang mempunyai pengertian kurban, yaitu: an-nahr, qurban, dan udhiyah. 

Kata an-nahr yang berarti kurban hanya sekali terdapat dalam al-Qur’an dalam 

surat al-Kautsar dengan menggunakan bentuk amr yaitu inhar. Terampil dari kata 

nahr yang dari segi bahasa berarti dada, sekitar tempat untuk meletakkan kalung. 

Jika dikatakan nahrtuhu maka maknanya saya mengenai dada dalam arti 

menyembelihnya. Firman Allah dalam surat al-Kautsar (108: 1-2) berikut: 

َّْحشْ  ا َٗ ثَشَ  )1( فََصوِّ  ىَِشثِّلَ   ْ٘ ٍَْْبكَ  اْىَن  إَِّّب أَْعطَ

Artinya:  

“Sesungguhnya kami Telah memberikan kepadamu nikmat yang 

banyak. Maka Dirikanlah shalat Karena Tuhanmu dan 

berkorbanlah.” 

 

 Bentuk yang kedua adalah kata kurban, berasal dari kata qaraba yang 

berarti dekat, sesuai dengan tujuan ibadah kurban yaitu untuk mendekatkan diri 
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kepada Allah. Kata qurban yang digunakan untuk pengertian pelaksanaan ibadah 

kurban dapat ditemukan dalam firman Allah berikut: 

ب ٌَتَقَجَُّو  ََ َِ اََخِش قَبَه قأْقتُيَََّْل قَبَه إَِّّ  ٍِ ٌْ ٌُتَقَجَّْو  ىَ َٗ ب  ََ ِٕ ِْ أََحِذ ٍِ ثَب قُْشثَبًّب فَتُقُجَِّو  ًَ ثِبْىَحقِّ إِْر قَشَّ ًْ آَد ٌْ َّجَأَ اْثَْ ِٖ ٍْ اْتُو َعيَ َٗ

 َِ تَّقٍِ َُ َِ اْى ٍِ  ُ  َّللاَّ

Artinya:  

“Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan 

Qabil) menurut yang Sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan 

korban, Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua 

(Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). ia Berkata (Qabil): 

"Aku pasti membunuhmu!". Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah 

Hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa".(QS. Al-

Maidah/5 : 27)” 

 

 Bentuk yang ketiga adalah kata udhiyah. Udhiyah untuk pengertian ibadah 

kurban dapat ditemukan dalam beberapa bentuk yaitu udhiyah, idhiyah (dengan 

bentuk jamaknya udhahi, dhahiyah), Adhah (dengan bentuk jamaknya dhahaya), 

dan adha Kurban secara etimologi yaitu hewan yang dikurbankan atau hewan 

yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyriq.
28

 Dalam hal ini 

penamaan sesuatu (Idul Adha) dengan nama waktunya yaitu Dhuha (matahari 

naik sepenggalahan). Karena pada waktu itulah biasanya ibadah kurban 

dilaksanakan.  

Dari definisi-definisi yang ada, dapat diambil pokok-pokok pikiran tentang 

ibadah kurban sebagai berikut : 

a. Binatang yang dikurbankan adalah binatang tertentu yaitu unta, sapi, 

kerbau, biri-biri, domba, dan kambing serta yang sejenis dengannya. 

b. Waktu pelaksanaannya pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. 
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c. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah.
29

 

 Dari definisi yang kedua di atas, kalangan Malikiah menambahkan bahwa 

ibadah kurban itu tidak diwajibkan bagi mereka yang sedang melaksanakan 

ibadah haji. Adapun alasan mereka adalah karena mereka yang sedang 

melaksanakan ibadah haji telah ada pensyari’atan al-hadyu. 

 

2. Hukum Pelaksanaan Ibadah Kurban 

 Pelaksanaan ibadah kurban disyari’atkan pada tahun kedua hijriyah, 

bersamaan dengan pensyari’atan zakat fitrah, zakat maal, dan salat Ied. Landasan 

pensyari’atan ibadah kurban berdasarkan al- Qur’an, hadis dan ijma’. Firman 

Allah yang melandasi syari’at ibadah kurban antara lain:  

“Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah.” 

 Serta firman Allah dalam surat Al-Hajj (22:36) yang menyatakan bahwa 

menyembelih binatang-binatang tersebut adalah bahagian dari syiar agama Allah : 

Artinya:  

“Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari 

syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, Maka 

sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam 

keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila Telah roboh 

(mati), Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang 

yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) 

dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan 

untua-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur.” 

 

 Hadis nabi yang melandasinya antara lain hadis sahih yang berasal dari 

Anas yang menerangkan bahwa rasulullah berkurban dengan dua ekor domba 

yang penyembelihannya beliau lakukan sendiri.  
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 Hadits Anas bin Malik ra, ia berkata,  

“bahwa Nabi biasanya berkurban dau ekor kambing kibas bertanduk. 

Beliau menyebut nama Allah dan bertakbir, dan Beliau meletakkan kaki 

beliau di atas dahi binatang itu. (H.R Muslim).
30

 

 

 Dan hadits lain, hadits Aisyah yang menyatakan bahwa ibadah sangat 

dicintai oleh Allah, yang dilaksanakan pada hari raya Idul Kurban bahwa ia akan 

menjadi saksi bagi mereka yang melaksanakan ibadah kurban di hari kiamat 

kelak. 

 Syar‟u Man Qablana, Dalam ilmu ushul fiqh pembahasan yang berkaitan 

dengan syari’at para nabi terdahulu. Dalam pembahasannya dijelaskan bahwa 

hukum-hukum yang berlaku bagi umat-umat sebelum kita dan kemudian 

ditetapkan oleh syari’at Islam (menjadi bahagian dari syari’at Islam itu sendiri) 

berdasarkan dalil syara’. Contohnya adalah pelaksanaan ibadah kurban yang 

merupakan sunah nabi Ibrahim. Firman Allah yang menjelaskan tersebut: 

 ٌٍ ٌَْْبُٓ ثِِزْثحٍ َعِظٍ فََذ َٗ  

Artinya: 

 “Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.” 

 (QS. Ash-Shaffat/37: 107) 

 

 Dan hadits nabi yang menegaskan hal itu adalah Zaid bin Arqam berikut:  

“Aku ataupun mereka berkata,” Ya Rasulullah apakah yang dimaksud 

dengan kurban itu?”. Jawab Rasullah,”Sunah bapakmu nabi Ibrahim. 

Mereka bertanya apakah manfaatnya bagi kami? Jawab Rasul dari 

tiap helai bulunya adlah kebaikan merka bertanya lagi bulu hewan itu 

ya rasulullah? Jawab rasul tiap helai bulunya adalah kebaikan”  

(HR. Ahmad dan Ibnu Majah). 
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 Ibnu Hajar Al Asqalani diterjemahkan oleh Abu firly Bassam Taqiy, Jakarta : PT. 
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Para ahli fiqh berbeda pendapat tentang hukum pelaksanaan ibadah kurban. 

Abu Hanifah dan para pengikutnya menyatakan ibadah kurban hukumnya wajib 

dilaksanakan setiap tahun bagi mereka yang mampu dan mukim (tidak dalam 

perjalanan). At-Tahawi dan yang lainnya menyatakan pernyataan wajib yang 

dikatakan Abu Hanifah, menurut pengikutnya Abu Yusuf dan Muhammad adalah 

sunat muakkad. Dalil yang mereka kemukakan adalah: 

1. Perintah Allah yang terdapat dalam al-qur’an surat al- Kautsar/108:2. 

Amr (perintah) Allah yang terdapat dalam ayat tersebut berarti wajib. 

2. Hadits Abu Hurairah yang berisikan ancaman bagi orang yang mampu 

tapi tidak melaksanakan ibadah kurban untuk tidak mendekati rumah 

Allah. 

Bersabda Rasulullah saw, 

”Siapa yang mempunyai kelapangan tapi ia tidak berkurban, maka 

janganlah mendekati tempat salatku.” 

 (HR. Ahmad dan Ibnu Majah). 

 

Ancaman seperti yang terdapat di atas hanyalah unttuk mereka yang 

meninggalkan suatu perintah Allah yang hukumnya wajib. Seandainya 

perintah  Rasulullah itu hukumnya sunat, maka Nabi tidak akan 

menyebutkan ancaman yang sedemikian berat bagi orang yang tidak 

melaksanakannya. Maka sesungguhnya tidak berafedah mendekatkan diri 

kepada Allah dengan  meninggalkan kewajiban ibadah kurban ini.  

3. Hadis yang menyatakan bahwa nabi tetap melaksanakan ibadah 

kurban walaupun beliau sedang dalam perjalanan, sebagaimana yang 

dijelaskan dalam hadis Sauban berikut: “Rasulullah saw telah 
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memotong hewan kurbannya kemudian ia bersabda,”Ya Sauban, 

simpanlah dengan baik daging ini. Akan senantiasa menyantapnya 

sehingga (kita) sampai ke Madinah” (HR. Muslim). 

4. Terdapat hadis Nabi memerintahkan untuk mengulang pelaksanaan 

ibadah kurban bukan pada waktu yang ditetapkan (ia menyembelih 

hewan kurbannya sebelum pelaksanaan salat Id). Perintah 

pengulangan ini hanya ditujukan bagi sesuatu yang wajib, 

sebagaimana yang dijelaskan dalam: hadis Jundab berikut: “Nabi salat 

(salat Id) pada hari raya Idul Adha, berkhutbah, lalu menyembelih 

hewan kurban. Maka beliau bersabda,  

“Siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum salat Id maka 

hendaklah ia (mengulangi) dengan menyebelih hewan yang lainnya.”  

 

(HR. Bukhari dan Muslim). 

 

5. Di pihak lain Abu Bakar, Umar, Bilal, Abu Mas‟ud al-Badri, Suwaid 

bin Ghoflah, Said bin Musayyab, Alqamah, „Ata‟, asy-Syafi‟I, Ishaq, 

Abu Saur, dan Ibnu Munzir (dalam hal ini mereka semua disebut 

Jumhur) berpendapat bahwa ibadah kurban itu hukumnya sunat 

muakkad, tidak wajib tetapi makruh meninggalkannya bagi mereka 

yang mampu. Syafi‟iyah dalam hal ini menyatakan bagi tiap pribadi 

hukumnya sunah „ain dan sunah kifayah bagi tiap keluarga. Adapun 

Malikiyah menambahkan bahwa hal teersebut tidak disunatkan bagi 

mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji. Dalil-dalil yang 

dikemukakan jumhur antara lain. 

a. Hadis Umu Salamah berikut: “Bahwa Nabi saw bersabda, 
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”Apabila kamu telah melihat hilal awal bulan zulhijjah dan salah 

seorang di antara kamu hendak berkurban maka janganlah ia 

memotong bulu dan kukunya”. (HR Muslim). 

 

Hadis ini menunjukkan bahwa kurban itu tidak wajib dengan menggunakan 

redaksi (arada) yang berarti ingin secara implisit mengandung pengertian adanya 

pilihan antara melaksanakan ataupun tidak. 

Larangan untuk memotong bulu dan kuku hewan tersebut sebagaimana yang 

dimaksud dalam hadis di atas hanyalah bersifat makruh dan disunatkan untuk 

meninggalkan larangan tersebut. Salah satu hikmah untuk tidak memotong bulu 

dan kuku adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Nawawi adalah untuk 

membebaskan kita dari api neraka. Karena ia akan menjadi saksi di akhir atas 

ibadah kurban yang kita laksanakan. 

b. Praktek yang berlaku pada masa sahabat, di masa hidupnya Abu Bakar dan 

Umar tidak melaksanakan kurban karena dikhawatirkan para sahabat 

menilai bahwa kurban itu hukumnya wajib. Dan Ibnu Abbas yang membeli 

daging senilai dua dirham, kemudian ia berkata, “Inilah kurbannya Ibnu 

Abbas”. 

a. Ada dua hal yang menjadi sebab perbedaan pendapat para ahli yaitu: 

Apakah ibadah kurban yang dilaksanakan nabi memfaedahkan wajib 

atau sunat . 

b. Pemahaman teerhadap hadis-hadis yang membahas tentang hukum 

pelaksanaan ibadah kurban seperti hadis Umu Salamah di atas. 
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Bagi kelompok pertama perintah pengulangan kurban di atas menunjukkan 

hukum wajibnya, sedangkan bagi kelompok kedua menyatakan kata arada yang 

terdapat dalam hadis itu menunjukkan bahwa hadis kurban itu tidak wajib. 

C. Arisan  

1. Defenisi Arisan 

Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh 

beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara 

berkala sampai semua anggota memperolehnya. Arisan adalah suatu kebiasaan 

yang dilakukan oleh berbagai masyarakat di negeri kita, baik itu anak muda 

hingga tua. 

 Arisan secara umum termasuk muamalat yang belum pernah disinggung di 

dalam Al Qur’an dan as Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan 

kepada hukum asal muamalah, yaitu dibolehkan. Para ulama menyebutkan hal 

tersebut dengan mengemukakan kaedah fikih yang berbunyi  : 

 اقأصو فً اىعق٘د ٗاىَعبٍالد اىحو ٗ اىج٘اص

“Pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah itu adalah halal dan 

boleh “ 

 

 Ibnu taimiyah mengatakan dalam majmu’ fatawa “ Tidak boleh 

mengharamkan muamalah yang dibutuhkan manusia sekarang, kecuali kalau ada 

dalil dari al Qur’an dan Sunnah tentang pengharamannya “. Dan para ulama 

berdalil dengan Al quran dan Sunnah sebagai berikut ; 

ٍعبً  َِ ب فًِ اقأَْسضِ  َج ٍَّ َ٘  اىَِّزي َخيَقَ  ىَُنٌ  ُٕ 

“Dialah Zat yang menjadikan untuk kamu apa-apa yang ada di bumi ini 

semuanya.” ( Qs. al-Baqarah: 29) 
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ثَبِغَْخً  َٗ َِٕشحً   ُٔ  ظَب ََ ٌْ  َِّع ٍُْن أَْسجَغَ  َعيَ َٗ ب فًِ اقْأَْسضِ   ٍَ َٗ ادِ   َٗ ب ََ ب فًِ اىسَّ ٍَّ شَ  ىَُنٌ  َ  َسخَّ َُّ  َّللاَّ ا أَ ْٗ ٌْ  تََش  أَىَ

“Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah telah 

memudahkan untuk kamu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa 

yang ada di bumi; dan Ia telah sempurnakan buat kamu nikmat-

nikmatNya yang nampak maupun yang tidak nampak.” (Qs Luqman : 

20) 

 

Dari dua ayat diatas, menunjukkan bahwa Allah swt memberikan semua 

yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan manusia, para ulama menyebutnya 

dengan istilah al-imtinan (pemberian). Oleh karenanya, segala sesuatu yang 

berhubungan dengan muamalat pada asalnya hukumnya adalah mubah kecuali ada 

dalil yang menyebutkan tentang keharamannya.
31

 

2. Metode Arisan 

Sejatinya arisan merupakan perkumpulan dari sekelompok orang. Dimana 

mereka berinsiatif untuk tetap bertemu dan bersosialisasi. Digagaslah sebuah 

acara dimana mengumpulkan barang atau uang dalam jumlah tertentu yang telah 

disepakati bersama. Lalu jika uang atau barang tersebut sudah terkumpul, hanya 

akan ada satu orang yang bisa mendapatkannya melalui undian. Hal ini terus 

berjalan hingga semua anggota mendapatkannya.  

Mekanisme penentuan pemenang dilakukan dengan cara diundi ataudi 

kocok. Dengan lintingan-lintingan kertas bertuliskan nama para anggota di 

dalamnya, salah satu anggota (biasanya ketua arisan) mengocok lintingan-

lintingan tersebut menggunakan gelas plastik berlubang sampai salah satunya 

(atau dua) keluar dari gelas. Peserta yang dibacakan namanyalah yang menjadi 
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pemenangnya. Jumlah (amount) yang didapat tiap-tiap peserta dalam arisan ini 

selalu sama. Sedangkan untuk jumlah putaran dalam satu periodenya, biasanya 

disesuaikan dengan jumlah peserta yang ada. 

 

 

 


